
Bunaíodh Trócaire sa bhliain 1973 mar ghníomhaireacht 
thar lear na hEaglaise Caitlicí in Éirinn. Bunaíodh í mar 
gheall ar an mbearna mhór a bhí ag méadú idir na bochtáin 
agus lucht an rachmais, agus mar gheall ar an dualgas atá 
orainne ar fad an bhearna sin a laghdú. Bíonn obair Trócaire 
fréamhaithe sa teagasc sóisialta Caitliceach gurbh é plean 
Dé é, a ríocht chóir cheart lán de shíocháin agus de ghrá a 
thógáil. Bíonn an choinbhleacht, an triomach agus goid na 
talún ag bagairt ar theaghlaigh ar fud an domhain. 

Tugann go leor de mhná an domhain aghaidh ar an mbagairt 
seo, iad ag obair go dian leis na teaghlaigh a choimeád le 
chéile, agus le sárú a dhéanamh ar na deacrachtaí uafásacha 
a bhaineann leis an teaghlach a chothú. I rith an Charghais 
2020 caithfear súil ar bhealaí éagsúla ina gcumhdaíonn na 
mná a gcuid teaghlach, agus ina mbíonn siad gníomhach 
leis an todhchaí a chosaint don óige. 

I rith an Charghais 2020 beidh scéalta Madris sa Chéinia agus 
Angela i Hondúras á insint againn, le ceiliúradh a dhéanamh 
ar neart na mban sin ar fud an domhain a sháraíonn gach 
deacracht lena muintir a chothú agus a chosaint.

Seo í Angela
Cónaíonn Angela i Hondúras lena fear céile agus cúigear 
clainne. Tá baile Angela suite ar thalamh dhúchasach 
treibhe, agus tá teideal comhchoiteann acu air. Sa bhliain 
2008, chláraigh Angela le MADJ, páirtí Trócaire, gluaiseacht 
leathan a bhíonn gníomhach in aghaidh an éillithe, agus ar 
son na dínite agus an chirt. 

Arsa Angela, ‘Is í an fhadhb atá againn anseo ná go 
bhfuil an fhoraois á lot. Tá na comhlachtaí logála agus 
mianadóireachta tagtha anseo le dúshaothrú a dhéanamh 
ar ár gcuid tailte. Thug mé faoi deara go raibh na crainn 
agus na mianraí á ndíol acu, agus mar sin chuir mé ladhar sa 
scéal.’

Sa bhliain 2010, bhrúigh comhlacht logála iad féin isteach 
i dtailte na treibhe. Arsa Angela, ‘Bainimid úsáid as an 
sruthán le haghaidh uisce, agus thuigeamar go raibh sé á 
thruailliú nuair a thugamar faoi deara go raibh gríos coirp 
ar na páistí chomh maith le cách. Ní uisce le hól a bhí ann, 
buíochas le Dia -  bhaintí úsáid as le gréithe agus le héidí 
a ní. Is dá bharr san a ndeachaigh mise i mbun gnímh. 
Cuireadh oiliúint orm mar gheall ar ár gcuid cearta. Bhíomar 
aineolach roimhe seo, níor thuigeamar na cúrsaí sin. Anois 
táimid ag troid ar son ár gcuid cearta. Táimid ag tabhairt 
aghaidh ar an gcomhlacht logála.’
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An Raibh a Fhios Agat? Bíonn Trócaire ag comhoibriú le páirtithe áitiúla i 
mbreis agus fiche tír atá i mbéal forbartha. Cuirtear béim ar chearta chun bia 
agus acmhainní, ar chumhachtú na mban is ar fhóirithint dhaonnúil.
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I mí Dheireadh Fómhair 2017, bhunaigh Angela agus an 
pobal áitiúil suíomh síochánta campála leis an bhforaois a 
chosaint.

Seo í Madris
Feirmeoir í Madris agus máthair seisear clainne a chónaíonn 
sa Chéinia. Nuair a bhuaileamar léi bhí sí go mór i mbaol, í 
ag streachailt leis an saol toisc nár tháinig an bháisteach le 
dhá shéasúr. Téann staid na bhfeirmeoirí sa Chéinia in olcas 
de bharr an athraithe aeráide, agus is ar éigean a éiríonn le 
Madris aire a thabhairt do na páistí. Tugtar dúshláin úra in 
aghaidh an lae di. 

Bíonn neart an chreidimh Chríostaí Anglacánaigh ar fáil do 
Madris. Suíonn Madris agus an chlann chun boird gach 
tráthnóna leis an dinnéar a ithe lena chéile. Labhraíonn siad 
faoin saol agus faoi na fadhbanna a bhíonn acu. Guíonn siad 
chun Dé mar chomhluadar, le go réiteofar na fadhbanna a 
bhíonn ag cur as díobh.

Siúlann Madris thart sa pháirc bheag thirim donn atá in aice 
leis an teach beag ina gcónaíonn sí. Maireann sí in éineacht 
lena seisear clainne. Níl barr ar bith le sonrú anseo, seachas 
cúpla tor tirim.



‘Cuireann an easpa báistí isteach go mór orm toisc go 
mbraitheann mo chuid plandaí ar an bhfearthainn,’ a deir sí. 

Bíonn tacaíocht ar fáil do Madris ó pháirtí áitiúil Trócaire, 
Paróiste Ishiara. Bronnadh sicíní uirthi, agus tá bealaí 
feirmeoireachta úra atá neamhdhíobhálach don timpeallacht 
foghlamtha aici: conas uisce na báistí a chnuasach agus 
a stóráil, agus conas galair na mbeithíoch a sheachaint. 
Tugadh cabhair di a bheith páirteach i gcomhlachas coigiltis 
agus iasachtaí. Cuireann sé seo ioncaim bhreise ar fáil di le 
linn an triomaigh, agus tugann na mná eile gach tacaíocht 
di. Toisc go mbíonn an bheatha i mbaol ón athrú aeráide, 
cabhraíonn an tacaíocht seo go mór léi. Bíonn deis aici bia a 
chur ar fáil don chlann, na fiacha scoile a íoc, agus pleanáil a 
dhéanamh don todhchaí. 

Tá breis eolais maidir le Madris agus a clann le híoslódáil 
san acmhainn do na paróistí ag: trocaire.org/resources/
parishes 

Urnaí ar Son na Báistí
Iarrann Madris orainn guí le go dtitfidh báisteach orthu.

Scríobh an tAthair Patrick Barasa OSA, Bainisteoir 
Tionscadail, Paróiste Ishiara, an phaidir seo. Tugaimid 
cuireadh daoibh é a rá sa bhaile, sa pharóiste, nó i measc 
an phobail. Is féidir úsáid a bhaint as mar mhachnamh don 
Chomaoineach, nó má bhíonn scéalta an dá theaghlach á 
ríomhadh i rith an Charghais.

Guímis.

A Dhia ár nAthair gabhaimid 
buíochas leat as bronntanas 
na beatha, as an domhan 
ar fad a bhronnadh orainn. 
Gabhaimid buíochas leat 
freisin as an gcreideamh agus 
an misneach a thabhairt dúinn.    

A Thiarna, guímid go 
dtiocfaidh an bháisteach 
chugainn, chuig an dúiche seo 
Paróiste Ishiara, agus chuig 
na cúigí sa Chéinia atá ag fulaingt ón triomach. Is tusa a 
Thiarna, an té a chuireann an uile rud ar fáil dúinn. Is tusa a 
bhronn an bheatha sa taobh seo tíre orainn, agus is tusa a 
leagann an saol oiriúnach amach dúinn. A Thiarna, iarraim 
ort breathnú anuas ar dhólás do mhuintire, orthusan ach go 
háirithe atá gan bháisteach le fada, orthusan a fhulaingíonn 
ón ocras de bharr thionchar an athraithe aeráide a tharraing 
an triomach agus an gorta anuas orainn. Iarraimid ort do 
ghrásta a bhronnadh orainn agus an bháisteach a chur 
chugainn anseo, ionas go  mbeimidne, do mhuintir, in ann 
saol fiúntach a chaitheamh.

Iarraim ort a Thiarna an misneach a bhronnadh orainn an 
comhshaol a chaomhnú ionas go gcuirfidh an timpeallacht 
riachtanais an tsaoil ar fáil dúinn de réir mar a dhéanaimid í 
a chosaint. Deonaigh, tríd an obair a dhéanaimid, go mbeidh 
saibhreas an nádúir ar fáil do na glúine atá le teacht. 

Cuirimid ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna. Amen.
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Glao chun Gnímh? 
Ba mhaith linn go mbeifeá gníomhach sa pharóiste de bharr an eolais a fuair tú ó na scéalta seo. Tá go leor 
acmhainní, nótaí aithisc agus Turas na Croise ar fáil ar an suíomh: trocaire.org/resources/parishes
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Clóbhuailte ar pháipéar ó fhoinse fhreagrach.  Déan mé a athchúrsáil le bhur dtoil 


