
TRÓCAIRE
TRÓCAIRE: NuAChTlITIR AN PhARÓIsTE, CARghAs 2016

1

Nóta ó: Éamonn Meehan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Trócaire
Bliain urghnách Iubhaile na Trócaire 
í an bhliain 2016. Tugtar cuireadh 
dúinne i rith na bliana seo, lucht 
leanúna Chríost, feidhmiú mar 
‘Mhisinéirí na Trócaire’. Dar leis 
an bPápa Proinsias, is í an trócaire 
bunchloch an tsaoil Chríostaí. Is 
maith a thuig Comhdháil Easpag 

Caitliceach na hÉireann an fhírinne seo dhá scór bliain 
ó shin nuair a bhunaigh siad an t-eagras ‘Trócaire’. 

Bíonn an trócaire ag croílár oibre an eagrais seo, 
agus mar sin tá brí ar leith ag gabháil leis an Iubhaile 
agus leis an ngaol a bheadh ag Trócaire leis. Nuair a 
bunaíodh Trócaire thuig easpaig na hÉireann go maith 
go raibh géarghá le freastal go beo ar riachtanais na 
mbochtán agus na ndaoine imeallaithe. Neartaigh an 
Pápa Proinsias an smaoineamh seo nuair a dúirt sé 
nár leor bheith ag dearcadh go trócaireach ar dhaoine, 
ach go gcaithfí an trócaire a chur i ngníomh, agus troid 
ar son an cheartais. San imlitir Laudato Si’ molann an 
Pápa dúinn ar fad, bheith gníomhach ar bhonn áitiúil, 
ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta, le go bhféadfaí 
scrios na timpeallachta agus dochar an athraithe 
aeráide a leigheas. 

I gceantair thuaithe mar atá sa Chéinia, tá teaghlaigh 
bhochta feirmeoireachta ag sracadh leo ag iarraidh 
bia a fhás i bpáirceanna bochta atá triomaithe amach 
ag an dearbhthriomach. Toisc go mbíonn tacaíocht 
fhial fhlaithiúil againn ó mhuintir na hÉireann, bíonn 
sé ar acmhainn ag Trócaire tacaíocht riachtanach a 
sholáthar agus córais uisciúcháin a thógáil ionas go 
mbeidh ar chumas na dteaghlach na barraí a uisciú. 
Míníonn an Pápa Proinsias go soiléir go bhfuil gaol dílis 
éiceolaíochta a nascann an uile rud ar an bpláinéad seo 
lena chéile. Deir sé go láidir go bhfuil dualgas morálta 

agus spioradálta orainn aire cheart a thabhairt don 
timpeallacht, agus deimhin a dhéanamh de go mbíonn 
go leor le hithe agus le hól ag an uile dhuine, agus go 
gcaithfear an domhan a chaomhnú do na glúine atá le 
teacht. 

I rith Iubhaile na Trócaire, beimid ag iarraidh ar an uile 
pharóiste in Éirinn ceangal leis an bhfeachtas ar son 
an cheartais ar mhaithe leis na daoine leochaileacha 
ar domhan, an mhuintir atá faoi chois, gan dídean, 
curtha ó bhaile. Leagann teanga na nGael béim ar 
bheith ag cur na trócaire i ngníomh, seachas bheith á 
léiriú. Labhraítear faoi trócaire a dhéanamh. Is freagairt 
fhisiceach atá i gceist, nuair a léirímid an trócaire i leith 
dhuine eile mothaítear i gcroílár an choirp é. Ciallaíonn 
an trócaire seo go spreagtar chun gnímh sinn. I rith an 
Charghais, cuirfidh Trócaire acmhainn caiticeasmach 
ar fáil don uile pharóiste, acmhainn ar a dtugtar 
Athaimsiú na Trócaire. Iarraimid ar phobal an pharóiste 
an acmhainn seo a úsáid i rith an Charghais i gcomhar 
leis an mbosca Trócaire, agus machnamh a dhéanamh 
ar eisint na trócaire, agus í a athaimsiú iontu féin ag an 
tráth naofa seo. 

Seans gur thug sibh faoi deara go bhfuil cruth agus 
cur i láthair úr ar bhosca 
Trócaire na bliana seo. Tugtar 
léargas dúinn ar ghnáthdhaoine 
ar éirigh leo gníomhartha 
neamhghnácha a dhéanamh 
ar son an cheartais. Lucht 
tacaíochta Trócaire atá iontu, 
agus chomh maith libhse, 
cuireann siad feabhas ar shaol 
na ndaoine is soleonta ar 
domhan.

Trócaire: NuachTliTir aN PharóiSTe, carghaS 2016

an Scaradh lánúine i gceantair Thuaithe mar atá sa chéinia

‘Gaol de chéin a bhí eadrainn,’ arsa Teresina Karimi 
(45) agus í ag glacadh fothana faoi dhíon tuí, ón teas 
marfach múchtach a bhí amuigh. Bhí an ghrian ag 
spalpadh anuas ar an bpáirc bheag lom, agus ar na 
glasraí bochta loiscthe buí. 

‘Táim go mór ina dhiaidh, ach níl an dara rogha againn. 
Níl neart againn air. Tá grá leanúnach againn dá chéile. 
Ní imíonn an grá toisc go scartar lánúin óna chéile.’

an grá 

Bhuail Teresina lena fear céile Julius nuair a bhí 
sí ina páiste, agus bhídís ag súgradh lena chéile 
i gceantar tuaithe ciúin na Céinia. Nuair a d’fhásadar 
aníos, d’fhág Julius an sráidbhaile le dul ag lorg oibre. 
Thosaigh sé ag scríobh litreacha abhaile chuig Teresina, 
agus tháinig bláth ar an ngaol eatarthu. ‘Ba chuimhin 
leis mé,’ ar sí. Cé go raibh an-ionadh uirthi na litreacha a 
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fháil, bhí sí sásta freagra a thabhairt orthu. ‘Leag mé súil 
air don chéad uair le tamall fada nuair a tháinig sé chun 
cuairte orainn cúpla bliain ina dhiaidh sin.’ Pósadh go 
gairid ina dhiaidh sin iad. 

Nuair a bhí Teresina agus Julius ina bpáistí, bhíodh 
báisteach rialta ann agus dreach glas ar an tuath. 
Cónaíonn siad i Kaluga, i ngiorracht dhá uair a’ chloig 
do Nairobi, ach tá cruth iomlán éagsúil ar an tír anois. 
Tá an tseasmhacht a bhaineadh le saol na tuaithe 
imithe, agus tá cuid mhaith de mhuintir na tuaithe 
bailithe leo, agus sráidbhailte tréigthe tuaithe fágtha 
ina ndiaidh. 

Bíonn muintir an tsráidbhaile ar fad ag brath ar an 
fheirmeoireacht. Is íorónta an rud é go mbíonn daoine 
mar Julius ag obair ar fheirmeacha i bhfad ó bhaile, 
áiteanna ina mbíonn córais bhreá uiscithe ar fáil, agus 
nach bhfuil na bunriachtanais chéanna ar fáil sa bhaile. 

Nuair a theipeann ar na barraí, díolann an pobal 
gach a mbíonn acu, talamh, ainmhithe, aon 
sócmhainn eile a bheadh acu le hairgead a 
dhéanamh, go dtí nach mbíonn dada fágtha acu, 
agus bíonn ar cheann an teaghlaigh dul ar imirce 
ina dhiaidh sin.

Antony agus Amos, clann mac Teresina agus Julius

Ní hé an t-uisce féin an t-aon ní a bhaintear as na 
haibhneacha. Díreach mar a bhíonn an talamh á 
réabadh ó na daoine, bíonn réabadh na timpeallachta, 
na gcrann, an chré, réabadh uisce á chur i gcrích. 
Déanann pobal gan dóchas pé rud is féidir, le 
hairgeadh a thuilleadh, agus oireann an leagan crann 
agus baint an ghainimh don chuspóir sin a bhaint 
amach. 

Téann fir agus mná síos chun na habhann agus sluaistí 
á n-iompar acu, agus déanann siad margadh leis na 
háitritheoirí agus na ceannaithe gainimh maidir leis an 
ngaineamh a thochailt agus a chaitheamh in airde ar 
na trucailí. Déanann siad meithleacha oibre lena chéile 
agus roinntear gach íocaíocht. Bíonn na leoraithe bána 
ag teacht agus ag imeacht leo ar feadh an tráthnóna, 
iad lán leis an ngaineamh fliuch. 

‘Is féidir le daoine €1 a thuilleamh as trucail 15 tonna 
a lastáil le gaineamh,’ a deir Abraham. ‘Díoltar an 
gaineamh ar aghaidh leis na conraitheoirí ar phraghas 
€120. Tuigtear go maith go bhfuil dúshaothrú á imirt 
ar na daoine, ach níl an dara rogha acusan. Níl acu ach 
ón láimh go dtí an béal. Níl uathu ach go mbeadh an 
chlann ag dul ar leaba na hoíche le bolg lán.

Bíonn daoine ag siúl de chois ar feadh i bhfad chuig 
abhainn thriomaithe Enziu i sráidbhaile Maatini i Kitui, le 
huisce a fháil. Bítear ag tochailt síos tríd an ngaineamh 
go dtí go bhfaightear an t-uisce. Cuirtear an t-uisce 
gainmheach seo i gcannaí le tabhairt abhaile le hól, le 
tabhairt do na beithígh, nó le húsáid timpeall an tí. Is 
ceantar breacthur den Chéinia é Kitui agus bíonn easpa 
uisce ag goilleadh go mór ar phobal na háite sa séasúr 
tirim. Bhuail dearbhthriomach uafásach an ceantar sa 
bhliain 2007 agus chaill go leor daoine a gcuid beithígh 
ar fad. grianghraf: hu O’Reilly

Trasnaíonn cuid mhaith aibhneacha an ceantar 
seo. I rith na bliana seo caite thriomaigh trí abhainn 
suas go hiomlán, agus fágadh na daoine a bhí ina 
gcónaí i ngiorracht fiche go tríocha ciliméadar do na 
haibhneacha sin gan uisce ar bith. 

Bíonn Teresina agus daoine dá leithéid ag brath ar 
aibhneacha áitiúla ar nós an Naka, le huisce le hól a 
fháil. Bíonn turas uair a’ chloig rompu, agus cuireann 
na mná barraí ar bhruach na habhann.

uisce 

Tá sráidbhaile Teresina suite in ísealchríocha 
Sliabh Céinia, ceann de na ceantair is 
tábhachtaí sa tír maidir le táirgeadh tae agus caife. 

Thug Julius agus Teresina faoi deara go raibh an dá 
acra feirme a bhí acu ag dísciú bliain i ndiaidh bliana, 
de bharr an athraithe aeráide. Bhí an talamh gan 
mhaith, agus na barraí triomaithe agus loiscthe. Ní 
raibh aon dul as acu ach dul ar imirce, le go bhféadfaí 
an bheirt is óige den chúigear clainne a chur ar scoil. 
Dá bharr san, rinne Julius cinneadh dul ar imirce go 
buan go Kirinyaga, turas trí huaire a’ chloig uathu, le 
dul ag obair ar fheirm mhór tráchtála. ‘Bíonn suas le 
hochtó faoin gcéad de theaghlaigh an cheantair seo 
gan go leor bia acu,’ arsa Abraham Maruta, leas-
stiúrthóir Caritas i nDeoise Meru, dream a bhíonn 
ag comhoibriú le Trócaire ionas go dtógfar córais 
uisciúcháin do theaghlaigh bhochta an cheantair.
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Bíonn tionscal na tógála, agus an margadh fostaíochta 
áitiúil sa Chéinia ag brath ar sholáthairtí gainimh ar 
nós an ghainimh a thagann ó shráidbhailte beaga 
mar seo, ach bíonn tionchar fadtéarmach creachach 
ag an tógáil gainimh ar na haibhneacha úd. Mura 
mbíonn smacht ar bith ar a leithéid, titeann leibhéal an 
uisce go tubaisteach, tarlaíonn creimeadh agus tuilte 
dainséaracha dá bharr. 

Na crainn 

Leagtar go leor crann le hadhmad a chur ar fáil 
le go bhféadfaí tae a leasú, agus is fadhb an-
mhór eile í seo don timpeallacht. Tagann oibrithe ó na 
coillte tae ar Shliabh Chéinia chuig na hísealchríocha 
le hadhmad a cheannach. Is minic a fheictear fir óga 
ag siúl an bhóthair agus corp crainn á iompar acu. ‘Má 
leanann an nós seo, déanfar scrios ar phobal na háite. 
Tá an talamh á thriomú amach, ní bheidh maitheas ar 
bith ann, ní fhásfaidh crann le díol’, a deir Abraham.

Wendani/Dóchas 

Is ball í Teresina den ghrúpa ban ar a dtugtar 
‘Wendani’, focal a chiallaíonn ‘Dóchas’. 
Bhunaigh an cúigear ban déag an t-eagras seo 
ionas go bhféadfaidís cabhrú lena chéile le hairgead 
a shábháil, le talamh a chéile a shaothrú, agus le 
tairiscintí a chur isteach ar obair ócáideach tógála. ‘Is 
deacair an rud é bheith i d’aonair,’ a deir cisteoir na 
meithle, Helen Kende. ‘Mar sin féin, nuair a bhímid 
ag obair as lámha a chéile, is ansin is fusa pleananna 
a dhéanamh. An mian is mó lenár saol ná oideachas 
a chur ar na páistí’. Tugann an grúpa seo tacaíocht 
thábhachtach do Teresina, agus do na mná eile dá 
leithéid a bhíonn ag tógáil clainne ina n-aonar. 

Tagann Julius abhaile in aghaidh na ráithe ar feadh trí 
lá ag an am. ‘Bíonn áthas an domhain ar na páistí é a 
fheiceáil,’ a deir Teresina.‘Ritheann siad chuige agus 
beireann siad barróg mhór air toisc gur fada an lá ó 
chonacthas é. Cé go mbainimid an-taitneamh as na 
cuairteanna, bíonn cumha orainn ina dhiaidh.’

Ní féidir liom cur ina choinne. Má fhanann an 
bheirt againne sa bhaile, ní bheidh sé ar acmhainn 
againn na páistí a chur ar scoil. 

Teresina

Moladh: Beidh an chéad Domhnach den 
Charghas ag tarlú ar Lá ‘le Vailintín. An 
smaoineofá ar scéal Julius agus Teresina 

a léamh don phobal mar chuid de mhachnamh na 
seanmóra? 

ceartas aeráide 

Bíonn tionchar ag an athrú aeráide orainne 
ar fad. In Éirinn*, de réir na gníomhaireachta 
um chaomhnaithe comhshaoil, agus an Roinn 
Chomhshaoil sa Tuaisceart, beidh níos mó baistí 
agus stoirmeacha móra ag teacht inár dtreo, agus 
beidh easpa uisce ann de bharr an athraithe aeráide. 
In Éirinn, tá córais mhonatóireachta sofaisticiúla 
aimsire againn, pleananna teagmhais, agus córas 
slándála sóisialta a chabhródh le maolú ar chruatan, 
ach ní bhíonn a leithéidí ar fáil sna tíortha atá i mbéal 
forbartha. Ciallóidh athruithe aeráide go mbeidh 
dúshlán breise le sárú ag na tíortha úd. 

I dtíortha ar nós na Céinia, na Maláive, san Aetóip 
agus in áiteanna eile ina mbíonn Trócaire gníomhach, 
tá easpa acmhainní ann le déileáil leis an athrú aeráide. 
Tá an séasúr tirim ag fadú, na laethanta níos teo, 
tuilte a leanann tráth gan bháisteach, déantar an-
damáiste do na barraí, agus bíonn méadú ar an mbaol 
don tsláinte phoiblí ó ghalair uisce-iompartha agus 
veicteoir-iompartha, (sé sin ó fheithid prioctha).

Bíonn ag teip ar na barraí bliain i ndiaidh bliana, agus ní 
bhíonn a fhios ag na feirmeoirí cathain a d’fhéadfaí na 
síolta a chur. Bíonn an pobal ag iarraidh déileáil le seal 
ocrais a bhíonn ag fadú in aghaidh na bliana.

De réir mar a bhíonn uiscí na farraige ag téamh, bítear 
ag súil leis go mbeidh na stoirmeacha trópaiceacha 
ag neartú. Is ábhar mór buartha é seo do na tíortha 
sin a bhíonn ag fulaingt cheana féin ó thionchar na 
stoirmeacha trópaiceacha. Sa bhliain 2013, mharaigh 
an Tíofún Haiyan breis agus 6,000 duine sna Filipínigh, 
agus ruaigeadh na milliúin eile ó bhaile. Sa chéad 
deireanach, réab sé chinn de na spéirlingí ba mheasa 
riamh trí Phoblacht Hondúras, áit ina mbíonn Trócaire 
ag feidhmiú. Bhí an Spéirling Mitch a mharaigh 10,000 
duine i 1998 ina measc.

Is é an t-athrú aeráide an éagóir is mó lenár 
linn. Is iad na daoine is lú is cúis léi, is iadsan a 
fhulaingíonn an cruatan is mó uaithi. Na húdaráis 
a d’fhéadfadh dul i ngleic leis an fhadhb seo, loic 
siad orainn. 

Éamonn Meehan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
Trócaire

*Nuair a luaitear tír na hÉireann san acmhainn seo, tuigtear gur Poblacht na hÉireann chomh maith le Tuaisceart Éireann atá i gceist tríd síos. 

Dá mbeadh soláthar uisce acu, d’fhéadfadh Teresina 
agus Julius bheith lena chéile i gcónaí. Ba bhreá leo 
go mbeadh córas uiscithe ar a gcuid talún. Dá mbeadh 
a leithéid ar fáil, d’fhéadfaí breis glasraí a chur agus 
barraí a bhaint. Seans go bhféadfadh Julius teacht 
abhaile le go ndéanfadh an bheirt acu an áit as ar 
tháinig siad a shaothrú lena chéile. 
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Bliain Naofa na Trócaire 
Le linn na deasghnátha aithrí ag 
Baisleac Pheadair ar an 12 Márta, 
d’fhógair An Pápa Proinsias an 
bhliain liotúirgeach seo bheith 
mar bhliain urghnách Iubhaile na 
Trócaire, agus thug sé cuireadh do 
lucht leanúna Chríost feidhmiú mar 
‘Mhisinéirí na Trócaire’.

Is éard is bliain iubhaile ann ná 
comóradh ar leith a ndéanann 
an Eaglais a ghairm, agus muid ag lorg grásta agus 
pardún ó Dhia, agus go ndéanfaí ár gcuid peacaí a 
mhaitheamh dúinn. 

Fógraíonn an Eaglais Chaitliceach bliain a bheith mar 
bhliain iubhaile, gach ceathrú chéad, nó leathchéad 
bliain, ón mbliain 1300 i leith, agus tugtar bliain 
urghnách iubhaile ar chuid acusan. 

Sa bhliain 2000 i rith réimis Eoin Pól II bhí comóradh 
ann darb ainm ‘An Iubhaile Mhór’. Is sa bhliain 1983 
a tharla an bhliain urghnách iubhaile dheireanach, le 
ceiliúradh a dhéanamh ar 1,950 bliain a bheith ann i 
ndiaidh bháis agus aiséirí Íosa. 

Dar leis an easpag Rino Fisichella, is éard is brí 
le mana na hiubhaile seo: ‘Trócaireach ar nós an 
Athar’, ná go dtugtar cuireadh dúinn eiseamláir Dé 
a leanúint, gan duine ar bith a dhaoradh, ach dea-
shampla trócaireach ár nAthair a leanúint go grámhar 
agus maithiúnas gan teorainn a thabhairt do chách. 

Paidir iubhaile urghnách na Trócaire
A Thiarna Íosa Críost, mhúin tú dúinne conas 
an trócaire a chur i bhfeidhm mar a dhéanann 
ár nAthair ar Neamh é, agus go dtuigfimis go 
bhfeicimid aghaidh Dé nuair a dhéanaimid 
teagmháil leatsa. 
Déan teagmháil linne agus sábhálfar sinn. Toisc 
go raibh sibh i bhfochair a chéile, scaoileadh 
Zacchaeus agus Matha saor ó ghreim an airgid; 
scaoileadh Máire Mhaigdiléana saor ó bheith 
ag lorg na sástachta i gcúrsaí corpartha amháin; 
chaoin Peadar go faíoch tar éis dó fealladh ortsa; 
gealladh áit i bParthas don ghadaí aithríoch. 
Deonaigh go dtuigfimid i gceart na focail a dúirt 
tú leis an mbean Shamárach: ‘Dá mba eol duit 
tabhartas Dé’, amhail is dá mbeifeá ag labhairt go 
díreach linn féin!
A Thiarna, is tusa an léiriú fisiceach ar aghaidh Dé 
dofheicthe, an té a chuireann a chuid cumhachtaí 
i bhfeidhm ar bhealach trócaireach somhaiteach: 
deonaigh go mbeidh an Eaglais le sonrú mar léiriú 
beo ortsa ar domhan, an Tiarna glórmhar aiséirithe. 

D’fhéach tusa chuige gur daoine laga 
soghortaithe a bheadh i do chuid ministrí féin, 
ionas go dtuigfidís go maith an gá a bhain le 
comhbhá a léiriú i leith daoine aineolacha a 
cuireadh ar míthreoir: deonaigh go mbronnfaidh 
siad grá, maithiúnas agus comhbhá Chríost ar an 
uile dhuine a thagann ina dtreo. Cuir an Spiorad 
Naomh anuas orainn lena ghrásta a bhronnadh 
orainn, ionas gur bliain lán de thabhartais ó 
Dhia a bheidh in Iubhaile na Trócaire, agus go 
spreagfar an Eaglais cur chuige le díograis úr 
agus an Soiscéal a scaipeadh i measc na mbocht, 
an tsaoirse a fhógairt dóibh san i mbraighdeanas 
nó faoi ghéarleanúint, agus an radharc a 
bhronnadh athuair ar na daill. Iarraimid é seo 
ort trí idirghuí na Maighdeana Muire, Máthair na 
Trócaire, tusa a mhaireann agus a rialaíonn mar 
aon leis an Athair agus leis an Spiorad Naomh, trí 
shaol na saol .
Amen.

Bíonn an uile ní dlúth ceangailte lena chéile, agus 
tugtar cuireadh dúinn dá bharr dearcadh spioradálta 
a bheith againn bunaithe ar an dlúthpháirtíocht 
dhomhanda, a d’eascródh ó mhistéir na Tríonóide. 

Laudato Si’, 240

Le bheith páirteach in Iubhaile na Trócaire, d’fhéadfá 
an clár caiticeasmach Trócaire ‘Athaimsiú na Trócaire: 
Athcheangail le Creideamh is Trócaire’ maidir le 
ceartas sóisialta, a leanúint sa pharóiste i rith an 
Charghais.

athaimsiú na Trócaire 

REDISCOVERING

An Invitation to Reconnect Faith and Mercy

MERCY

Is éard atá sa chlár Athaimsiú na 
Trócaire ná clár caiticeasmach faoin 
cheartas sóisialta a chuir Trócaire 
le chéile le go bhféadfaí a úsáid sa 
pharóiste nó ar scoil. Tugtar cuireadh 
do dhaoine agus do ghrúpaí ar fud 
na tíre, athcheangail a dhéanamh 
leis an gcreideamh agus le 
coincheap na trócaire. 

Bheadh sé ar intinn ag an gclár Athaimsiú na Trócaire 
na rannpháirtithe a thabhairt isteach in áit naofa ina 
bhféadfaidís grá Dé dóibh a aithint, agus machnamh 
a dhéanamh air, agus ar an bplean atá aige dúinne ar 
fad. Tá deis ann chomh maith do dhaoine tuiscint a 
fháil ar an mbealach ina n-iarrtar orainn an grá a léiriú 
sa bhaile, i measc an phobail, agus ar fud na cruinne. 
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Is ionann an trócaire le gach uile shórt bristeachta i 
saol an lae inniu, agus cuireann sí an grá, an leigheas 
agus an tacaíocht i bhfeidhm ar na fadhbanna 
bristeachta san. Nuair a thuigimid go bhfuil grá ag Dia 
dúinn, tuigimid go gcaithimid chomh maith, an grá a 
léiriú i leith chách, grá a thagann ón spiorad agus a 
roinntear go fial flaithiúil (Deus Caritas Est, 18).

Is féidir an clár caiticeasmach Athaimsiú na Trócaire 
chomh maith le hábhar tacaíochta agus acmhainní 
breise ar nós físeáin, pictiúir agus léirithe PowerPoint 
a fháil ag an suíomh: trocaire.org/ parishes.

uaidh: Eaglais umhal a bheadh in 
oiriúint do na bochtáin. (EG, 198) 
Cuireann an imlitir is déanaí uaidh na 
huirlisí, na smaointe, an t-eolas ceart 
ar fáil dúinn le go bhféadfaí plean 
cumasach atá bunaithe ar machnamh 
aibí a chur i bhfeidhm. 

Tá Laudato Si’ dírithe i dtreo phobal an chreidimh, 
agus i dtreo na ndaoine gan creideamh ar bith. Is 
straitéis thar a bheith cliste í seo toisc go labhraíonn 
sé leis an uile dhuine gurb é leas an domhain an 
chloch is mó ar a bpaidrín.

Ón uair a roghnaigh sé an t-ainm ‘Proinsias’ i ndiaidh 
Proinsias Assisi, léirigh an Pápa go soiléir, cúram 
gan teorainn i leith na ndaoine bochta imeallacha ar 
domhan, agus grá ollmhór don timpeallacht. Cuireann 
San Proinsias ar ár súile dúinn na naisc dobhriste atá 
ann idir aire a thabhairt don timpeallacht, ceartas a 
lorg do na bochtáin, bheith tiomanta don phobal, agus 
bheith soineanta síochánta. (Laudato Si’ 10).

Moladh: B’fhéidir gur mhaith leat daoine 
a chruinniú le chéile le go bhféadfaidís 
feidhmiú mar shlua a dhéanfadh staidéar 

sa pharóiste ar an gclár caiticeasmach Athaimsiú 
na Trócaire i rith an Charghais. 

an Pápa Proinsias agus Laudato Si’: Aire dár 
n-áit chónaithe coiteann
De bharr imlitir Laudato Si’ a scríobh, tá fáilte á chur 
ag an bPápa Proinsias roimh ghlúin nua an chreidimh 
bheith ina fhochair. I gcroílár úr scaipeadh an tsoiscéil, 
tá áit ann don trócaire, don ghrá, agus don chomhbhá. 
Nuair a sheol sé an tseanmóir aspalda Evangelii 
Gaudium d’fhógair an Pápa cén sórt eaglaise a bhí 

Moladh: Tá treoir PowerPoint faoi 
staidéar a dhéanamh ar Laudato Si’ ar fáil 
ar líne ag: trocaire.org/parishes. Tá ábhar 

machnaimh ann agus é oiriúnach le húsáid sa 
pharóiste nó i scoileanna dara leibhéal. 

on c a re for our common home

Encyclical Letter

POPE FRANCIS
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guí an Phobail: Domhnaí an charghais

Seachtain 1 Seachtain 2 Seachtain 3

Guímis ar son ár nAthair Naofa, An 
Pápa Proinsias, ar son na n-easpag, na 
sagart, na reiligiúnach, lucht scaipthe 
an tsoiscéil … go mbeidh siad mar 
eiseamláir an ghrá agus an chomhbhá, 
agus an trócaire á léiriú i gcónaí acu i 
leith na ndaoine atá faoina gcúram acu. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímis ar son ár bpobal 
Críostaí, go mbaileoimid 
lena chéile le haghaidh 
liotúirge an Domhnaigh le 
meon oscailte, ullamh le 
gach a lorgaíonn an Tiarna 
uainn a thuiscint. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímis ar son ár gcinnirí polaitiúla … 
go dtreoraí dea-shampla an Tiarna 
iad, eisean a bhí beo aireach 
maidir le riachtanais an phobail, a 
thug sólás agus treoir dóibh. Go 
dtabharfaidh na polaiteoirí aire 
don phobal chomh maith, agus dá 
riachtanais, go mbeidh meas acu ar 
aon ábhar buartha agus iarracht a 
dhéanamh aon fhadhb a leigheas. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímid ar son na misinéirí Éireannacha 
agus na hoibrithe foráis atá thar lear 
ag caitheamh a saol ag freastal ar 
riachtanais na mbochtán. Ós rud 
é gurb é seo an chéad Domhnach 
den Charghas, guímid ar bhealach 
speisialta ar son oibrithe Trócaire, 
ár ngníomhaireacht chabhrach 
Chaitliceach. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímid ar son na mairbh … 
agus orthusan a fuair bás 
de bharr na cogaíochta nó 
de bharr an fhoréigin. Go 
gcuire siad a muinín i nDia, 
agus go mbeidh siad ar a 
dheasláimh go síoraí. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímid ar son na ndaoine a cuireadh 
ó bhaile de bharr na cogaíochta, de 
bharr na bochtaineachta, nó de bharr 
an fhoréigin. Go gcuire siad a muinín 
go láidir i nDia, an té a ghlacann trua 
agus taise leanúnach don duine íseal 
fann. 

Guímis Chun an Tiarna
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Machnamh don Domhnach sa charghas 

Seachtain 4 Seachtain 5 Domhnach na Pailme 

Guímis ar son na ndaoine atá 
cruinnithe anseo inniu … go 
dtuigfimid i gceart an tionchar 
atá ag an Spiorad Naomh inár 
saol, agus go spreagfar sinn 
bheith mar ghníomhairí na 
trócaire agus na síochána. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímis ar son Iubhaile Urghnách 
na Trócaire. Go mbeimid ullamh 
agus oscailte chuige trócaire a 
léiriú i leith na ndaoine gátaracha 
ar domhan. Guímid go dtiocfaidh 
fás agus forbairt ar an ngrá agus ar 
an dlúthpháirtíocht a léirímid i leith 
na muintire atá i ngátar. 

Guímis Chun an Tiarna

A Athair Ró-Naofa, guímid orthusan 
a ndéanann tusa a shéanadh, mar 
a rinne Peadar. Cabhraigh leo, agus 
cabhraigh linne ar fad bheith mar 
fhinnéithe dílse ar an ngrá a léiríonn 
tú i leith an chine dhaonna. 

Guímis Chun an Tiarna

Guímid ach go háirithe ar son 
mná agus páistí a fhulaingíonn 
de bharr cúinsí inscne. Guímid 
go n-osclófar súile na ndaoine 
sin atá ag déanamh leatroim 
orthu, agus go mbeidh deis ag 
an uile dhuine acu an cumas atá 
iontu a chur i gcrích. 

Guímis Chun an Tiarna

Gabhaimid buíochas as an 
cheannasaíocht a léiríonn an Pápa 
Proinsias. Is eisean a mheabhraigh 
dúinn go bhfuil sé de dhualgas 
orainn mar Chríostaithe cluas a 
thabhairt le glao ar chabhair na 
mbocht. 

Guímis Chun an Tiarna

A Athair Ró-Naofa, guímid ar son 
na ndaoine a daoradh gan chúis, a 
fhulaingíonn pionós, fonóid, léan, nó 
a chuirtear chun báis go héagórach. 
Dhaor Píoláit tusa go héagórach. Go 
dtabharfaidh an chuimhne a bheadh 
acu ar an bhfíoras sin neart do na 
daoine bochta úd. 

Guímis Chun an Tiarna

breis a úsáid, breis a thabhairt linn. Bíonn an cathú 
ann chomh maith, é a fhágáil chuig an rialtas nó chuig 
na gnóthaí móra corparáideacha a bheith ag saothrú 
ar son an cheartais aeráide, ach ba cheart go mbeadh 
páirt againn féin san fheachtas chomh maith. Agus 
sinn ag dul isteach ‘i bhfásach’ an Charghais, bímis 
sásta am a chaitheamh ag machnamh ar promhadh 
Chríost sa Soiscéal, agus ar an nglao ann go mbeimis 
‘muiníneach’. Caithfimid ár muinín a chur sa mhéid 
a deir an Tiarna linn i Leabhar Chruthú an Domhain. 
Tá comharthaí athnuachana Dé le sonrú san fhásach. 
Conas mar a chuirfidh tú féin chuige ceartas aeráide a 
lorg i rith an Charghais? #uptous

Ba mhaith liom labhairt leis an uile dhuine ar 
domhan … Impím oraibh comhphlé a spreagadh 
in bhur measc maidir le todhchaí an phláinéid a 
shlánú. Tá gá le cur chuige uileghabhálach ina 
mbeidh áit do chách, toisc go bhfuil an fhadhb 
fréamhaithe ionainn féin, agus go mbeidh gá le 
comhoibriú thar na bearta uainn lena leigheas. 

Laudato Si’, 1, 14

An Chéad Domhnach: lúcás 4:1-13

I dtosach an Charghais, iarrtar orainn athuair dul isteach 
‘san fhásach’. Ní hé amháin go mbíonn an promhadh 
a dhéanann an diabhal dírithe ar shaol agus ar 
mhinistreacht Íosa, ach is cuid bhunúsach dá mhisean 
é. Mealltar Íosa le bheith ag ithe nuair nach ceart dó 
é a dhéanamh, an bealach éasca a ghlacadh agus a 
chuid cumhachtaí a chur i bhfeidhm leis an domhan a 
shaothrú, ach ní hé sin an bealach oibre a chleachtann 
sé. Tá Dia i gcumhacht anseo, tá an Spiorad ag dul i 
bhfeidhm ar an bhfásach. Mar an gcéanna dúinne. Tá 
an promhadh atá á dhéanamh bunaithe ar an muinín a 
bheadh againn i nDia. Ní ceart go mbeimis bogásach 
ná fuarchúiseach, ach aire agus éisteacht mhaith a 
thabhairt do Dhia. Tugaimid cluas le héisteacht don 
Soiscéal, anois ba cheart dúinn bheith ag foghlaim 
ó Leabhar Chruthú an Domhain. Caithimid ár muinín 
iomlán a chur i dtreoracha agus i mbriathar Dé. 

Tá scéal Teresina á léamh againn inniu, ar Lá ’le 
Vailintín. Tá cur síos ann ar ghné amháin den athrú 
aeráide nach dtugtar mórán suntais dó uaireanta – 
baill teaghlaigh bheith á scaradh óna chéile de bharr 
talamh triomaithe. I rith na bliana seo caite bhí na mílte 
teifeach ar imirce le sonrú ar fud na cruinne, agus 
tuigtear dúinn gur teifigh ón athrú aeráide a bheidh sa 
ghlúin nua teifeach, gur cuireadh an ruaig orthu óna 
dtíortha dúchais féin de bharr na héagóra aeráide. 
Ní gá go mbeadh an scéal amhlaidh áfach. Tugtar i 
gcathú muid ar iliomad bealaí: breis a bheith againn, 

An Dara Domhnach: lúcás 9:28-36, 37-43a

Tugann Íosa na deisceabail leis agus téann an sliabh 
suas chun guí a dhéanamh, i soiscéal an lae seo. 
Nuair a scarann na deisceabail iad féin amach ó 
ghnáth imeachtaí an tsaoil, is ansin a tharlaíonn an 
t-eispéireas tromchúiseach a bhaineann le Claochlú 
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an Tiarna dóibh. Is san áit naofa sin a thugtar cuireadh 
dóibh radharc réadúil macánta bheith acu ar an Tiarna. 
Is dócha go dtuigimid go maith nár theastaigh uathu 
an áit sin agus an riocht ina raibh siad a fhágáil riamh. 
Baineann eispéiris ar leith lenár saol féin, nár mhaith 
linn go dtiocfadh deireadh riamh leo, agus bíonn 
brón orainn nuair nach leanann siad. Daoine a bhíonn 
ag obair ‘ar son na cúise’ áfach, is minic go mbíonn 
aistear fada deacair rompu. Ar nós na ndeisceabal i 
Soiscéal an lae inniu, bíonn imeacht mealltach áirithe 
ann ina gcuireann Íosa nó cinnire ar bith eile, fís 
éagsúil, íomhá úr os ár gcomhair, ‘Tír Thairngire’ lán 
de dhóchas a spreagfaidh muid le glacadh láithreach 
leis an dúshlán agus an fhís a chur i gcrích. Is díreach 
ina dhiaidh sin a thuigimid go mbeidh obair mhór ann 
an bealach a réiteach, go gcuirfear baic romhainn, 
go dteipfidh ár gcairde orainn, go maolófar ar an 
díograis tosaigh, go mbeidh orainn cur suas le cliseadh 
agus díomá. Iarrtar orainn inniu tiomantas a léiriú i 
leith an aistir dheacair atá romhainn. Bímis oscailte 
chuige agus ullamh chuige, glacadh le soiscéal an 
chlaochlaithe, le soiscéal an athraithe.

I rith na bliana seo caite thriomaigh trí abhainn éagsúla 
i ngiorracht do shráidbhaile Teresina, rud a tharla go 
díreach de bharr an athraithe aeráide. Cruthaíodh cuid 
mhaith fadhbanna do na háitritheoirí dá bharr. Bíonn 
sé deacair go leor dúinne cur suas le hathruithe inár 
gcineál saol. Bíonn taithí againn ar sáile an tsaoil seo 
bheith againn, giuirléidí, fóin, carranna agus rudaí 
deasa eile. Per capita, tá muintir na hÉireann mar údair 
an truaillithe is mó san Eoraip, beagnach. Ba cheart go 
mbeadh náire orainn i dtaobh na staitistice úd. Is féidir 
linn feabhas a chur ar an scéal seo. Nuair a thiocfaimid 
anuas ón gcnoc ar nós na ndeisceabal, mar a déarfá, 
beidh gá le diúltú do nósanna áirithe maireachtála, 
agus le hathruithe a dhéanamh a laghdóidh ar ár lorg 
coise carbóin féin. Is ionainn féin a chuirtear tús leis an 
athrú. #uptous

Tá gá le dlúthpháirtíocht úr dhomhanda a bhunú 
inár measc … is féidir linn bheith ag feidhmiú mar 
ghníomhairí Dé agus aire cheart a thabhairt don 
timpeallacht, de réir mar a oireann dár gcultúr agus 
dár dtaithí féin, dár nós maireachtála agus dár 
mbuanna

Laudato Si’, 14

iontu. Cuireann an bás tobann dúshlán romhainne atá 
fágtha, saol torthúil beo a chaitheamh toisc nach féidir 
bheith cinnte faoin todhchaí. Is sobhriste an rud é an 
bheatha; níl duine ann nach bhféadfaí a scrios. 

Bíonn tionchar ag an athrú aeráide orainne ar fad. 
Tarlaíonn an éagóir aeráide nuair a bhíonn daoine nach 
mbeadh tionchar ar bith acu ar an athrú aeráide ag 
fulaingt go géar uaidh. Is í éagóir mhór na linne seo 
gurb iad na tíortha bochta is mó a bhíonn ag fulaingt ó 
aon athrú aeráide nó aimsire. Tugaimid chun cuimhne 
anseo in Éirinn go ndearna stoirmeacha na bliana 2013 
scrios ar imeallbhord iarthar na tíre. Tá na hacmhainní 
oiriúnacha ar fáil dúinne déileáil leis an fhadhb go 
fóill, ar aon nós. I dtíortha ar nós na Céinia, agus na 
Maláive, níl na hacmhainní seo ar fáil ar chor ar bith, 
agus bíonn tionchar marfach ag na stoirmeacha agus 
ag an triomach ar an tír. Guímid inniu go rachaidh glao 
an tSoiscéil i bhfeidhm orainn ionas nach ndéanfaimis 
faillí ar bith maidir leis an lorg coise carbóin a laghdú. 
Rinne Píoláit coir nuair a chuir sé muintir na Gailíle 
chun báis, ach is mór an peaca dúinne é, suí siar agus 
gan dada a dhéanamh an fhadhb aeráide a leigheas. Tá 
gairm ó Íosa againn bheith gníomhach. 

De bharr na cinniúna comónta atá eadrainn, iarrtar 
orainn tús úr a chur faoi chúrsaí … Bíodh sé le 
rá fúinne amach anseo gur fhás ómós nua don 
bheatha lenár linn, go raibh sé mar rún daingean 
againn an inbhuanaitheacht a chur i bhfeidhm, 
gur thapaíomar an troid ar son na síochána agus 
an cheartais, agus go ndearnamar an bheatha a 
cheiliúradh go lúcháireach. 

Laudato Si’, 207

An Ceathrú Domhnach: lúcás 15:1-3, 11b-32

Tá sleachta áirithe Soiscéil ann, agus bíonn aithne 
chomh maith sin againn orthu, go gcaillimid suim 
iontu tar éis dúinn cúpla abairt a chloisteáil. Is trua 
go dtarlódh a leithéid, nuair is ceann de na parabail 
mhóra atá i gceist. Ba dhream iad na Fairisínigh a 
bhí dúghafa leis an nglaineacht dheasghnách. Bhí na 
parabail a dúirt Íosa maidir le nithe a bheith caillte nó 
aimsithe athuair, mar fhreagairt ar na baic a cuireadh 
roimh ghnáthdhaoine bheith páirteach i bpobal Dé. An 
dúshlán atá sa pharabal seo ná an méid a tharlaíonn 
nuair a fhilleann an mac a bhí caillte abhaile athuair. 
Bhíodh an mac ba shine ag obair ó dhubh go dubh 
nuair a bhí seisean as baile, agus cuirtear as go mór 
dó nuair a fhilleann a dheartháir. Mar a chuireann an 
t-athair ina luí air, ní chaillfeadh sé aon chomharbas, 
ní bheadh aon chailliúint eile air, comhartha cairdis 
a léiriú i leith an deartháir óig, agus fáilte abhaile a 
chur roimh an té a bhí caillte. Ní bheadh aon mheas 
ag muintir an athar ar an gcinneadh a rinne seisean 

An Tríú Domhnach: lúcás 13:1-9

Ó bheith ag éisteacht le Soiscéal an lae inniu ní 
fheadar an gceapfadh daoine go raibh an bás tuillte ag 
na Gailíligh a chuir Píoláit chun báis? Bheadh comhbhá 
againn leo toisc go dtuigimid go maith go dtarlaíonn 
timpistí agus tragóidí áirithe nach bhfuil ciall ar bith leo. 
Tá Íosa suite air gur daoine neamhchiontacha a bhí 
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fáilte abhaile a chur roimh a mhac. Tá ceacht soiléir le 
foghlaim againne anseo áfach: is cuma cé chomh fada 
agus a théimid ar strae ó bhaile, leanann Dia de bheith 
ag tabhairt aire ghrámhar dúinn. Bíonn sé de rogha ag 
an deartháir is sine teacht chuig an gcóisir, nó bheith 
stuacach amuigh. Is scéalaí cumasach é Lúcás, agus 
fágtar fúinn féin é ár n-intinní a dhéanamh suas cén 
toradh a bhí ar an scéal. 

Smaoinímis inniu ar an seasamh a ghlacfaimis maidir 
leis an bparabal seo. Cén dearcadh a bheadh againn 
féin? Smaoinímis ar na mílte teifeach ar fud an 
domhain a cuireadh ó bhaile. An mbeimid báúil leo, an 
gcuirfimid fáilte rompu i measc an phobail? 

Tugann parabal an lae inniu le fios dúinn go gcuireann 
Dia an té a bhí caillte ar ais i gcroílár a mhuintire, 
go sáraíonn sé aon bhac a chuirfimis roimhe, agus 
múintear ceacht dúinn maidir le hoineach radacach a 
dhéanamh ar dhaoine. 

Tá breis acmhainní don Charghas ar fáil ar 
líne, a d’úsáidfí ar scoil agus sa pharóiste ag 
an suíomh: trocaire.org/resources. Tá 

sraith acmhainní ann dóibh siúd a bhíonn ag obair 
leis an óige, ar scoil, agus sa pharóiste i rith an 
Charghais. Ina measc tá:

1. Acmhainn don Óige agus Gradam Eoin Pól II le 
Maura Garrihy agus Siobhán Bradley (Stiúrthóirí na 
hÓige i nDeoise na Gaillimhe agus in Ard-Deoise 
Thuama).

2. Acmhainn Liotúirgeach Aifreann an Teaghlaigh 
don Charghas 2016.

3. Ceol le haghaidh ‘Bliain na Trócaire’ le Mary Dee 
(Acmhainní Liotúirgeacha, Deoise Phort Láirge 
agus Leasa Móire).

4. Acmhainní scoile do ranganna bunscoile agus iar-
bhunscoile. 

5. Acmhainní paróisteacha an Charghais: clár 
caiticeasmach Athaimsiú na Trócaire, físeáin, 
paidreacha agus machnaimh.

6. Acmhainn thréadach GLAS, forlíon le The Cry of 
the Earth: A Call to Action for Climate Justice.

7. Treoir faoi staidéar sa pharóiste ar Laudato Si’.

A Dhia an ghrá, cuir in iúl dúinn conas mar is 
féidir linn do ghrá a léiriú do bheathra an domhain 
uile, toisc go dtugann tusa tú féin aire ghrámhar 
dóibh ar fad. Beannaigh lucht na cumhachta is 
an airgid ionas nach mbáfar in umar na neafaise 
iad, ach go mbeidh meas acu ar leas an phobail, 
go dtabharfaidh siad aire don té a bhíonn thíos 
leis, agus aire chomh maith don domhan seo ina 
gcaithimid ár saol. 
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ar Íosa. Ní fheadar cad a bhí á scríobh ar an talamh 
ag Íosa de réir mar a bhí sé ag déileáil lena gcuid 
ceisteanna, ach bhuaigh sé an díospóireacht leis an 
ráiteas deireanach, agus cuireadh iallach ar na daoine a 
rinne iarracht an bhean a dhaoradh, an áit a fhágáil ina 
nduine agus ina nduine. 

Is breá linn bheith ag caitheamh cloch sa tsochaí 
seo, agus is cuma linn faoi na fáthanna le go mbeadh 
daoine ag cinneadh ar bhreitheanna meata. Ba 
mhaith linn an mhéar a shíneadh láithreach i dtreo 
an chiontaigh. Is furasta go leor an rud é bheith 
cáinteach, agus is minic go bhfaighimid locht ar 
dhaoine eile de bharr easpa fhéinaithne, nó de bharr 
na leisciúlachta. Bhí páirt ag an uile dhuine againn i 
gcruthú an athraithe aeráide, ach ní réiteofar cúrsaí 
má bhímid ag cáineadh a chéile. Caithimid a bheith 
réamhghníomhach agus dúshlán a chur roimh an 
dearcadh bogásach a bheadh ann i leith an athraithe 
aeráide chomh minic agus is féidir linn. Déantar go 
leor botún, ach is féidir linn cur chuige arís. Má léirímid 
an taise i dtreo na ndaoine a bhíonn i mbaol, is ansin a 
fhíorófar aontacht an chine dhaonna.

Níl an cath caillte go fóill. Is suarach an pobal iad an 
cine daonna uaireanta, ach bíonn sé ar ár gcumas 
an urchóid a chloí, an tsuáilce a chleachtadh, 
tosach úr a dhéanamh, an drochnós is an aigne 
fhrithshóisialta a shárú. Ní dhéanfaidh córas ar bith 
an meas a bhíonn againn ar an mhaitheas, ar an 
fhírinne, ar an áilleacht a chur faoi chois go hiomlán. 
Beidh cabhair ó Dhia againn i gcónaí, freagairt don 
ghrásta a bhíonn ag obair go domhain inár gcroí. 
Impím ar mhuintir an domhain uile freagairt don dínit 
phearsanta a bhaineann linn. Níl sé de cheart ag 
duine ar bith ár ndínit féin a bhaint dínn
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Rannpháirtithe: Jane Mellett, Hannah Evans,  
Meabh Smith agus Éamonn Meehan

An Cúigiú Domhnach: Eoin 8:1-11

Ní raibh Íosa riamh sásta an peacach a dhaoradh. I 
Soiscéal an lae inniu diúltaíonn sé an bhean ar rugadh 
uirthi in adhaltranas a dhaoradh. De réir dlí an tSean-
Tiomna dhaorfaí duine dá leithéid, fear nó bean, chun 
báis. Bhí na Fairisínigh ag iarraidh bob a bhualadh 
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