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Beannacht na Talún 

Tá liotúirge nó seirbhís urnaí thíos a bheadh oiriúnach le húsáid ar scoil, sa seomra ranga, nó le grúpa nó 

teaghlach ar bith a dhéanfadh paidreoireacht lena chéile. Bíodh an bheannacht seo á eagrú taobh amuigh, sa 

pháirc phoiblí, in aice an tséipéil nó ag an tobar beannaithe, de réir mar a oireann.  

Fáiltiú & Réamhrá

Sagart/Deagánach: (tabharfar ‘An Ceannaire’ air as 
seo amach): In Ainm an Athar, agus an Mhic agus an 

Spioraid Naoimh.

Cách: Amen.

Ceannaire: Go raibh síocháin an Tiarna libh.

Cách: Agus le do spiorad féin.

Ceannaire: Cruinnímid lena chéile inniu le guí agus 

ceol a dhéanamh, agus is tríothu a léireoimid ár 

ndlúthpháirtíocht le pobal Hondúras. Cloisfimid an 

bealach ina mbíonn drochthionchar ag an athrú 

aeráide ar na teaghlaigh, ar áiteanna cónaithe, ar an 

bpobal iomlán. Iarraimid ar Dhia iad a bheannú, agus 

a bheannacht a leagadh ar an domhan a bhronn sé 

orainne ar fad. Deonaigh a Dhia, go dtabharfaimid aire 

mhaith don domhan, comhpháirtíocht a dhéanamh leis, 

agus muid ag tabhairt ómós duitse, a bhronn an talamh 

coiteann orainn. 

Léitheoir 1: Caintic an Chruthaithe, le San Proinsias 

Assisi.

A Thiarna mhaith ró-ard an uile chumhacht,

Is leatsa gach moladh is glóir, 

Gach onóir is gach beannacht. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, 

As an domhan a chruthú, 

As an mBráthair Grian ach go háirithe,

A shoilsíonn solas an lae orainn.  

Is cumhachtach agus is lonrach an tseilbh atá aige 

orainn.

Is ortsa a smaoinímid nuair a dhearcaimid air. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, as an tSiúr Ré is na 

réaltaí 

A chuir tú ag glioscarnach go glé sna flaithis. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna as an mBráthair Gaoth, 

Agus as an mBráthair Aer 

Agus as an uile shórt aimsire a chuireann tú ar fáil 

Leis an mbeatha a chothú. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, as an tSiúr fhónta 

Uisce, 

Bíonn sí uiríseal, íon, luachmhar. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, as an mBráthair Tine, 

A thugann do sholas dúinn tríd an dorchadas, 

Bíonn sé bríomhar, láidir, tréan. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, as an tSiúr thorthúil 

Talamh, 

An mháthair a chothaíonn agus a chaomhnaíonn muid;

Is ise a chuireann na torthaí agus na glasraí de gach 

sórt, 

Agus na bláthanna ildathacha ar fáil dúinn. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, as na daoine sin 

A chuireann maithiúnas ar fáil dúinn in ómós duitse,

As na daoine a fhulaingíonn an tinneas agus an laige 

Ar bhealach foighneach síochánta,

Cuirfear ar do dheaslámh sna flaithis iad. 

Déanaimid moladh ort a Thiarna, as an tSiúr Bás, 

Caithfear aghaidh a thabhairt uirthi luath nó mall. 

Molaim agus móraim thú a Thiarna, agus tugaim 

buíochas duit. 

Geallaimse duit go ndéanfaidh mé freastal go humhal 

ort.

(Ciúnas ar feadh nóiméid)

Ceannaire: Soiscéal Matha 5:13–16           

Salann agus Solas

‘Is sibhse salann na talún. Ach má éiríonn an salann 

leamh, cad a dhéanfaidh goirt arís é? Níl tairbhe 

ann feasta chun rud ar bith, ach é a chaitheamh 

amach mar a ngabhfar de chosa ann.’   
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‘Is sibhse solas an domhain. Cathair ar mhullach 

cnoic ní féidir í a cheilt. Ná ní lastar lampa chun é a 

chur faoi bhéal na peice, ach in airde ar an gcrann 

solais mar a dtugann sé solas dá mbíonn sa teach.’ 

‘Sibhse mar an gcéanna, bíodh bhur solas ag 

taitneamh os comhair daoine chun go bhfeicfidís 

bhur ndeaghníomhartha agus go nglóireoidís bhur 

nAthair atá ar neamh.‘

Ceannaire: Éistimis le scéal faoi Miriam agus faoina 

hiníon Maria.

Léitheoir 2: Cónaíonn Miriam agus a hiníon Maria, atá 

sé bliana, i gCuyamel. Tá saol an tsráidbhaile bunaithe 

ar an iascaireacht agus ar an fheirmeoireacht.  Is minic 

a bhánn na tuilte an sráidbhaile beag ina gcónaíonn an 

teaghlach. Bhíodh sráidbhaile Cuyamel tuairim is céad 

méadar ó imeall na farraige. Tharla crith talún ollmhór 

sa bhliain 2009, agus bhí titim 60cm. i ngrinneall na 

mara dá bharr. Mar thoradh air siúd, agus de bharr ardú 

na farraige a tharla toisc an athrú aeráide, bíonn baol 

leanúnach ann go loitfear an sráidbhaile de bharr na 

dtuilte. 

Nuair a thagann na tuilte, beireann an mháthair agus 

an iníon greim ar a chéile agus teitheann siad. Séidtear 

bonnán a thugann le fios go bhfuil leibhéal an uisce ag 

ardú agus nach mór do dhaoine imeacht faoi dheifir. 

Bíonn gach ‘Imímis, Imímis’ á bhéicíl ag Maria le cur in 

iúl dá máthair go bhfuil eagla an domhain uirthi roimh 

an uisce. 

Caithfear imeacht go pras toisc go dtugann an t-uisce 

adhmad agus smionagar chun siúil, ionas go ngortófaí 

go dona an té a ndéanfaí teagmháil leis.

Nuair a mhaolaíonn ar na tuilte agus nuair a fhilleann an 

teaghlach abhaile, caitear go leor ama ag glanadh agus 

ag réiteach an bhaile, agus bíonn an áit clúdaithe le 

múscán agus tais tríd síos.

Deir Miriam go mbíonn lagmhisneach uirthi ar fhilleadh 

di, toisc an cruth a bhíonn ar an teach, é lán de 

ghaineamh agus de bhruscar. Bíonn fonn uirthi imeacht 

ón áit agus gan teacht ar ais riamh. 

Téann salann na farraige i bhfeidhm go mór ar an 

talamh, agus ní féidir barra nó bia ar bith a fhás ann. 

I Soiscéal Mhatha deirtear gur sinne salann na talún 

agus míníonn na scrioptúir dúinn conas mar a úsáidtear 

an salann le leasú agus le sciomradh a dhéanamh, 

agus le blas a chur ar an mbia. I gCuyamel áfach, 

déanann an salann truailliú agus lot ar an talamh agus 

ní féidir barraí a fhás dá bharr. Conas a d’fhéadfaimis 

féin salann an domhain a chur ar ais ina áit féin?

(Ciúnas ar feadh nóiméid)

Deasghnáth (Beannú an tSalainn):

Ceannaire: Beannaímid an salann seo os ár gcomhar. 

Is ábhar glanta, ábhar blasta é an salann, ábhar 

leasaithe. Braitheann an mhaireachtáil ar an salann. Má 

bhíonn an iomarca salainn ann áfach, baineann gortú 

leis, drochbhlas, déantar dochar don saol agus don 

cholainn. Beannaímid an salann seo agus scaipimid 

thart ar an dúiche seo é ag súil le go leagfaidh an Tiarna 

a bheannacht agus a ghrásta anuas ar ár muintir agus 

ar ár n-áit chónaithe chomh maith. 

Cách: Amen.

Ceannaire: Déanaimid an salann beannaithe seo a 

scaipeadh, agus muid ag déanamh machnaimh ar an 

Mháthair Talamh, agus ar cé chomh luachmhar is atá 

sí. Smaoinímid ar an tseoid a bronnadh orainn agus ar 

an fhreagracht atá orainn ár n-áit chónaithe coiteann a 

chaomhnú. 

Agus an salann á scaipeadh againn, deirimid: 

A Thiarna Dia, cuirimid ár ndóchas ionat agus an 

salann seo á scaipeadh againn. Iarraimid ort sinn a 

bheannú. Cuir do bheannacht agus do chumhdach ar 

ár muintir, ar ár n-áit chónaithe, ar ár dtír, agus saor 

sinn ó gach olc. Bronn síocháin choirp agus aigne 

orainn. Iarraimid é seo ort, trí Chríost ár dTiarna. 

Amen. 

(Paidir: Deoise Chill Dara agus Leithghlinne)

Ceannaire: Téimis amach ón áit seo le bheith mar 

shoilse a lonróidh anuas ar domhan, le go lasfar an 

bealach ceart romhainn, agus an saol á chaomhnú 

againn. Molaimis an Tiarna.

Cách: Buíochas le Dia.
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