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LAUDATO SI’

Treoir faoi Staidéar agus Turas na Croise

MACHNAMH



Réamhrá 

Bunaíodh Trócaire sa bhliain 1973 mar ghníomhaireacht fhorbartha thar lear Eaglais Chaitliceach na hÉireann. 

Bunaíodh an t-eagras mar fhreagairt ar an mbearna ollmhór a bhí ann idir lucht an rachmais agus na bochtáin. 

Tá an fhreagracht orainne ar fad an bhearna seo a laghdú. I bhfís bhunaidh Thrócaire, thug Easpaig na hÉireann 

údarás soiléir láidir don eagras. Deirtear ann: ‘Ní ceist faoi dhualgas carthanachta an t-ábhar seo, is beart ar son 

an chirt é.’

Tugaimid cuireadh daoibh mar phobal an pharóiste, Turas na Croise a ghuí, machnamh a dhéanamh ar 

theachtaireacht an Phápa i Laudato Si’, agus comhoibriú le cách le haire a thabhairt don domhan coiteann. 
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TURAS NA CROISE

Réamhrá

Pléitear coincheap na hoilithreachta i dturas seo na 

Croise. Baineann Turas na Croise le haistear, aistear 

ina leanaimid lorg coise ár dTiarna agus é faoi léan ar 

bhóthar an bháis. Spreagann an Pápa Proinsias muid le 

cur chun bóthair sinn féin ar oilithreacht a dhéanfaidh 

Críostaithe lácha caoin dínn. 

Díríonn Turas na Croise seo ar an dochar a tharlaíonn 

de bharr an athraithe aeráide. Tá an domhan is a bhfuil 

ann ar aistear thar a bheith criticiúil maidir leis an 

dúshlán a chuireann an t-athrú aeráide romhainn. An 

gcuirfimid chuige ar bhóthar na trócaire agus leasú a 

dhéanamh ar ídiú na n-acmhainní nádúrtha, laghdú a 

dhéanamh ar an lorg carbóin agus an deis a thabhairt 

don Mháthair Domhan í féin a leigheas? An mbeidh an 

turas seo mar oilithreacht inbhuaine, agus an t-aiséirí 

domhanda mar sprioc aige. 

1ú Stáisiún: Daortar Íosa chun 
báis

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Mar sin, nuair a bhí siad 

cruinnithe le chéile dúirt Pioláit leo: “Cé acu ba rogha 

libh mé a scaoileadh chugaibh, Barabas, nó Íosa ar a 

dtugtar an Críost?’ (Matha 27)

Machnamh: Ba dhuine neamhurchóideach é Íosa, 

ach daoradh chun báis é. Thréig a chairde é, agus 

thug sé aghaidh ar an bpianbhreith seo ina aonar. Tá 

pianbhreith an bháis á bhagairt ar an domhan coiteann 

seo againne. Tá na teochtaí domhanda ag éirí i gcónaí 

de bharr an ró-thomhaltais, tá cineálacha plandaí agus 

ainmhithe i mbaol an díothaithe. Tuigtear do pháirt 

mhór de dhaonra an domhain gur fágadh ar an trá 

fholamh iad, le haghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide 

agus ar an mbás a leanann é, ina n-aonar. 

Laudato Si’: Cloisimid an tSiúr Talamh ag caoineadh 

go hard de bharr an ghreadta a thugamar di lena 

gortú. Tharla seo toisc gur bhaineamar mí-úsáid as na 

hacmhainní nádúrtha a bhronn Dia uirthi. Is é seo an 

fáth go bhfuil an domhan féin, faoi chuing na daoirse 

agus mar thalamh gan mhaith, mar an té is tréigthe 

agus is mí-úsáidte i measc na mbochtán. (2)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Chruthaitheoir na Cruinne, cuir ar ár súile 

dúinn an bealach ina mbímid comhpháirteach i dteip 

an bheatha. Glacaimid leis gur theip orainn aire cheart 

a thabhairt don saol seo. Iarraimid ort athbheochan 

spioraid a spreagadh ionainn, agus iompú bisigh, ionas 

gur féidir linn domhan níos fearr a chruthú agus a 

shaothrú.

2ú Stáisiún: Tógann Íosa a 
chros

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Rinne sé féin an chros a iompar, agus 

ghabh sé amach go dtí Áit an Chloiginn – a dtugtar 

Golgota air.’ (Eoin 19:17)

Machnamh: Chuireadar iallach ar Íosa a chros féin a 

iompar chun a chéasta. Tá aicme áirithe ar domhan, 

daoine atá neamhurchóideach chomh maith le hÍosa, 

agus cuirtear iallach orthu siúd torthaí chionta an chine 

dhaonna a iompar. Tá ceann de na loirg charbóin is 

lú ar domhan ag an Aetóip, ach fulaingíonn an pobal 

go mór ón triomach a tharlaíonn de bharr théamh 

domhanda.

Laudato Si’: Bíonn drochthionchar ag an téamh 

domhanda a tharlaíonn de bharr thomhaltas ollmhór 

na dtíortha is rachmasaí, ar na tíortha is boichte 

ar domhan. Sna háiteanna seo ciallaíonn an t-ardú 

teochta agus an triomach a thagann uaidh, go 

ndéantar scrios ar an fheirmeoireacht. (51)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)
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Cách: A Íosa, deonaigh gur féidir linn íobairt a 

dhéanamh agus maolú ar ár lorg carbóin, ionas gur 

féidir le daoine eile maireachtáil de réir a dtoil. Tabhair 

chun cuimhne, an pobal a fhulaingíonn ón athrú 

aeráide ionas go spreagfar an chur chuige ionainn a 

bheith ag íobairt ar bhealach atá lán de lúcháir agus de 

neart intinne. 

3ú Stáisiún: Titeann Íosa den 
chéad uair

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Ár mbreoiteachtaí a bhí 

sé a iompar agus ár bpianta’. (Íseáia 53:4)

Machnamh: Thit Íosa trí huaire ar Thuras na Croise. 

Gach uair ar tharla sé, d’éirigh Íosa níos laige dá bharr 

agus bhí sé níos deacra dó éirí arís. Na daoine is mó a 

fhulaingíonn ón athrú aeráide, is iad na daoine céanna 

iad atá ina mbochtáin cheana féin. Níl an teacht aniar 

iontu iad féin a chosaint nó éirí arís ón tubaiste. Is é an 

lóistín acu an chéad rud a bhaintear díobh go minic. Ní 

féidir leis an tithíocht bhocht cur suas leis an ngaoth 

láidir nó na tuilte a sheasamh. 

Laudato Si’: De bharr na stíle maireachtála atá 

againn, de bharr an téimh dhomhanda a tharlaíonn 

mar thoradh ar an tomhaltas, an t-ídiú, athruithe sa 

chomhshaol, cuirtear brú nach féidir a sheasamh ar 

an bpláinéad. Is léir go dtarlóidh na tubaistí nádúrtha 

de bharr na staide seo, agus tá rudaí den sórt sin ag 

tarlú cheana féin ó am go chéile i dtíortha éagsúla ar 

domhan. (161)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Naoimhsprid bheannaithe, má tharlaíonn go 

ngéillimid do chathú an ró-thomhaltais, meabhraigh 

dúinn go mbíonn aicme eile ag fulaingt dá bharr. Nuair 

a chloisimid faoi na tubaistí domhanda, agus na pobail 

á ndíbirt óna n-áiteanna cónaithe dá bharr, deonaigh 

go ndéanfaimid laghdú ar ár n-úsáid acmhainní, agus 

méadú ar an gcabhair a bhronnaimid ar an duine eile. 

4ú Stáisiún: Castar Íosa agus a 
mháthair ar a chéile

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Agus gabhfaidh claíomh trí d’anam féin.’ 

(Lúcás 2:35)

Machnamh: Samhlaigh an gortú a d’fhulaing Muire 

ar fheiceáil a mac di. Ní raibh deis ar bith aici sólás, 

nó aire, nó slánú a thabhairt dó. Bíonn na máithreacha 

ar fud an domhain sa riocht anbhann céanna agus 

a gcuid páistí ag fulaingt agus ag fáil bháis os a 

gcomhair. Faigheann breis agus 3 mhilliún páiste in 

aghaidh na bliana ar domhan bás ón easpa bia, agus 

cailltear tuilleadh acu de bharr tubaistí gan choinne, 

aistir fhada dainséaracha, nó de bharr ghalair. 

Laudato Si’: Bíonn Muire, an mháthair a thug aire 

d’Íosa, ag tabhairt aire chaoin chneasta don phobal 

domhanda gortaithe atá ag fulaingt. Gortaíodh a croí 

go smior agus í ag caoineadh Íosa agus anois tá sí ag 

caoineadh na mbochtán cráite céasta, agus an dream 

a loiteadh de bharr ghníomhartha an chine dhaonna 

féin. (241)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: Cabhraigh linn déileáil lena mbíonn ag tarlú ar 

domhan mar ár léan pearsanta féin. (Laudato Si’, 19) 

Deonaigh go mbeidh aghaidh chaoin Mhuire ag 

breathnú anuas orainn i rith na bliana Naofa seo, 

ionas go dtuigfimid athuair, lúcháir chneastacht Dé. 

(Misericordiae Vultus, 24)

5ú Stáisiún: Cabhraíonn 
Síomón le hÍosa an chros a 
iompar

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Sa tslí amach dóibh, casadh fear 

Cuiréanach orthu arbh ainm dó Síomón; chuir siad 
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d’fhiacha air seo a chros a iompar.’ (Matha 27:32)

Machnamh: Tháinig Síomón isteach sa chathair ar 

lá céasta Íosa. Bhí sé i measc an tslua a thug Íosa 

faoi deara ar an mbealach go Golgotá, agus d’ordaigh 

na saighdiúirí dó cros Íosa a iompar. Cé a dhéanann 

an chros a iompar nuair a bhíonn an ghéarchéim 

aeráide ag bagairt orainn? Is iad na bochtáin is túisce 

a fhreagraíonn, a fhulaingíonn nuair a tharlaíonn an 

tubaiste. Is iad na comharsana is túisce agus is mó a 

shábhálann agus a shíneann an lámh chúnta chun a 

chéile, a chuireann bia agus lóistín ar fáil, toisc nach 

dtiocfaidh cúnamh chucu ó na tíortha rachmasacha go 

ceann tamaill. 

Misericordiae Vultus: Bíodh súil in airde againn ionas 

gur féidir linn ainnise an domhain a aithint, agus an 

gortú a fhulaingíonn ár gcairde domhanda nuair a 

bhaintear an dínit díobh. Tugaimis cluas le héisteacht 

don ghlao chun cabhair a chuireann siad uathu. 

Deonaigh go ndéanfaimid an lámh chúnta a shíneadh 

chucu agus tacú leo, ionas go dtuigfidh siad go bhfuil 

comhbhá, idirspleáchas agus cairdeas inár measc. 

Bíodh an gháir catha chéanna á ardú againn, agus 

muid ag tabhairt aghaidh ar bhaic na neamhshuime 

a bhíonn go mór i réim, agus a chlúdaíonn an 

fhimíneacht agus an féinspéiseachas a bhaineann go 

minic linn. (15)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: Tugaimid buíochas go humhal duit a Dhia, as na 

bochtáin ar domhan a thugann go fial uathu. Tugaimis 

freagra ar an dea-shampla a léiríonn siad féin agus 

Síomón, agus cros Chríost an lae inniu a iompar

6ú Stáisiún: Cuimlíonn 
Veronica ceirt le haghaidh Íosa

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Agus bhí mórán ban ann agus iad i bhfad 

uaidh ag breathnú, iad siúd a bhí tar éis Íosa a leanúint 

ón nGailíl chun bheith ag freastal air.’ (Matha 27:55)

Machnamh: Sháraigh an chomhbhá a bhí ag Veronica 

d’Íosa aon eagla a bhain le seasamh amach ón slua 

agus a aghaidh a chuimilt os comhair na saighdiúirí. 

Ba chuma léi a bheith thíos leis an toradh, ach thug 

sí freagairt ghrámhar fhlaithiúil ar an fhadhb. Chuir an 

Liobáin, fáilte isteach roimh 1.4 milliún teifeach. A 

leithéid de chomhbhá agus de chineáltas!

Misericordiae Vultus: Bímis ag machnamh ar 

ghníomhartha corpartha na trócaire athuair: bia a 

thabhairt don duine ocrach, deoch a thabhairt don 

duine spallta, an duine nocht a ghléasadh, fáilte 

a chur roimh an strainséir, na heasláin a leigheas, 

cuairt a thabhairt ar na príosúnaigh, na mairbh a 

chur i dtalamh. Ná déanaimis faillí ar na gníomhartha 

spioradálta ach oiread; comhairle a thabhairt don duine 

amhrasach, oideachas a chur ar an duine aineolach, 

rabhadh a thabhairt do na peacaigh, sólás a thabhairt 

don duine faoi bhrón, coireanna a mhaitheamh, 

glacadh go foighneach le héagóracha, agus guí ar son 

na mbeo is na mairbh. (15)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Naoimh Spioraid, deonaigh go mbeimid mar 

Veronica, dearmad a dhéanamh orainn féin agus 

seasamh amach ón slua ar bhealach trócaireach 

grámhar ionas go dtabharfaimid freagairt oiriúnach 

don fhulaingt a bhíonn timpeall orainn. Ná bíodh eagla 

nó leisce orainn a bheith gníomhach agus sólás a 

thabhairt do lucht leanta Chríost an lae inniu maidir leis 

an léan a fhulaingíonn siad. 

7ú Stáisiún: Titeann Íosa den 
dara huair

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Goineadh é as ucht ár gcoireanna, bascadh 

é as ucht ár gcionta.’ (Íseáia 53:5)

Machnamh: Nuair a thit Íosa den dara huair bhí sé i 

bhfad níos deacra dó eirí arís. Ní hé amháin go loiteann 

na tubaistí nádúrtha na tithe, ach déantar slad ar na 

slite beatha chomh maith. Cailleann an t-iascaire a 

bhád, scriostar barraí an fheirmeora, scuabtar fiontair 



6 LAUDATO SI’: MACHNAMH 
TURAS NA CROISE

bheaga chun siúil. Conas is féidir le daoine teacht 

chucu féin athuair? I Hondúras, tá an adhaimsir agus 

ardú leibhéal na farraige ag cur isteach go mór ar 

phobal an imeallbhoird. Tarlaíonn na tuilte go tapa agus 

déantar an talamh agus na tithe a scriosadh. Fágtar 

salann sa chré ionas nach féidir leis na teaghlaigh bia 

ar bith a fhás. 

Laudato Si’: Cuireadh ar domhan sinn, agus 

cuireadh glao chun oibre chugainn chomh maith … 

is riachtanach an rud í obair a dhéanamh, is cuid de 

bhrí an bheatha í, bealach le fás sa saol, le forbairt 

pearsanta a dhéanamh, le lán sástacht dhaonna a 

bhaint amach. Is straitéis shealadach é airgead a 

bhronnadh ar na bochtáin, le riachtanais práinneacha 

a leigheas. Ba cheart go mbeadh sprioc fhadtéarmach 

ann a chuirfeadh ar a gcumas saol faoi dhínit a 

chaitheamh trí bheith ag obair. (128)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: Deonaigh go léireofar freagracht 

chomhpháirteach ionainn nuair a tharlaíonn na tubaistí 

nádúrtha. A Íosa Chaoin, déan muid a spreagadh leis 

an rachmas a thuillimid ó bheith ag obair a roinnt ionas 

gur féidir le daoine gan aon fhostaíocht slí beatha a 

bhaint amach dóibh féin athuair, agus an bealach ceart 

a ghlacadh le forbairt pearsanta a dhéanamh agus lán 

sástacht a bhaint amach. 

8ú Stáisiún: Castar Íosa agus 
mná Iarúsailéim ar a chéile

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Ach d’iompaigh Íosa chucu seo agus dúirt: 
“A iníona Iarúsailéim ná bígí ag gol mar gheall ormsa, 

ach déanaigí gol mar gheall oraibh féin agus ar bhur 

gclann.’ (Lúcás 23:28)

Machnamh: Bhí ionbhá fhrithpháirteach ann nuair 

a bhuail mná Iarúsailéim le hÍosa. Roinneadar an 

phian agus an fhulaingt lena chéile. Bíonn tionchar as 

compás ann ar na mná agus ar na páistí de bharr athrú 

aeráide. Bíonn na mná féin ag fulaingt, agus roinneann 

siad an phian a mhothaíonn na páistí chomh maith. Is 

í an ghlúin atá le teacht is mó a bheidh thíos leis de 

bharr an athraithe aeráide, na daoine sin a chónaíonn 

sna tíortha leochaileacha ar nós na hAetóipe agus 

Hondúras ach go háirithe. 

Laudato Si’: ‘Is ían aidhm atá romhainn ná … a bheith 

tuisceanach soleonta, an méid atá ag tarlú ar domhan 

a bhrath mar ghortú pearsanta, agus trína leithéid 

an bealach a aimsiú a thabharfaidh amach as an 

gcruachás muid. (19)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Dhia an Cruthaitheoir, tabhair tuiscint dúinn 

faoin mbealach ina mbíonn an fhulaingt ag goilleadh 

ar an bpobal domhanda, agus spreag sinn le dul i 

ngníomh. Cabhraigh linn tuiscint a bheith againn faoin 

méid gur féidir linn a dhéanamh. Lig dúinn seasamh 

amach ón tslí chompordach maireachtála atá againn 

faoi láthair agus tabhair an misneach dúinn saol simplí 

machnamhach a chaitheamh.

9ú Stáisiún: Titeann Íosa den 
tríú huair

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Airsean a cuireadh an pionós a thug sláinte 

dúinn agus trína fhearbacha tháinig cneasú orainne.’ 

(Íseáia 53:5)

Machnamh: Conas is féidir le hÍosa eirí den tríú huair? 

Conas is féidir leis na feirmeoirí a bhíonn ag fulaingt 

ón triomach éirí bliain i ndiaidh bliana agus leanúint 

leis an obair? Cuireann gach bliain nua le fadhbanna 

Mhatha Sibanda. Is feirmeoir sé bliana agus seasca 

eisean, é ina chónaí i gceantar Matobo i ndeisceart na 

Siombáibe ar feadh a shaoil, agus deir sé nach bhfaca 

sé aon aeráid a bhí níos measa ná mar a bhí le blianta 

beaga anuas. Ní cuimhin leis an teocht a bheith chomh 

hard riamh. Deir sé go mbíodh an talamh atá aige mar 

ithir fhliuch thorthúil, a thug táirge maith barraí i gcónaí 

dó lena mhuintir a chothú. Scéal eile ar fad atá ann 

faoi láthair. (Le Nelly Maonde, Oifigeach Shlite Beatha 

agus Cláir Dhaonnúla na Siombáibe)
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Laudato Si’: Bíonn cuid mhaith de bhochtáin an 

domhain ag maireachtáil in áiteanna atá i mbaol ón 

téamh domhanda. Bíonn a gcuid slite beatha ag 

brath ar na hacmhainní nádúrtha agus ar sheirbhísí 

éiceachóras mar thalmhaíocht, iascaireacht agus 

foraoiseacht … Tá ardú truamhéalach tagtha i líon 

na n-imirceach atá ag iarraidh éalú ó leathadh amach 

na bochtaineachta atá mar thoradh ar an díghrádú 

comhshaoil. (25)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Dhia Ghrámhar, ‘athnuann tú aghaidh na talún 

(Salm 104:30). Deonaigh go mbeidh an ghéarchéim 

éiceolaíoch seo mar ghlao orainn athrú iomlán saoil a 

chur i bhfeidhm ionainne, ionas gur féidir linn a bheith 

beo bríomhar maidir le do thoil a dhéanamh agus an 

comhshaol a chaomhnú. (Laudato Si’, 217).

10ú Stáisiún: Baintear a chuid éadaigh d’Íosa

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Roinneann siad mo 

chuid éadaigh eatarthu agus 

caitheann siad crainn ar mo chóta.’ 

(Salm 22:19)

Machnamh: Caitheadh go 

tarcaisneach athuair le hÍosa nuair a bhaineadh a chuid 

éadaigh de os comhair an tsaoil. Tá cogadh leanúnach 

ar siúl sa tSiria, agus tá an cogadh seo fréamhaithe 

sa triomach fadtéarmach a tharla sa tír. Rinneadh 

dídeanaithe agus daoine eastáitithe de 3 mhilliún 

Siriach dá bharr. Baineadh na háiteanna cónaithe, 

na slite beatha, an talamh díobh agus cuireadh 

iallach orthu a gcuid iarmhais a ardú agus imeacht 

leo ón áit. Chomh maith leis sin, léiríodh amhras 

agus eascairdeas ina leith nuair a rinneadar iarracht 

tearmann a fháil i dtíortha eile. 

Laudato Si’: Is oth linn a rá go dtugtar neamhaird 

go forleathan ar an angar daonna a tharlaíonn ar 

fud an domhain. Nuair a dhiúltaímid aire a thabhairt 

dár mbráithre agus dár ndeirfiúracha maidir leis an 

ábhar seo, tugaimid le fios nach bhfuil an tsochaí 

ag maireachtáil ar scáth a chéile a thuilleadh, cé gur 

tógadh ar an mbonn sin ó thús é. (25)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Dhia na Trócaire, deonaigh go dtabharfaimid 

tearmann do na daoine nach bhfuil maoin an tsaoil 

acu, agus go gcuirfimid fáilte mhór rompu. Go 

ndéanfar ár n-oilithreacht saoil féin a nascadh le 

gluaiseacht na dteifeach agus iad ar aistear i bhfad ó 

bhaile agus óna ndúchas féin.

11ú Stáisiún: Tairneáiltear 
Íosa leis an gcros

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Nuair a bhí siad tagtha 

go dtí an áit ar a nglaotar an Cloigeann, chéas siad 

ansiúd é.’ (Lúcás 23:33)

Machnamh: Cé go raibh sé caite amach de bharr 

léasadh a fháil agus toisc gur iompar sé an chros, bhí 

fulaingt phianmhar eile roimh Íosa nuair a tairneáladh 

leis an gcros é. Cad iad na pianta fisiceacha a 

fhulaingíonn muintir an lae inniu atá faoi thionchar an 

athraithe aeráide? Básaíonn lear mór daoine ar fud 

na cruinne de bharr barraíocht teasa a bheith ag cur 

isteach orthu. Is iad na daoine aosta, na leanaí agus na 

heasláin is mó a fhulaingíonn. Deirtear go mbeidh an 

milleán á chur ar an athrú aeráide as an 250,000 bás 

breise a tharlóidh in aghaidh na bliana as seo amach. 

Misericordiae Vultus: Tugtar cneas céasta Chríost 

faoi deara sna daoine a d’fhulaing an phianpháis, 

iadsan a d’fhulaing an léasadh, an brú intinne, an 

sciúrsáil, an míchothú, an deoraíocht. Ba cheart dúinn 

aitheantas a thabhairt do na daoine seo in ainm Dé, 

grá a léiriú dóibh, aire a thabhairt dóibh. Ná déanaimis 

dearmad ar an méid a dúirt Eoin na Croise: “nuair 

a bhíonn slán á fhágáil againn leis an saol seo, is ar 

bhonn an ghrá a léiríomar a thabharfar breith orainn.” 

(15)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)
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Cách: A Ghrá gan Teorainn, beir greim orainn le do 

ghile agus le do chumhacht, cabhraigh linn an uile 

shórt beatha a chaomhnú, agus tosach a chur le 

todhchaí níos fearr a thógáil. Bímis ag súil go mór le 

go gcuirfear ríocht Dé i bhfeidhm ar domhan, ríocht 

chóir, síochánta, grámhar álainn. 

12ú Stáisiún: Faigheann Íosa bás 
ar an gcroch

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Ach ghlaoigh Íosa de ghuth ard agus 

shíothlaigh sé.’ (Marcas 15:37)

Machnamh: Déanaimis machnamh ar bhás sioctha 

Íosa. Daoradh chun báis é; rinneadh é a sciúrsáil 

agus a chrochadh ar an gcros. Shíothlaigh sé ansin. 

Mura gcuireann an cine daonna athruithe suntasacha 

i bhfeidhm, níl rud ar bith seachas an bás i ndán do 

na daoine sin atá daortha ag an athrú aeráide. Mura 

gcuirimid claochlú i bhfeidhm ar an saol, tá an bás 

anabaí i ndán dúinn. 

Laudato Si’: Céard is brí leis an Aithne “Ná déan 

marú” nuair a bhíonn 20% de dhaonra an domhain, 

freagrach as na hacmhainní nádúrtha a ídiú ag ráta a 

bhaineann an cumas de na tíortha bochta riachtanais 

an bheatha a chur ar fáil dóibh féin agus do na glúine 

atá le teacht. (95)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Íosa, geallaimid duit go ndéanfaimid scrúdú 

géar ar ár saol agus a bheith sásta cúrsa a athrú agus 

saol níos sláintiúla a chaitheamh. Maireann tusa inár 

gcroí agus spreagann tú sinn leis an rud fiúntach a 

dhéanamh. Glóir agus moladh duit!’ (Paidir Chríostúil i 

gcomhar leis an nádúr. Laudato Si’)

13ú Stáisiún: Baintear corp 
Íosa anuas den chroch

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Thug Pioláit an cead. Tháinig sé mar sin 

agus thóg sé an corp.’ (Eoin 19:38)

Machnamh: Ní raibh an tsíocháin roimh Íosa nuair a 

fuair sé bás. Bhí uair Cháisc na nGiúdach ag druidim 

leo agus bhí an gá ann go mbainfí corp Íosa den 

chros faoi dheifir. Bíonn géarghá ann aire faoi dheifir 

a thabhairt do na coirp nuair a mharaítear na mílte 

de bharr na tubaiste. Imíonn na teifigh faoi dheifir 

go minic ar bháid ar aistear dainséarach agus bíonn 

baol an bhá ann. Ní bhíonn deis ann slán a fhágáil 

ar bhealach oiriúnach, nó na coirp a chur i dtalamh 

beannaithe.

Laudato Si’: Caithfear an-chuid athruithe a chur i 

bhfeidhm, ach is i measc an phobail dhaonna is mó atá 

gá le hathrú a dhéanamh, … tá dúshlán mór cultúrtha, 

spioradálta, oideachasúil os ár gcomhar agus iarrfar 

orainn cur chuige ar aistear fada na hathnuachana. 

(202)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: Tapaigh an spiorad ionainn saol athraithe, 

grámhar fial a chaitheamh. Brostaigh ár gcéimeanna 

ar bhóthar na hathnuachana ar mhaithe leis na daoine 

is leochailí ar domhan, ar mhaithe lenár sliocht féin, 

ar mhaithe leis an saol, ar mhaithe leis an domhan 

coiteann.

14ú Stáisiún: Leagtar corp 
Íosa sa tuama

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Thóg Iósaef an corp, d’fhill i línéadach glan 

é agus chuir ina thuama nua féin é a bhí gearrtha sa 

charraig aige.’ (Matha 27:59–60)

Machnamh: Rinneadh Íosa a adhlacadh go hómósach. 

Thug Iósaf ó Aramatáia aire ómósach dá chorp. Cé 

hiad na daoine i saol an lae inniu a dhéanann aithris ar 

Iósaf? Obair chruálach bhaolach atá ann dóibhsean a 

chuireann na coirp i ndiaidh na tubaiste nádúrtha, nó in 

aimsir chogaidh. Is minic a fheictear na laochra uaisle 

seo ar an nuacht istoíche. Ní fios cé hiad, ach déanann 
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siad dínit agus ómós a léiriú ag am brónach léanmhar. 

Ba cheart go mbeimis faoi chomaoin acu. 

Laudato Si’: Caithfimid a thuiscint athuair go 

mbímid ag brath ar a chéile go mór, go mbíonn 

comhfhreagracht orainn aire a thabhairt don domhan, 

go gcónaímid ar scáth a chéile, agus gur fiú go mór a 

bheith ag maireachtáil ar bhealach ionraic uasal. (229

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Dhia Chaoin, tabhair neart don aicme a 

bhíonn ag obair go dian in aimsir na dtubaistí. Cuir 

do bheannacht chomh maith ar na daoine thart faoin 

áit seo a chuireann oideachas ar an bpobal agus a 

spreagann iad le bheith gníomhach ar son an leasa 

choitinn.

15ú Stáisiún: Aiséiríonn Íosa ó 
mhairbh

Ceannaire: Adhraimid thú a Chríost, 

agus molaimid thú.

Cách: Mar shlánaigh tú an domhan 

le do Naomh-Chrois.

Scrioptúr: ‘Ná bíodh aon eagla 

oraibhse, mar tá a fhios agam go 

bhfuil sibh ag lorg Íosa, an té a céasadh. Níl sé anseo, 

mar tá sé éirithe de réir mar a dúirt sé.’ (Matha 28:6)

Machnamh: Caithfidh go raibh ionadh an domhain ar 

Mháire Mhaigdiléana agus ar an Máire eile an scéal 

sin a chloisteáil. Bhain críochnaitheacht an bháis 

le heachtraí an lae inné. Mar sin féin, cén fáth go 

bhfaigheadh Íosa bás ar an gcros mura mbeadh an 

seans ann go bhfásfadh saol úr, dóchas úr as? Táimid 

ar oilithreacht chriticiúil ag an am seo i stair na cruinne 

agus spreagfaidh aiséirí Íosa an dúil ionainn saol úr 

a chaitheamh ar bhealach nua éagsúil. Is féidir linn 

aistear na trócaire a ghlacadh, saol simplí inbhuanaithe 

a chaitheamh, agus deis a thabhairt don nádúr cneasú 

ionas go mbeidh aiséirí suntasach ann i measc an 

phobail , ar fud an domhain. 

Laudato Si’: Nuair a chuirimid an cheist orainn 

féin faoin chineál saoil a d’fhágfaimis inár ndiaidh, 

smaoinímid i dtosach báire ar an treo ginearálta 

forbartha a bheadh á ghlacadh, na luachanna saoil a 

thaispeánfaí. Mura ndéanaimid machnamh domhain 

ar na cúrsaí seo ní dócha go dtiocfaidh torthaí 

suntasacha as an gcúram a léirímid i leith ghéarchás 

an chomhshaoil. Má thugaimid aghaidh chróga ar na 

fadhbanna seo áfach, cuirtear an cheist seo orainn: 
cad chuige ar cuireadh ar an saol sinn? Cén sprioc a 

bheadh roimh an saothar a dhéanaimid ar domhan? 

Cad a lorgaíonn an saol uainn? … Braitheann sé 

go hiomlán orainne dá bhfágfaí pláinéad do-áitrithe 

dár sliocht. Tá an cúram tromchúiseach seo orainn, 

baineann sé leis an mbrí atá ann a bheith mar bhall 

den chine dhaonna. (160)

Guímis.

Ceannaire: Guímis. (Machnamh ciúin)

Cách: A Dhia an Ghrá, ba mhaith linn ród na trócaire 

a ghlacadh, aistear úr a chur fúinn ar shaol simplí 

inbhuanaithe a chaitheamh ionas go gcneasaítear an 

domhan agus a bhfuil ann, agus go mbeidh aiséirí 

spioradálta ann. Cuirimid ár ndóchas ionat aire a 

thabhairt don Eaglais, do phobal an domhain, don 

domhan is dá bhfuil ann. Doirt do thrócaire anuas go 

fial mar a bheadh drúcht na maidine ag sileadh orainn, 

ionas go ndéanfaimid comhoibriú lena chéile agus an 

todhchaí is dual dúinn a thógáil. (Misericordiae Vultus, 

5).

Amen.

Creidiúint: Eagras Caitliceach na Forbartha agus na 

Síochána Cheanada 

Creidiúint: Trócaire
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Réamhrá

Tá an staidéar seo bunaithe ar imlitir an Phápa 

Proinsias Laudato Si’: Cúram don Domhan Coiteann.

Tugann an imlitir seo deis dúinn machnamh a 

dhéanamh maidir lenár saol ar domhan agus conas 

mar a thugaimid freagairt ar a bhfuil ag tarlú inár 

measc. Iarrtar orainn cúl droma a thabhairt le cultúr 

aon uaire an lae inniu, agus tuiscint a bheith againn 

maidir le láithreacht Dé i measc an nádúir dhomhanda. 

Táimid mar fhinnéithe ar na fadhbanna atá roimh 

chuid mhaith dár mbráithre agus dár gcairde ar fud an 

domhain, tá an bhochtaineacht leanúnach ag bagairt 

orthu de bharr na hathruithe aeráide. 

Tá an mórchuireadh a thugann Laudato Si’ dúinn 

oiriúnach don uile dhuine, agus beidh tionchar 

suntasach aige orainn ar feadh na mblianta.

Is é Trócaire gníomhaireacht fhorbartha thar lear 

Eaglais Chaitliceach na hÉireann. Bímid ag obair 

i gcomhpháirtíocht le heagrais i 20 tír sa domhan 

forbraíochta ionas go mbeidh deis acu smacht a 

bheith acu ar a saol féin a fheabhsú, ar fhreastal ar 

bhunriachtanais an phobail ionas go mbeidh dínit ag 

cách. Déanaimid feasacht a spreagadh i measc an 

phobail in Éirinn maidir le bunrúta na bochtaineachta 

agus na héagóra, agus tacaímid le cúis an athraithe. 

Ba mhaith le Trócaire buíochas a ghabháil de CAFOD 

agus de SCIAF as acmhainní a roinnt linn agus an 

cháipéis seo á ullmhú againn. 

Seisiún a hAon 
Cruthú an Domhain: Teagmháil Chaoin 
Chríost 

Sleachta ó Laudato Si’

1 Cuireann San Proinsias Assisi i gcuimhne dúinn 

go bhfuil an áit chónaithe coiteann atá againn 

ar nós dheirfiúr lena roinnimid ár saol, agus ar 

nós máthair a bheireann barróg cheana grámhar 

orainn. 

12 Chomh maith leis sin, tugann San Proinsias 

cuireadh dúinn, agus é dílis do na Scrioptúir, 

breathnú ar an Nádúr mar a bheadh leabhar 

ollásach ann trína labhraíonn Dia linn, agus trína 

dtugann sé spléachadh beag dúinn maidir leis an 

áilleacht agus an fiúntas síoraí a bhaineann leis.

11  Mura mbímid ag déileáil leis an Nádúr agus leis 

an gcomhshaol ar bhealach oscailte, le huamhan 

agus é mar ábhar iontais againn, mura bhfeicimid 

áilleacht an domhain, mura mbíonn comhbhá 

againn le pobal na cruinne, beimid ag feidhmiú 

mar mháistir, mar thomhaltóirí, mar úsáideoirí 
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gan choinsias. Ní bheimid in ann smacht a bheith 

againn ar ár mianta láithreacha. Ar an taobh eile 

den scéal áfach, má bhíonn comhbhá againn le 

gach ar chruthaigh Dia, beimid in ann feidhmiú 

ar bhealach ionraic a dhéanfaidh cúram den 

timpeallacht.

82  Ní ceart a bheith ag breathnú ar dhaoine eile mar 

bhaill a chuirfí faoi fhorlámhas aondeonach … 

ní réitíonn idéalacha na síthe, an chirt, an 

bhráithreachais, na síochána de réir mar a leag 

Íosa anuas, leis na smaointe sin.

146 Tá sé riachtanach aire cheart a thabhairt do na 

pobail dhúchasacha agus do na traidisiúin cultúrtha 

a bhaineann leo. Ní mionlach i measc mhionlaigh 

iad, ba cheart déileáil leo mar chomhpháirtithe 

in aon idirphlé, go háirithe má bhíonn moltaí faoi 

thionscadal mór ar bith a bhainfeadh lena gcuid 

talaimh i gceist. Maidir leis na daoine seo, ní 

earra tráchtála atá sa talamh, ach bronntanas ó 

Dhia agus ó na glúine a tháinig rompu agus atá 

curtha i dtalamh ann. Bíonn an talamh mar áit 

bheannaithe acu, agus caithfear imoibriú léi ionas 

go gcaomhnófar an fhéiniúlacht agus na luachanna 

a bhaineann leis an bpobal úd. Nuair a mhaireann 

siad ina n-áit dhúchasach féin, is iad féin na daoine 

a thabharfaidh an aire is fearr di. 

Machnamh

‘Chonaic Dia gach 

a ndearna sé agus, féach! 

bhí sé go sármhaith.’ 

Geineasis 1:31

Creidimid go bhfuil meas ag Dia ar an uile dhuine, 

agus go dtugann sé grá dóibh, do na daoine sin a 

mhaireann go beo bocht ach go háirithe. Léirítear 

suáilce Dé i ngach ar chruthaigh sé. Mhol an Pápa 

Proinsias dúinn breathnú ar dhaoine, ar an talamh, 

ar an chré, ar na créatúir, ar uisce, ar na cnoic, ar an 

uile rud mar a bheadh teagmháil ghrámhar Dé iontu. 

(84) Lonraíonn grá gan teorainn an Tiarna ar fud na 

cruinne, beirtear barróg ar chách. Iarrtar orainn iontais 

an chruthaithe a aithint agus suntas a thabhairt dóibh, 

agus an Tiarna a mholadh agus a ghlóiriú mar aon 

chlann uilíoch amháin. Caithimid fanacht socair, cluas 

le héisteacht a thabhairt do na comharsana agus don 

tSiúr Talamh, ionas go gcloisfimid guth Dé. 

Pléigh

• Tugann San Proinsias cuireadh dúinn breathnú 

ar an Nádúr mar a bheadh leabhar ollásach ann 

trína labhraíonn Dia linn. (11). Conas is féidir linn 

éisteacht leis an méid a deir Dia linn inniu nuair a 

labhraíonn sé linn trí na comharsana bochta agus 

tríd an gcomhshaol? 

• Conas a tharla sé go ndéantar dochar faoi láthair 

don domhan agus don chomhluadar atá bocht? 

Gníomhaigh

• Téigh isteach sa pháirc phoiblí nó sa ghairdín, agus 

aimsigh agus tabhair ar ais siombail a bheadh lán de 

bhrí duit féin. Déan machnamh ar bhrí an tsiombail 

le do chara. Mura mbíonn deis dul amach faoin aer 

sa seisiún, déan iarracht an ghníomhaíocht seo a 

dhéanamh i rith na seachtaine.

Guigh

Creidim i nDia, agus sa Nádúr atá mar 

oidhreacht choiteann ag an chine dhaonna. 

Is aoibhinn liom boladh an chré, taitneamh 

na gréine, tionchar na gaoithe agus na 

báistí. Bainim aoibhneas as cantain na 

n-éan agus as an leoithne a bhíonn ag 

siosarnach i measc na gcrann. Is breá liom 

súil a chaitheamh ar na barraí, éisteacht le 

bogadh an choirce i gcraobh, gluaiseachtaí 

na bpáirceanna ríse a thabhairt faoi deara, 

a bheith ag súil le boladh na dtorthaí aibí. 

Creidim san uile chréatúr a chruthaigh Dia, 

mór nó beag.

‘Cré don Chruthú’ le Erasmo Valiente, Seirbhís 

Forbartha na nÍosánach, An tSalvadóir

Seisiún a Dó  
Is Leas Coiteann í an Aeráid

Sleachta ó Laudato Si’

2  Glaonn an tSiúr Talamh amach orainn de bharr an 

dochair a rinneamar di trí mhí-úsáid meargánta 
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a dhéanamh ar na hacmhainní a bhronn Dia 

uirthi. Breathnaímid orainn féin mar mháistir 

ar an nádúr, agus saorchead againn creach a 

dhéanamh air. Tá foréigean inár gcroí againn, 

croíthe atá leonta ag an bpeaca, agus tá an 

foréigean céanna le sonrú sa talamh gortaithe, 

sa chré, san uisce, san aer, i measc an uile 

shórt beatha ar domhan. Tá an domhan féin, 

scriosta, basctha, tréigthe ar nós na ndaoine 

truamhéalacha is boichte atá ann. 

21  De réir a chéile, tá an domhan, ár n-áit chónaithe, 

á iompú ina charn ollmhór aoiligh.

23  Is buntáiste don uile dhuine í an aeráid, is do 

chách é, is le cách é. 

25  Is fadhb dhomhanda é an t-athrú aeráide, agus 

baineann impleachtaí tromchúiseacha leis, 

deacrachtaí a bhaineann leis an timpeallacht, 

fadhbanna sóisialta, eacnamaíocha, polaitiúla, 

fadhbanna le seachadadh earraí. Ceann de na 

dúshláin is mó atá roimh phobal an lae inniu é. 

138  Déanann an Éiceolaíocht staidéar ar an ngaol 

atá ann idir orgánaigh bheo agus an timpeallacht 

ina maireann agus a fhásann siad. Caithfear 

machnamh agus plé a dhéanamh maidir leis 

na cúinsí atá riachtanach don bheatha agus do 

shlánú an tsochaí, agus an t-ionracas is gá a léiriú 

maidir le ceistiú bealaí áirithe oibre a bhaineann 

le forbairt, le táirgeadh, agus le hídiú earraí. Is 

riachtanach an rud é a thuiscint go mbaineann 

idirghaol leis na hábhair seo ar fad.

158  Sa riocht ina bhfuil an tsochaí dhomhanda 

faoi láthair, áit ina mbíonn an éagóir go mór le 

sonrú, tá a gcuid cearta bunúsacha á baint de 

go leor den daonra, breathnaítear orthu mar 

phobal inídithe. Sa chás seo, tá sé sothuigthe go 

mbeadh prionsabal an leasa choitinn mar ghlao 

chun dlúthpháirtíochta, agus príomh-rogha na 

mbocht inár measc. 

Machnamh

Bíonn na tubaistí nádúrtha ag tarlú níos minice agus 

níos measa ná riamh de bharr an athraithe aeráide. 

Is iad na pobail leochaileacha is mó a bhíonn thíos 

leis. Tá creach á dhéanamh ar acmhainní an domhain 

de bharr na sainte, ar mhaithe leis an mbrabach a 

dhéanamh. Déantar dearmad de go bhfuil Dia mar 

Thiarna na Slua. Tugann go leor dár gcomharsana 

bochta domhanda fianaise in aghaidh an lae ar an 

éagóir seo. 

Tuigimid go maith gur chasamar i leataobh agus nár 

chosnaíomar an comhshaol. Iarrtar orainn ár meon a 

athrú, agus gach neach daonna a threorú ar bhealach a 

léiríonn glóir Dé i gceart. 

Scrúdú Coinsiasa

Tugtar cuireadh dúinn scrúdú coinsiasa a dhéanamh, 

agus machnamh a dhéanamh ar na bealaí inar 

thugamar droim lámha le Dia, lenár gcomharsa, leis an 

talamh.

• Conas a léiríonn mo chuid ghníomhartha go bhfuil 

grá agam do mo chomharsa, agus dóibhsean a 

chónaíonn in anró ach go háirithe?

• An ndéanaim iarracht fhiúntach an domhan a 

chaomhnú? An gcuimhním air gurb é an Tiarna Rí na 

ndúl? Conas a léirím an tuiscint seo?

• Cad iad na mianta atá ionam, an fhís atá romham? 

An bhfuil baint ag an nathán go mbíonn ‘blas ar an 

mbeagán’ leis na cúrsaí seo? (222)

Gníomhaigh

Breathnaigh ar an gclár faisnéise ‘An Cheist Ghéar’ ag: 
vimeo.com/trocaire

Guigh

A Dhia na mbochtán, cabhraigh linn an 

mhuintir thréigthe dearmadta ar domhan 

a shábháil. Is iad an dream luachmhar iad, 

i do thuairim féin. Cneasaigh ár mbeatha, 

ionas go ndéanfaimid an domhan a 

chaomhnú, seachas creach a dhéanamh 

air, agus go gcothóimid an áilleacht, 

seachas an truailliú nó an léirscrios. 

Sliocht as ‘Urnaí don Domhan’, Laudato Si’

Seisiún a Trí  
An Chlann Uilíoch

Sleachta ó Laudato Si’

9  Iarrtar orainn mar Chríostaithe glacadh leis an 

domhan mar shacraimint an chomhpháirteachais, 
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mar bhealach inar féidir linn roinnt le Dia agus leis 

an gcomharsa ar bhonn uilíoch.

47  Nuair is rudaí uileláithreacha iad na meáin agus 

an domhan digiteach, is féidir go mbeadh daoine 

ag brath an iomarca orthu, agus gan smaoineamh 

dóibh féin faoi conas saol fiúntach a chaitheamh, 

conas smaoineamh domhain a dhéanamh, conas 

an grá a léiriú go fial.

52  Caithfear an tuairim dhaingean a scaipeadh 

gur clann uilíoch amháin sinn. Ní féidir linn dul 

i bhfolach taobh thiar de bhaic, de theorainn ar 

bith. Ní féidir leithscéal sóisialta nó polaitiúil a 

dhéanamh. Níl áit ar bith ann don smaoineamh 

go bhfásfadh an ligean neamhshuime ionainn.

92  Nuair a bhímid oscailte don chomhpháirteachas 

domhanda, ciallaíonn sé go nglactar leis an uile 

dhuine sa chomaoin bhráithreachais seo.

92  Baineann idirghaol leis an uile rud ar domhan. Is 

bráithre agus cairde sinn ar oilithreacht iontach 

amháin. Snaidhmeann grá Dé don uile chréatúir 

lena chéile sinn. Aontaítear sinn i snaidhm 

chairdis leis an mBráthair Grian, an Mháthair 

Talamh, an Bráthair Abhainn, an tSiúr Ré. 

232  Nuair a bhíonn an pobal gníomhach, tagann 

fás nó athfhás ar ghaolta, agus tógtar creatlach 

úr sóisialta. Ar an mbealach seo is féidir leis 

an bpobal éalú ón neamhshuim a leanann an 

tomhaltachas. Cothaítear mothú ionannais i 

measc an phobail, baineann an stair sothuigthe 

chéanna leo a sheoltar ar aghaidh chuig an ghlúin 

nua. Tugtar aire don saol, don phobal uiríseal 

agus dá slí mhaireachtála ar an mbealach seo. 

Nuair a mhairimid mar seo, tuigtear dúinn go 

bhfuil cónaí orainn sa saol coiteann a bhronn Dia 

orainn. Nuair a fheidhmíonn an pobal mar seo, 

nuair a roinntear an grá ina measc, is féidir gur 

eispéireas tréan spioradálta é.

Machnamh

Is léir go bhfuil daoine áirithe beag beann ar 

riachtanais a chéile i saol an lae inniu, agus go bhfuil 

fás ag teacht ar an dearcadh seo. Ní ceart an rud é go 

mbeadh rachmas ag aicme áirithe, agus go mbeadh 

go leor daoine eile ar bheagán maoine. Iarrann an 

Pápa Proinsias orainn éalú ón neamhshuim agus 

athnuachan a dhéanamh ar an tuiscint atá ann maidir 

leis na naisc a aontaíonn muid. Má mhairimid go 

simplí, tugaimid dea-shampla faoin todhchaí atá i ndán 

don phobal a aontaíonn lena chéile ionas go dtabharfar 

aire don domhan. 

Pléigh

• Deir an Pápa Proinsias go bhfuilimid aontaithe mar 

chairde ar aistear álainn an tsaoil. (92) Cad is brí leis 

seo, an dóigh leat?

• Cad is brí le bheith faoi rath i ngaol le Dia, lenár 

gcomharsa, leis an saol, linn féin? 

Gníomhaigh

Is féidir logáil isteach ag suíomh Trócaire agus 100 slí a 

aimsiú le teachtaireacht Laudato Si’ a chur i bhfeidhm 

sa bhaile, sa pharóiste, sa ghnáthshaol. Glacaigí le 

rogha amháin ar a laghad, le bhur dtoil. 

trocaire.org/sites/trocaire/files/pdfs/parishes/100-

waysto-implement-laudato-si.pdf 

Guímis

A Dhia shíoraí, déan trócaire orainn, 

ar eagla go ndéanfaimis dearmad air 

go mbraithimid ar a chéile. Iarrann tú 

orainn a bheith ciúin agus éisteacht le 

siosarnach an tSiúir Gaoth, taitneamh 

an Bhráthair Grian a bhraith, cothú a 

fhail ón Mháthair Talamh. Déan do 

ghrá cneasaithe a athnuachan ionainn. 

Déan sinn a spreagadh le haire cheart 

a thabhairt don domhan agus dá chéile, 

ionas go mbeidh rath ar chách.

Rachel McCarthy/CAFOD

Seisiún a Ceathair  
Cuireadh Anseo Sinn le Saol Grámhar a 
Chaitheamh

Sleachta ó Laudato Si’

58  Cuireadh anseo muid le grá a léiriú dá chéile, 

agus cé go dteipeann go minic orainn, is rud 

nádúrtha dúinn a bheith fial comhbhách lena 

chéile agus aire dá chéile a léiriú. 
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160  Cén sórt domhain ar mhaith linn a thabhairt ar 

aghaidh don ghlúin atá ag fás aníos? Caithfimid 

domhainsmaoineamh a dhéanamh ar an gceist 

seo toisc go mbaineann sé leis an bhfáth 

bunúsach le gur cuireadh ar an saol sinn.

217  Caithimid mar Chríostaithe athrú meoin 

éiceolaíoch a chur orainn féin. Caithfidh torthaí 

na teagmhála a dhéanaimid le hÍosa a bheith 

le sonrú go soiléir sa bhealach ina mbímid ag 

déileáil leis an saol atá thart orainn.

226  Maidir leis na cúrsaí seo, ba cheart go mbeadh 

croí glan ionraic ionainn, déileáil le daoine ar 

bhealach oscailte neamhleithleach, agus glacadh 

le bronntanas na beatha mar dheis saol faoi bharr 

blátha a chaitheamh. 

227  Cuirimid an dearcadh thuas i ngníomh nuair a 

dhéanaimid buíochas a ghabháil roimh na béilí 

agus ina ndiaidh. Iarraim ar gach Críostaí an nós 

álainn seo lán de seo a chleachtadh.

231  Léirítear an grá go minic i mionghníomhartha 

lácha, is rud polaitiúil agus sibhialta é, bíonn sé le 

sonrú i ngach aon ghníomh a thógfadh domhan 

níos fearr dúinn.

236  Is í an Eocairist, buaicphointe an chruthaithe. 

Tugann an cosmas, atá aontaithe go hiomlán 

le hÍosa ionchollaithe san Eocairist, moladh 

agus buíochas do Dhia. Is ábhar dóchais agus 

spreagtha chomh maith í an Eocairist maidir 

leis an obair a dhéanfaimis mar chaomhnóirí an 

chomhshaoil.

Machnamh

‘Tá an grá le sonrú i ngach aon ghníomh a thógfadh 

domhan níos fearr.’ (Laudato Si’, 231)

Meabhraítear dúinn gur cuireadh anseo sinn le grá 

a léiriú, agus is ábhar dóchais dúinn é. Iarrtar athrú 

meoin orainn, maireachtáil ar bhealach críonna, 

domhainsmaoineamh a dhéanamh, grá a thabhairt go 

fial. (47).

Lorgaítear iompú inár gcroí istigh uainne ar fad 

agus Críost a aithint i ngach aon ghné den saol. Má 

dhéanaimid an t-athrú seo mar dhaoine indibhidiúla 

agus mar phobal, spreagfar sinn le cúram grámhar 

caoin a dhéanamh de chách. 

Caithfear a bheith tiomanta do chúram a dhéanamh 

den domhan coiteann trí ghníomhú i ndlúthpháirtíocht 

lenár ndeartháireacha agus lenár ndeirfiúracha anois 

agus amach anseo. 

Is féidir linn ár ndúthracht a léiriú trí bheith ag labhairt 

amach ar son na córa, agus roghanna ár gcuid 

ceannairí a cheistiú. Deir an Pápa Proinsias go mbíonn 

an grá le sonrú i ngach aon ghníomh a chabhródh le 

domhan níos fearr a thógáil. (231)

Tugaimis freagairt lúcháireach ar an nglao, agus 

moladh agus glóir do Dhia.

Pléigh

• Cuireann an Pápa Proinsias ceist orainn maidir 

leis an sórt domhain ar mhaith linn a thabhairt ar 

aghaidh don ghlúin atá ag fás aníos. (160) Cén 

fhreagra a thabharfaimis air?

• Is í an Eocairist an mórghníomh grámhar, 

buaicphointe an chruthaithe (236). Conas is féidir 

linn a bheith gníomhach agus grá Dé a léiriú?

Gníomhaigh

• Labhair amach agus tacaigh lenár ndeartháireacha 

agus lenár ndeirfiúracha ar fud an domhain a 

fhulaingíonn ón athrú aeráide. Tá eolas faoina bheith 

gníomhach ag: trocaire.org/getinvolved/climate-

justice

Guímis

Abair an t-altú seo roimh bhia lena chéile.

A Dhia Fhial, beireann tú barróg ar an 

domhan, bronnann tú grásta na beatha 

orainn. Nuair a roinnimid an t-arán seo 

molaimid do chineáltas, gabhaimid buíochas 

as na daoine a d’fhás an bia seo agus 

cuimhnímid orthusan nach bhfuil bia go leor 

acu. Deonaigh go gcabhróidh an Spiorad 

Naomh linn ár maoin a roinnt mar aon 

phobal domhanda amháin, agus dá bharr 

san, radharc a fháil ar do ríocht, áit ina 

mbíonn an ceart, an tsíocháin agus an grá i 

réim go síoraí. 

Amen.

Rachel McCarthy/CAFOD
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Cad Eile?

Tá súil againn gur bhain toradh fónta leis an 

machnamh agus leis an mbealach inar tugadh 

freagairt ar Laudato Si’. Tá deiseanna thíos le 

tuilleadh a dhéanamh. Smaoinigh ar a ndúirt an 

Pápa Proinsias: Is féidir le daoine indibhidiúla agus 

le grúpaí áitiúla difríocht shuntasach a dhéanamh. 

(179)

• Guigh:  
Bí páirteach linn, guímis ar son an domhain 

agus ar son an phobail dhomhanda: trocaire.org/

resources/parishes

• Machnamh:  
Is féidir tuilleadh machnaimh ar an gcruthú a 

fháil leis an acmhainn ‘Glas’ ag: trocaire.org/

resources/ parishes

• Bí gníomhach linn:  
Cláraigh leis an bhfeachtas ‘An Cheist Ghéar’. 

Téigh chuig: trocaire.org/getinvolved/climate-

justice (Naisc don Phoblacht & do Thuaisceart 

Éireann) 

• Mair go simplí ar bhealach inbhuanaithe: 
100 bealach le go gcuirfí Laudato Si’ i bhfeidhm 

sna paróistí: trocaire.org/resources/parishes/ 

climate-resources

• Páistí agus ógánaigh:  
Acmhainní faoin gcomhshaol agus faoin athrú 

aeráide: trocaire.org/getinvolved/education/ 

resources

• Bí i dteagmháil: 
colm.hogan@trocaire.org  

anna.keegan@trócaire.org  

nó cuir glao ar 003531 629 3333  

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin 

bhfeachtas is déanaí, faoi imeachtaí nó faoi 

acmhainní, cláraigh leis an nuachtlitir a fháil: 
trocaire.org

Creidiúint: CAFOD

Creidiúint: Trócaire

Meastóireacht
Ar bhain an paróiste úsáid as an acmhainn paróiste 

don Charghas seo? 

Bhain q Níor Bhain q

Más rud é gur bhain, cad iad na codanna a d’úsáid 

sibh? 

• Spás Beannaithe na bPáistí q

• Beannacht na Talún q

• Turas na Croise q

• Treoir Faoi Staidéar: Laudato Si’ q

Cad é an chuid ab fhearr de na hacmhainní?

 

 

Conas ar spreagadh sibh le bheith páirteach sa troid ar 

son na córa?

 

 

An bhféadfaí feabhas a chur ar aon chuid de na 

hacmhainní, an dóigh libh?

 

 

Tuairimí:

 

 

 

 

 

Cuir an fhoirm chomhlánaithe ar aghaidh, le bhur dtoil 

chuig: colm.hogan@trocaire.org



REF: CH4

Bí linn ar

 Facebook: facebook.com/trocaireireland - ceangail linn

 Twitter: twitter.com/trocaire - léigh na giolcacha is déanaí

 YouTube: youtube.com/trocaire - tacaíonn sibh leis na daoine seo

 Flickr: flickr.com/trocaire - tá gailearaí na ngrianghraf anseo

 Vimeo: vimeo.com/trocaire - féach ar na físeáin

 icatholic: icatholic.ie - breathnaigh orainn ar iCatholic

 Instagram: instagram.com/trocaireonline - grianghraif & físeáin

Bí i dTeagmháil Linn 
Maigh Nuad 

Maigh Nuad 
Co. Chill Dara 

Fón: 01 629 3333
R-phost chuig Mary Boyce ag: mary.boyce@trocaire.org

Lár na Cathrach BÁC 

12 Sráid na hArdeaglaise 
Baile Átha Cliath 1 
Fón: 01 874 3875

R-phost: dublincentre@trocaire.org

Corcaigh

9 Sráid an Chócaigh 
Corcaigh 

Fón: 021 427 5622 
R-phost: corkcentre@trocaire.org

Béal Feirste 

50 Sráid an Rí 
Béal Feirste BT1 6AD 
Fón: 028 9080 8030 

R-phost: infoni@trocaire.org

 Arna phriontáil ar pháipéar athchúrsáilte

www.trocaire.org
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