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EAGLA: GLÓR BODHRAITHEACH AN CHOGAIDH.
GRÁ: AN LÁMH A CHEANSAÍONN É.

EAGLA: AN GUTH AS ÉISTEACHT. 
GRÁ: GAN FANACHT I DO THOST.

EAGLA: AN FHÍRINNE Á CHEILT. 
GRÁ: AN MISNEACH Í A FHÓGAIRT.

EAGLA: AN CÍOCRAS A CHALCANN AN DÓCHAS. 
GRÁ: AN BIA A CHOTHAÍONN É.

A FHAD IS A LEANANN AN GORTÚ IS AN FHULAINGT ANSEO, 
BEIDH TRÓCAIRE ANSEO:
GO SÁRÓIDH AN GRÁ AN EAGLA.

MACHNAMH

GO SÁRÓIDH AN GRÁ AN EAGLA
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Maidir le Siarra Leon
Dar leis an UN, de réir an Innéacs um Fhorbairt Dhaonna, a luann cúrsaí sláinte, 
oideachais agus ionchas saoil maidir le bochtaineacht ar domhan a mheas is é Siarra 
Leon #179 as 188 de thíortha an domhain.

Cónaíonn an gnáth-theaghlach ar níos lú ná €50 in aghaidh na míosa. In áiteanna ina 
mbíonn Trócaire ag obair titeann an teacht isteach chomh híseal le €35.

Bíonn táillí scoile don ghnáth-theaghlach de €55 sa bhliain orthu. Is mór an dúshlán é 
clann a chothú agus iad a chur ar scoil sna ceantair thuaithe i Siarra Leon.

Bhain 71,000 sochar as cláir ‘Trócaire’ anuraidh i Siarra Leon.

Is iad na mná is leochailí sna háiteanna ina mbíonn Trócaire ag feidhmiú ach go 
háirithe:

• Cónaíonn leath de na mná i suíomh foréigin sa bhaile;

• Tá léamh agus scríobh ag 40% de na mná;

• Ní bhíonn foinse seasta bia nó ioncaim ag 50% de na teaghlaigh. Bíonn obair mhór 
le déanamh leis an ocras agus an míchothú a chloí i measc an phobail seo. 

Obair ‘Trócaire’ i Siarra Leon
Tá Trócaire ag tacú le cláir i Siarra Leon ó 
na hochtóidí, ag díriú don chuid is mó ar 
chumhachtú na mban.

Ón mbliain 2003, táimid ag obair le rialachas 
agus le caidreamh gníomhach an phobail i 
gcúrsaí polaitíochta a fheabhsú. Bunaíodh oifig 
Freetown sa bhliain 2007 le breis tacaíochta a 
chur ar fáil i ndiaidh chogadh cathartha 2002.

Bímid ag comhoibriú le hocht n-eagras áitiúil 
déag (eaglasta agus sibhialta) sa tír. Baineann an 
obair le ceithre cheantar aitheanta, Port Loko, 
Kambia, Bombali agus Ceantar Tuaithe an Iarthair 
ina measc.

I 2015/16, thugamar cabhair leis an ngéarchéim 
Ebola. Chuireamar bia agus uisce ar fáil in áiteanna ar coraintín. Scaipeamar eolas faoin 
mbealach ina gcuirfí stop leis an scaipeadh Ebola. Bhí tionchar fadtéarmach ag an 
víreas ar dhaoine, go sóisialta agus i ngátar airgid, agus tá daoine áirithe nár tháinig thar 
an ngéarchéim go fóill. 
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Tá Trócaire ag obair le hatógáil a dhéanamh i measc an phobail ó thaobh na heacnamaíochta 
de agus trí chomhairleoireacht a chur ar fáil. Le blianta beaga anuas mharaigh sleamhnú 
talún breis agus 600 duine i Freetown, agus bhí gá le garchabhair a chur ar fáil. Scaipeadh 
trealamh i measc na ndaoine gátaracha a chabhraigh le sláinte na mban agus leis an 
scolaíocht.

Ár gCláir i Siarra Leon
Tá Obair ‘Trócaire’ i Siarra Leon dírithe ar cheithre ábhar:

1. CUMHACHTÚ NA MBAN
Is é aidhm an chláir ná laghdú a dhéanamh ar fhoréigean in aghaidh na mban, agus 
a gcuid cearta a chaomhnú. Cuireann na comhpháirtithe eolas agus traenáil ar fáil 
maidir le neamh-chomhionannas inscne agus foréigin in aghaidh na mban. 
Tugaimid tacaíocht chomh maith maidir le cosaint dhleathach agus rochtain ar an 

gcóir a chur ar fáil do na mná a ndearnadh a gcuid cearta a shárú. Déanaimid leochaileacht 
na mban ó thaobh bochtaineacht nó mí-úsáid a fhulaingt a laghdú, trí neamhspleáchas 
eacnamaíoch a bhronnadh orthu. Bímid ag comhoibriú leis na fir agus leis na mná le cinntiú 
go mbeidh rath ar mhná, agus deis acu an cumas atá iontu a chur i gcrích. 

2. CEARTA BIA AGUS ACMHAINNÍ
Díríonn na cláir faoi shlite beatha ar inbhuanaitheacht bia agus ioncaim a cur ar fáil 
do mhná agus do chailíní leochaileacha a fhad is a bhíonn a gcuid cearta ar thalamh 
á gcosaint. Cuireann an obair seo scileanna úra ar fáil dóibh, traenáil 
feirmeoireachta agus gnó, rudaí a chuirfidh ar a gcumas pá maireachtála a bhaint 

amach dóibh féin. 

3. AN CHÓIR AGUS CEARTA DAONNA
Cabhraíonn an clár seo leis na mná breis ionchur a bheith acu maidir leis an 
bpróiseas cinntí a dhéanamh sa phobal, trí scileanna ceannaireachta a bhronnadh 
orthu agus an cumas a gcuid cearta a éileamh dóibh féin. Ba cheart go mbeadh  an 

cumas ann i measc an phobail freagracht fheabhsaithe a lorg ó cheannairí agus ó lucht 
rialtais, go háirithe ó thaobh cheisteanna faoi chearta na mban.

4. FREAGAIRT DHAONNÚIL
Mar fhreagairt ar an ngalar Ebola i Siarra Leon, spreag Trócaire agus a chuid 
páirtithe an tionscnaíocht i measc an phobail maidir le heolas a scaipeadh leis an 
leathnú a chloí. Cuireadh bia, uisce agus táirgí neamhbhia ar fáil in áiteanna a bhí ar 
coraintín. Láidríodh struchtúr an phobail le troid in aghaidh Ebola ionas go mbeadh 

páirt ag an bpobal áitiúil san iarracht ar bhealach trédhearcach. Tá maolú tagtha ar an 
ngéarchéim, agus tá Trócaire ag cabhrú leis an atógáil, le slite beatha agus cabhair 
shíceasóisialta a chur ar fáil chomh maith. 

Mar fhreagairt ar na tubaistí i Freetown, chuir Trócaire trealamh sláinte ina raibh gallúnach, 
tuáillí, taos fiacla, scuaba fiacla, díghalrán lámh, pillíní sláintíochta agus fo-éadaí, agus ábhar 
tís ar nós citil, tóirsí, agus buicéid, cupáin agus plátaí plaisteacha ar fáil.
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AGALLAMH LEIS AN ATHAIR SYLVESTER MOIJUEH 
POBAL CAITLICEACH NAOMH PÓL, FREETOWN 
Tá an tAthair Sylvester Moijueh (51) ar 
lonnú ag cliarscoil Naomh Pól i gceantar 
Regent ar imeall iarthair Freetown. Sagart 
deoise atá ann. 

Tá 40 ábhar sagart sa chliarscoil, an 
ceann is mó i Siarra Leon. Tá an tAthair 
Sylvester anseo le naoi mbliana anuas. 
Is eisean an déan ar na mac léinn agus 
léachtóir sa diagacht mhorálta. Is eisean 
ceann an choimisiúin Caritas um Chóir 
agus Síocháin i Freetown.

Baineann comhluadar Caitliceach leis 
an gcliarscoil, agus maraíodh seisear 
paróisteach sa sleamhnú talún is déanaí. 
Bhí drochthionchar ag an sleamhnú ar 
shlua eile paróisteach chomh maith.

‘Bhí na gníomhaireachtaí Caitliceacha: 
CAFOD, CRS,Cordaid, Caritas agus 
Trócaire, an-eagraithe ón tús. Rinneadh 
cóimheasúnú láithreach ar an tubaiste, 
agus ghlac gach gníomhaireacht le gné 
áirithe amháin den chabhair a chur ar fáil. 
Is iad na daoine bochta is mó a d’fhulaing 
ón sleamhnú. Bhíodar ina gcónaí i 
mbotháin san áit is mó baoil.

Rinne Caritas freastal láithreach ar an 
bpobal trí bhia a chur ar fáil chomh 
maith le hábhar neamhbhia ar nós 
ghabhdáin cócaireachta agus sláintíochta. 
Tá an Coimisiún um Chóir agus 
Síocháin, i gcomhar le Trócaire, ag cur 
comhairleoireacht i ndiaidh na tubaiste ar 
fáil do dhaoine. 

‘Bhain tráma dochreidte leis an tubaiste. 
Níl daoine áirithe in ann caint faoi go fóill. 
Tá géarghá le tacaíocht shíceasóisialta. 
Chuireamar botháin eolais ar fáil i 
gcomhar le Trócaire, le cabhrú le daoine. 

Baineadh úsáid mhór 
astu i ndiaidh an 
tsleamhnaithe. B’ 
áiteanna sábháilte iad 
le cabhair agus treoir 
a lorg. Bhí cluas le 
héisteacht iontu, agus 
an lámh chúnta nuair 
ba ghá. Áiseanna 
sábhála don phobal 
i ngátar atá iontu 
anois.’ 

Cheannaigh cuid 
acu an talamh sin ón 
rialtas, ar gach pingin 
rua a bhí acu. Ní raibh an dara rogha 
tithíochta acu.’ 

CREIDEAMH, DÓCHAS, GRÁ
‘Táimid ag iarraidh dóchas a thabhairt 
don phobal, agus cabhraíonn an 
chomhairleoireacht leis seo. Bhí an-
bhuairt ar dhaoine nuair a lean an 
ghéarchéim Ebola. Bhí eagla an domhain 
orthu. Nuair a thagann an bháisteach, 
tarlaíonn an sleamhnú talún. Fanann 
daoine mar a bhfuil siad, is dóigh leo go 
bhfuil siad sábháilte. 

Bímid ag iarraidh an dóchas a lua sa 
tseanmóir. Tá dóchas de dhíth ón 
bpobal. Bíonn an séipéal lán le linn na 
géarchéime. Tarlaíonn doimhneacht 
i gcreideamh an phobail. Tugadh 
Moslamaigh faoi deara sa séipéal fiú! 
I ndiaidh an tsleamhnaithe lorgaíomar 
cabhair ó na paróistí Caitliceacha sa 
deoise. Tugadh airgead, éadaí, agus bia 
láithreach dúinn. Bhronn daoine go fial 
orainn. Ba é sin an grá i ngníomh, dar 
liom! 

An tAthair 
Sylvester 
Moijueh ag 
Eaglais Naomh 
Pól, Matome, 
Freetown. 
Grianghraf: 
David O’Hare, 
Trócaire.



Páistí i Matome, Freetown. Grianghraf: Mark Stedman
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Conas Turas na Croise a Ghuí
I D’AONAIR
Má bhíonn tú leat féin, is féidir 
machnamh a dhéanamh ar 
stáisiún amháin in aghaidh 
an lae, déan guí ar son na 
ndaoine atá i gceist don stáisiún sin. 
Déan machnamh ar do shaol féin i 
dtosach, agus ar do thaithí ar an gcuid 
seo d’aistear Chríost.

Déan teagmháil le hÍosa agus tabhair 
freagairt ar na smaointe a chuireann 
sé i do cheann. Déan machnamh ar do 
chairde, ar do mhuintir, ar an bpobal ar 
fad, agus déan guí ar a son, ar son na 
ndaoine atá ag fulaingt le hÍosa. 

Smaoinigh ar phobal uile Dé ar fud na 
cruinne, thall agus abhus. Cé hiad na 
daoine atá i mbéal an phobail agus 
conas a roinneann siadsan turas na 
croise le hÍosa inniu? 

TURAS NA CROISE MAR GHRÚPA
Bíonn gach séipéal éagsúil. 
Mar cheannaire ar Thuras na 
Croise, caithfear cinntí áirithe 
a dhéanamh: 

• An mbeidh cách nó grúpa beag ag 
dul ó stáisiún go stáisiún? 

• An féidir siombailí a úsáid ag na 
stáisiúin? An mbainfear úsáid astu 
ar fad nó as cuid acu? 

• Má bhíonn formhór na ndaoine 
sna suíocháin, conas is féidir leo 
páirt a ghlacadh? An féidir an turas 
a thaispeáint ar scáileán ionas 
go bhfeicfidh cách na stáisiúin 
éagsúla?  

CEOL
Roghnaigh ceol oiriúnach don 
ócáid agus don turas ó stad 
go stad. Ní gá a bheith ag 
canadh ag gach stad. Is féidir le daoine 
guí in atmaisféar ciúin spioradálta. Ná 
bíodh an ócáid ró-chiúin ach oiread. 
Beidh a fhios ag an gceannaire nuair is 
gá canadh agus nuair is gá an ciúnas. 
Tá roghanna oiriúnacha ag an Athair 
John Foley, nó leagan den Salm 34, 
nó mantra; ‘Fanaigí anseo agus bígí 
ag faire liom’, nó tar éis stáisiún 12: 
‘A Íosa, cuimhnigh ormsa nuair a 
thiocfaidh tú faoi réim do ríochta!’ 
Bheadh a leithéid an-oiriúnach.
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Siarra Leon: Turas na Croise
CUR I LÁTHAIR & PAIDIR THOSAIGH
[Seasann an pobal]

Ceannaire: Nuair a bhíonn Turas na 
Croise á ghuí againn, tugaimid fulaingt 
Íosa chun cuimhne, agus an t-aistear ar 
Aoine an Chéasta. Bímid ina theannta 
ar an aistear sin, agus déanaimid 
machnamh ar phobal na cruinne atá 
faoi bhrón, nó atá gortaithe, nó ocrach, 
nó faoi leatrom. Bímid in éineacht le 
hÍosa agus lenár ndeartháireacha agus 
ár ndeirfiúracha a ndaortar, a thiteann 
ó am go ham, a ngoidtear a gcuid den 
saol uathu, a ndéantar iad a thairneáil 
ar an gcros ar bhealach áirithe i saol an 
lae inniu.  

I mbliana, beimid ag taisteal le pobal 
Siarra Leon, an mhuintir a d’fhulaing 
go mór le blianta beaga anuas. Trí 
huaire a bhíodar thíos leis: bhí cogadh 
brúidiúil cathartha ann ó 1991 go 2002; 
tháinig an galar Ebola orthu i 2014; 
bhain sleamhnú talún do Freetown 
agus cailleadh breis agus 600 duine. 
Gach aon uair, d’ardaigh siad an chros 
arís agus lean leis an aistear. Bímis 
ar nós Shíomóin Cuiréanach i rith an 
Charghais agus cabhrú leis an bpobal 
fulangach bocht sin an chros a iompar.

STÁISIÚN 1: ÍOSA Á DHAORADH 
CHUN BÁIS
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Agus thosaigh siad ar 
bheannú dó: “Sé do bheatha, a 
Rí na nGiúdach!” Agus bhí siad á 
bhualadh sa cheann le giolcach agus 
ag caitheamh seilí air, agus ag teacht 
ar a nglúine ag déanamh ómóis dó. 
Agus tar éis dóibh fonóid a dhéanamh 
faoi, bhain siad de an brat corcra, agus 
chuir siad a chuid éadaigh féin air. Agus 
sheol siad amach é chun é a chéasadh. 
(Marcas 15:18–20)

Léitheoir: Fuair breis agus 11,000 
duine bás in iarthar na hAfraice de 
bharr an ghalair Ebola sna blianta 
2014 – 16. Nuair a bhuail an Ebola an 
teaghlach, tugadh an duine tinn chun 
siúil agus cuireadh muintir an tí ar 
coraintín ar feadh 21 lá. Ghoill sé orthu 
bheith daortha, gan aon teagmháil le 
gaolta, d’fhulaing an pobal ar leithlis ar 
feadh i bhfad. D’fhulaing na daoine go 
mór ón díth mhothúchánach seo.

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.
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STÁISIÚN 2: ÍOSA AG IOMPAR NA 
CROISE
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Tháinig Íosa amach ansin, 
an choróin dheilgneach air agus an brat 
corcra, agus dúirt Pioláit leo: ‘Siúd é an 
duine!’ (Eoin 19:5)

Léitheoir: Tá Trócaire ag tacú ó 
na hochtóidí ar aghaidh, le cláir a 
chabhraíonn le mná Siarra Leon a gcuid 
cearta a fháil. Cabhraítear leo ina gcuid 
saol pearsanta, sa bhaile, i measc 
an phobail. Sa bhliain 2003, thosaigh 
Trócaire ag obair chun deimhin a 
dhéanamh de go dtuigfeadh muintir na 
háite na buntáistí atá ann maidir leis an 
ábhar cumhachtaithe a bhaineann le 
gníomhú mar phobal agus mar shochaí 
éifeachtach a thuiscint. 

Cuireadh ar shúile na dteaghlach áitiúil 
go raibh cláir ar fáil ón rialtas, agus thug 
Trócaire, comhairle den scoth dóibh 
leis na tionscadail is mó a chabhródh 
leo caighdeán maireachtála a fheabhsú 
a roghnú. Bunaíodh oifig ‘Trócaire’ 
i bpríomhchathair Siarra Leon, 
Freetown, sa bhliain 2007 le cabhrú 
leis na teaghlaigh teacht chucu féin tar 
éis chogadh brúidiúil cathartha na tíre, 
a tháinig chun deiridh sa bhliain 2002.

Chabhraigh foireann Freetown 
‘Trócaire’ go mór le déanaí ó thaobh  
cabhrú leis an ngéarchéim Ebola 
2014–16 agus an sleamhnú talún a 
tharla i Freetown sa bhliain 2017. 
Leanann foireann ‘Trócaire’ de bheith 

tiomanta chuige athruithe suntasacha a 
chur i bhfeidhm ar shaol phobal Siarra 
Leon agus tá cruthaithe go diongbháilte 
acu go bhfuil siad sásta aon chros 
dheacair a bhronntar orthu a iompar ina 
dteannta. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 3: AN CHÉAD TITIM FAOIN 
GCROIS
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Ní hea! ach ár 
mbreoiteachtaí a bhí sé a iompar agus 
ár bpianta, ba iad a thromualach. Sinne, 
áfach, dar linn gur milleadh é, gur leag 
Dia lámh air agus go raibh sé cloíte. 
(Ís 53:4)

Léitheoir: Thit Siarra Leon den chead 
uair lenár linn nuair a tharla an cogadh 
cathartha sa bhliain 1991. Rinneadh go 
leor sárú ar chearta an phobail, agus ba 
bhrúidiúil an bealach inar déileáladh le 
pobal na tíre. Mhair an choinbhleacht 
ar feadh 11 bhliain, agus maraíodh na 
mílte sibhialtach. Cuireadh iallach ar 
an gceathrú chuid de phobal na tíre 
teitheadh as baile le dídean sábháilte 
a lorg. 

Gortaíodh na mílte duine agus tá an 
tionchar le sonrú ar an méid duine 
atá gonta go fóill nó ar na céadta gan 
ghéaga. D’fhulaing na mílte cailíní óga 
agus mná ón fhoréigean ghnéasach. 
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Cuireadh isteach go mór ar an aos óg. 
Cuireadh iallach ar chuid acu páirt a 
ghlacadh i dtroid nár thuig siad ar chor 
ar bith. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 4: TEAGMHÁIL ÍOSA LENA 
MHÁTHAIR
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Bhí ina seasamh le hais 
chros Íosa, a mháthair, agus deirfiúr 
a mháthar, Máire Chlópas, agus 
Máire Mhaigdiléana. Nuair a chonaic 
Íosa a mháthair agus an deisceabal a 
ghráigh sé ina sheasamh lena hais, 
dúirt sé lena mháthair: “A bhean, sin 
é do mhac.” Ansin dúirt sé leis an 
deisceabal: “Sin í do mháthair.” Agus 
ón uair sin amach ghlac an deisceabal 
isteach ina bhaile féin í. (Eoin 19:25–27)

Léitheoir: Nuair a bhí Rugiatu seacht 
mbliana d’aois fuair a máthair bás den 
Ebola. Nuair a buaileadh tinn í, chuir a 
haintín Dora fáilte roimh Rugiatu agus 
roimh a beirt deartháir isteach ina 
teach féin. Bhí an teaghlach ar coraintín 
ar feadh 21 lá dá bharr. 

Anois, seachas beirt chlainne a bheith 
uirthi, bhí cúigear páiste sa teach. 
B’ualach é, ach níor chuir sé isteach ar 
Dora toisc gur daoine muinteartha a bhí 
iontu, a bhí ar aon aois lena páistí féin, 
agus bhíodar cabhrach sa bhaile. Ba 

chabhair mhór é fear céile Dora chomh 
maith. B’aoibhinn leis na páistí, dar le 
Dora.

 

Nuair a fuair máthair Rugiatu bás, 
rinne Dora iarracht an scéal a mhíniú 
do na leanaí. Ghol siad go faíoch, agus 
bhíodar brónach ar feadh i bhfad. 
Chabhraigh sí leo leis an mbuairt a bhí 
orthu, agus a bhí uirthi féin chomh 
maith. Bhí sí mar mháthair úr acu. 
Rinne sí gach iarracht saol normálta a 
chruthú dóibh agus cabhrú leo aire a 
thabhairt dá chéile ionas go dtiocfaidís 
chucu féin chomh luath agus a 
b’fhéidir, ar eagla na heagla.

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

Rugiatu, 9, agus a haintín, Dora, Siarra 
Leon. Grianghraf: Mark Stedman
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STÁISIÚN 5: SÍOMÓN CUIRÉANACH 
AG TABHAIRT CABHAIR D’ÍOSA AN 
CHROIS A IOMPAR
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Dá bhrí sin, a mhic, bí láidir 
le cabhair ghrásta Chríost Íosa. An 
teagasc a chuala tú uaimse i bhfianaise 
a lán, cuirse é i gcúram daoine iontaofa 
a bheidh in ann é a mhúineadh do 
dhaoine eile chomh maith. Cuir suas 
le do chion féin den chruatan mar a 
dhéanfadh saighdiúir dílis Chríost Íosa. 
(2 Tiom 2:1–3)

Léitheoir: Bíonn cur chuige 
comhpháirteach i gceist ag Trócaire i 
Siarra Leon agus i mbreis agus fiche 
tíortha eile ar fud an domhain atá i 
mbéal forbraíochta. Nuair a bhíonn an 
chomhpháirtíocht ann, bíonn an chros 
á iompar ag cách. Cuireann páirtithe 
‘Trócaire’ eolas agus taithí áitiúil ar fáil, 
bíonn géarghá leis an gcomhoibriú seo 
le hoideachas agus obair a chur ar fáil 
a chuirfidh athruithe suntasacha saoil i 
bhfeidhm. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 6: VERONICA AG GLANADH 
AGHAIDH ÍOSA
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Agus déarfaidh an rí á 
bhfreagairt: ‘Deirim libh go fírinneach, 
sa mhéid go ndearna sibh é do dhuine 
den chuid is lú de na bráithre seo 
agamsa, is domsa a rinne sibh é.’ 
(Matha 25:40)

Léitheoir: Is comhairleoir í Cecilia 
Sesay a bhíonn ag obair le Trócaire. Tá 
sí ag obair i gceantar Makombe, in áit 
inar tharla an sleamhnú talún le déanaí. 
Deir sí go bhfuil amhras mhór ar 
dhaoine roimh an todhchaí. Baineadh 
an oireadh sin suaitheadh astu nach 
bhféadfaidís déileáil leis an tubaiste. Ní 
raibh a fhios acu cén áit ina bhfaighidís 
dídean, ina bhféadfaidís teagmháil 
a dhéanamh leis an mhuintir a bhí 
scartha uathu de bharr na tubaiste. 
Anois os rud é go bhfuil dídean acu 
sna campaí, táthar ag iarraidh socrú 
síos agus na himeachtaí a thuiscint trí 
chomhairleoireacht a fháil. 

Bíonn an chuid is mó de na páistí a 
chuirtear chuig comhairleoir ar nós 
Cecilia an-chiúin agus cúlánta ó pháistí 
eile. Cuid acu, ní féidir leo codladh i 
gceart, baineann spléachtaí siar leo, 
nó tagann tromluithe orthu. Is minic a 
bhíonn siad ag gol.

Labhraíonn Cecilia leo nuair a bhíonn 
siad ag súgradh nó ag plé lena gcuid 
gruaige. Ghoill sé ar na páistí a 
bheith ag dul ar ais ar scoil, a bheith 
scoite óna muintir. Uaireanta imrítear 
cluichí ar nós ‘Guíonna’ leis na páistí. 
Ardaítear rud beag éigin agus déantar 
guí air. Tugann an cluiche fócas do na 
daltaí agus cabhraíonn leo a bheith ar a 
sáimhín só agus dóchas sa todhchaí a 
bheith iontu. 
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Cách: : Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 7: AN DARA TITIM FAOIN 
GCROIS
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Tá mé crom; tá mé 
craptha go dearfa; triallaim timpeall 
go dobrónach ar feadh an lae.  Tá mo 
leasracha arna líonadh d’othras, níl 
folláine ar bith i mo cholainn.  Tá mé 
traochta; tá mé brúite as cuimse, is mé 
ag cneadaíl le céasadh mo chroí.  Is 
feas duit, a Thiarna, mo mhianta, níor 
ceileadh ort m’osnaí ach oiread. Tá mo 
chroí ag preabadh; d’imigh mo neart 
uaim, agus tá solas mo shúl tar éis teip 
orm. Seachnaíonn mo chomhluadar 
is mo chairde mé, agus fanann mo 
ghaolta i bhfad uaim, mar gheall ar mo 
chréachtaí. (Salm 38:7–12)

Léitheoir: Díreach nuair a tháinig 
Siarra Leon chuige féin ón gcogadh 
cathartha, bhuail tubaiste an Ebola í 
sa bhliain 2014. Deirtear gur cailleadh 
3,956 duine i Siarra Leon sna blianta 
2014–16 de bharr an víris. Meastar 
gur fhágadh 12,000 páiste gan 
tuismitheoir. Nuair a bhí an galar faoi 
lánseol, thug AJLC (ionad rochtana 
an chirt agus an dlí) agus páirtí 
‘Trócaire’ cuairt ar na teaghlaigh a bhí 
ar coraintín (sé sin chomh fada leis 
an líne coraintín). Labhair siad leis na 

daoine, thug tacaíocht dóibh agus 
léirigh siad gach aon chomhbhá dóibh 
le bheith suaimhneach a fhad is a 
bhíodar teanntaithe istigh. Ní raibh aon 
teagmháil eile ag na teaghlaigh seo 
leis an saol lasmuigh. Ní fhéadfaidís 
teacht agus imeacht le bia a fháil nó 
le haire a thabhairt don fheirm agus 
bia a fhás. Bhíodar eaglach i leataobh, 
scaoll orthu. Bhí na páistí buartha nach 
bhféadfaidís súgradh go fánach.

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 8: MNÁ IARÚSAILÉIM AG 
CAOINEADH ÍOSA
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Bhí slua mór den phobal 
á leanúint, mar aon le complacht 
ban a bhí ag mairgneach air agus á 
chaoineadh. 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 23:27–28)

Léitheoir: Nuair a cuireadh an coraintín 
ar ceal, bunaíodh club na mban le 
tacú le dílleachtaí an Ebola. Ba mhinic 
mná ag iarraidh an cás a mhíniú do 
pháistí, agus iad ag déileáil le cailliúint 
phearsanta chomh maith. Mhúin an 
AJLC dóibh a rá leis na leanaí go raibh 
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an tuismitheoir ar dheasláimh Dé, 
go raibh sí, (nó sé) ag ullmhú dóibh, 
agus go mbeidís i dteannta a chéile 
arís amach anseo. Bhíodh cuid de na 
daoine óga ar bís leis an tuismitheoir a 
fheiceáil go luath. Deirtí leo nach raibh 
go leor airgid ag an tuismitheoir go 
fóill le hiad a thabhairt trasna. Thuig na 
páistí an coincheap brónach seo, toisc 
go raibh taithí go leor acu air. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 9: ÍOSA AG TITIM AN TREAS 
UAIR 
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Ní amhlaidh atá ardsagart 
againn nach féidir dó tuiscint a bheith 
aige dár laigí ach ceann a triaileadh 
i ngach slí cosúil linn féin ach nach 
ndearna peaca riamh. Dá bhrí sin, 
druidimis go muiníneach le ríchathaoir 
an ghrásta le súil go ndéanfar trócaire 
orainn agus go bhfaighimis grásta 
a chabhróidh linn in am an ghátair. 
(Eabh 4:15–16)

Léitheoir: An tríú titim. Ar an 14 
Lúnasa 2017, bhuail sleamhnú ollmhór 
talún bruachbhaile Freetown i Siarra 
Leon. Maraíodh na céadta agus d’imigh 
na céadta gan tásc ná tuairisc faoin 
láib. 

Bhí Sahr Koroma, 38, (tá a iníon Kumba 
le sonrú ar an mbosca ‘Trócaire’ i 
mbliana) ag filleadh ar an teach nuair a 
chuala sé torann uafásach. Chas sé siar 
le breathnú agus thug sé faoi deara go 
raibh an sliabh ag teacht anuas air mar 
a mbeadh tonn mara ann. Thit an láib 
agus na bolláin ina slaodanna. 

Bhí eagla an domhain air, ní fheadfadh 
sé bogadh. Bhí an teach i bhfoisceacht 
fiche méadar den sleamhnú, ar an 
taobh eile den fhána. Tharla an eachtra 
ar an toirt, i gceann cúpla nóiméad. 
Níor thuig sé ag an am é, ach tharla 
dhá shleamhnú ag an am céanna. 
Dhúisigh a bhean, mhúscail sí na páistí 
agus theitheadar. Bhí beirt fhear óg ag 
fanacht leo, theitheadar san chomh 
maith. Beirt phrintíseach ón tuath a bhí 
iontu, bhíodar ag foghlaim ó Sahr atá 
ina thógálaí. Bhíodar ag fanacht saor in 
aisce leis. 

Chas a bhean agus na páistí ar clé agus 
theitheadar i dtreo na gcrannteorann, 
d’imigh na fir óga ar dheis agus rug 
an tuile mór orthu. Bhásaíodar beirt. 
Gortaíodh an iníon a b’óige ar imeall 
an tsleamhnaithe. Bhí ar an deirfiúr í 
a tharraingt amach ón láib. Scoradh 
an pláitín glúine aici. Níor thuig Sahr 
gur thángadar saor go dtí go raibh sé 
amuigh ar an gcnoc. Bhíodar gortaithe, 
clúdaithe le fuil, ach beo, buíochas le 
Dia. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.



15

STÁISIÚN 10: A CHUID ÉADAIGH Á 
BHAINT D’ÍOSA
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Rug sí a céadghin mic, agus 
chuir i gcrios ceangail é, agus shín i 
mainséar é. (Lúcás 2:7)

Léitheoir: Loiteadh an teach, chaill 
Sahr a chuid uirlisí tógála ar fad, ach 
bhí gach duine acu beo. Gruagaire atá 
sa bhean chéile, ach chaill sise a cuid 
trealamh chomh maith.  Níl bealach ar 
bith acu anois le slí bheatha a bhaint 
amach go fóill. Nuair a shocraíonn 
cúrsaí, déanfaidh Sahr iarracht uirlisí 
a fháil ar iasacht agus tosóidh sé an 
tógáil athuair. Is é an chloch is mó ar a 
phaidrín anois ná áit chónaithe a fháil. 
Caithfidh sé an teaghlach a thabhairt 
le chéile arís. Tá an bhean chéile ag 
fanacht ag an ospidéal leis an iníon is 
óige, an duine a gortaíodh. Tá an triúr 
páiste eile ag fanacht in áras leanaí 
Don Bosco. Tá Sahr ag fanacht lena 
dheartháir agus lena theaghlach siúd. 
Níl mórán spáis acu. Tugann sé cuairt 
ar an mbean chéile agus an ar iníon is 
óige in aghaidh an lae. Ba mhaith leis 
talamh a cheannach má tá an tacaíocht 
ar fáil, agus tosú ar an tógáil athuair. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 11: ÍOSA Á THAIRNEÁIL AR 
AN GCROIS
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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 féin agus na 
coirpigh, duine acu ar a dheis agus 
an duine eile ar a chlé. Dúirt Íosa: “A 
Athair, maith dóibh óir níl a fhios acu 
cad tá siad a dhéanamh.” Ansin, ag 
roinnt a chuid éadaigh eatarthu, chuir 
siad ar chrainn iad. (Lúcás 23:33–5)

Léitheoir: Tá Sia Fanta cúig bliana 
dhéag d’aois. Níor fágadh ruainne ag 
a muintir i ndiaidh an tsleamhnaithe. 
Bheadh na déagóirí in Éirinn go mór 
i ndiaidh a gcuid éadaí, pictiúir, fóin 
póca, iPodanna, díritheoirí gruaige, 
bronntanais phearsanta agus a 
leithéidí. Níl rud ar bith ó Sia Fanta 
seachas na páipéir oifigiúla a thug cead 
di na scrúduithe stáit a dhéanamh 
le háit a fháil san iar-bhunscoil, agus 
a cailleadh sa sleamhnú láibe. Tá 
an rialtas cáiréiseach ar na cáipéis 
chearta a thabhairt sula dtabharfar cead 
isteach ar an scrúdú do dhuine. Níl 
mórán rogha ag Sia ón uair a cailleadh 
na doiciméid. Thug sí le fios do na 
húdaráis gur cailleadh na doiciméid, 
ach is ábhar buartha di mar sin féin iad 
ó thaobh na scrúduithe de. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.
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STÁISIÚN 12: ÍOSA AG FÁIL BHÁIS AR 
AN GCROIS
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Ach gháir Íosa amach arís 
de ghlór ard agus lig sé uaidh a spiorad. 
(Matha 27:50)

Léitheoir: Cuimhnímid ar chách a 
fuair bás i Siarra Leon de bharr an 
chogaidh, de bharr Ebola nó de bharr 
an tsleamhnaithe talún. Guímid ar son 
chách atá go mór ina ndiaidh, ar son na 
ndaoine a thugann sólás dóibh agus a 
chabhraíonn leo saol úr a thógáil dóibh 
féin. Go gcuirfidh sé i gcuimhne dúinn 
gur fhulaing Íosa agus go bhfuair bás ar 
an gcros ar ár son.

Faigheann daoine bás de bharr an 
chogaidh, de bharr an ocrais, de bharr 
an ghalair, de bharr na bochtaineachta, 
de bharr na brúidiúlachta ar fud an 
domhain. Cuirtear i gcuimhne dúinn cé 
chomh soghortaithe is atá an bheatha 
dhaonna. Bhí Íosa féin leochaileach 
mar dhuine in aghaidh na cruálachta 
daonna. Tugann an diagacht a bhain 
leis le fios dúinn áfach, nach bás in 
aisce a bhain leis, ach go dtugtar an 
gealltanas dóchasach dúinn go slánófar 
an uile dhuine againn. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 13: ÍOSA Á THÓGÁIL ANUAS 
DEN CHROIS
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Doirtear amach mé mar 
uisce, tá mo chnámha arna scaoileadh 
ó chéile. Is cosúil mo chroí le céir 
arna leá i lár mo chléibh. Shearg mo 
scornach mar shlige cré-umha, is tá 
mo theanga ag ceangal de mo charball: 
leagann tú i luaithreach an bháis mé. 
(Salm 22:15–16)

Léitheoir: Cailleadh fear céile Fatu 
Kanu sa sleamhnú talún. Bhí cuairt á 
thabhairt aici ar a máthair a bhí tinn 
faoin tuath, agus bhí an triúr páiste ag 
fanacht lena gcuid gaolta. Scriosadh 
an teach agus maraíodh an fear céile. 
Chuala sí faoin eachtra nuair a chuir 
cara léi glao uirthi. Ní bhfuarthas corp 
an fhir, agus ní dóigh léi go bhfaighfear 
riamh é. Smaoiníonn sí air in aghaidh 
an lae, níl a fhios aici cén todhchaí 
atá i ndán di. Tá gach rud caillte aici, 
agus í buartha go maith maidir leis na 
leanaí. Tá an teaghlach ag fanacht i 
gcampa éigeandála faoi láthair, ceann 
a bhunaigh an rialtas sa cheantar a bhí 
faoi thionchar na géarchéime.

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.



Bean agus a páiste ar Aifreann in Eaglais Naomh 
Pól, Freetown. Grianghraf: David O’Hare
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STÁISIÚN 14: ÍOSA Á CHUR SAN 
UAIGH
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Cheannaigh Iósaef 
línéadach agus thóg anuas den chrois 
é agus d’fhill sa línéadach é agus chuir 
é i dtuama a bhí gearrtha as carraig, 
agus d’iompaigh cloch mhór le béal an 
tuama. Bhí Máire Mhaigdiléana, agus 
Máire máthair Iósaef ag breathnú ar cár 
cuireadh é. (Marcas 15:46–7)

Léitheoir: Cuireadh Yainkin in ionad 
adhlactha Ebola nuair a fuair sí bás. 
Ní raibh a fhios ag a deirfiúr Dora 
cár cuireadh í. Bhí an iomarca eagla 
orthu an chónra a leanúint. Chomh 
maith le hÉirinn, tá an traidisiún ann i 
Siarra Leon na mairbh a chaoineadh trí 
chuairteanna a thabhairt ar an uaigh ó 
am go chéile agus bláthanna a leagadh 
air. Ní bheidh deis ag Dora faraor, 
a leithéid a dhéanamh dá deirfiúr. 
Spreagadh na ceannairí creidimh 
le bheith ag caint maidir le glacadh 
Críostaí a dhéanamh, agus troid in 
aghaidh an stiogma i measc an phobail, 
agus cabhrú leis na teaghlaigh déileáil 
leis na básanna Ebola. Nuair a cuireadh 
ceisteanna ar na teaghlaigh maidir leis 
an rud a theastaigh uathu, is é an deis 
na mairbh a chaoineadh a bhí uathu. 
Níorbh fhéidir a leithéid a dhéanamh 
toisc gur tugadh na coirp fabhtaithe go 
pras chun siúil nuair a bhí an galar faoi 
lánseol, ar eagla go scaipfí é.

De réir an traidisiúin Mhoslamaigh, 
ceannaítear bó, déantar é a róstadh, 
agus cruinníonn an pobal lena chéile 
le guí a dhéanamh agus leis an mbia a 
roinnt. D’eagraigh an AJLC searmanais 
mar sin le cabhrú leis an bpobal déileáil 
leis an gcaillteanas. Theastaigh ó 
na Críostaithe freastal ar an séipéal. 
Cuireadh plúr agus rís mheilte ar na 
huaigheanna. 

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

STÁISIÚN 15: AISÉIRÍ ÍOSA
Ceannaire: Adhraimid tú a Chríost 
agus molaimid tú.

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

Scrioptúr: Nuair a chonaic mé é, 
chaith mé mé féin ag a chosa i mo 
staic. Ach leag seisean a lámh dheas 
orm á rá: “Ná bíodh eagla ort. Mise an 
té atá ar tosach agus ar deireadh; an 
neach beo; ba mharbh dom, ach anois 
is beo dom ar feadh na síoraíochta, 
agus tá eochracha an bháis agus ifrinn 
agam. (Apac 1:17–18)

Léitheoir: Nuair a fógraíodh go raibh 
Siarra Leon saor ag an deireadh ón 
Ebola, ligeadh osna mhór faoisimh, 
leath tonn áthais ar fud na tíre. Rinne 
Trócaire ceiliúradh leis na hocht bpáirtí 
dhéag a chabhraigh leis an obair 
fhóirithinte Ebola. B’ócáid í le hoibrithe 
agus páirtithe ‘Trócaire’ a aontú go mór 
lena chéile agus aitheantas a thabhairt 
don obair éifeachtach a rinneadar 
maidir le teacht i gcabhair ar an bpobal 
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a d’fhulaing go mór ón Ebola agus ó 
thubaistí eile, agus cuidiú leo teacht 
thairis.

Is í an tSiúr Mary Sweeney páirtí de 
chuid ‘Trócaire’ i Siarra Leon. Is ise 
an stiúrthóir ar Scoil Iósaf do Lucht 
Lagéisteachta.

Deir sí gurb é an tábhacht a bhain le 
Trócaire ná gur chuir siad na rudaí ba 
mhó a bhí de dhíth ar an bpobal ar fáil 
láithreach: bia, pluideanna, tochta, bhí 
an soláthar ann. Tá gníomhaireachtaí 
áirithe ann nach bhfuil feidhm shoiléir  
acu maidir le cabhair a thabhairt le 
hatógáil Siarra Leon, ach tá Trócaire 
tiomanta chuige a bheith sa tír go 
fadtéarmach leis an dínit agus an 
fhorbairt a chur chun cinn i measc an 
phobail atá ullamh le tabhairt faoin 
dúshlán agus saol feabhsaithe a 
chruthú dóibh féin.

Cách: Is iad do bhás agus d’aiséirí 
a shaor sinn a Thiarna. Is tú 
Slánaitheoir an domhain.

PAIDIR SCOIR
A Íosa Grámhar, nuair a bhí Turas 
na Croise á ghuí againn, thugamar 
chun cuimhne an méid a d’fhulaing 
pobal Siarra Leon. Ghoill an cogadh, 
an bhochtaineacht, an galar agus na 
tubaistí nádúrtha go mór orthu. 

Is é do chros féin an léiriú is fearr ar 
an ngrá a dhéanann an eagla a chloí. 
Tugann an t-aiséirí gealltanas dúinne 
go leanfaidh an grá go síoraí, fiú nuair a 
fhaighimid an crá is mó croí.

Cách: Amen.

Deonaigh go gcuirfimid do ghrá agus 
do chomhbhá i bhfeidhm agus i gcrích 
nuair a shínimid an lámh chúnta dár 
ndeartháireacha agus dár ndeirfiúracha 
i Siarra Leon agus ar fud an domhain i 
rith an Charghais.

Cách: Amen.

Deonaigh go ndéanfaidh grá Chríost an 
eagla a dhíbirt ó na mná, na paistí, na 
fir uile a bhfuil a gcroí cráite faoi láthair.

Iarraimid é seo trí Chríost ár dTiarna. 

Cách: Amen.



Aithníonn Trócaire go buíoch an tacaíocht 
a thugann Cúnamh Éireann dúinn agus 
a chuireann ar ár gcumas imeachtaí 
Oideachas Forbartha a chur ar fáil in 
Éirinn agus caidreamh gníomhach a 
spreagadh i measc an phobail. 

Tá an fhreagracht ar na húdair as an ábhar, as 
na bealaí oibre agus as na gníomhaíochtaí 
a léirítear san acmhainn seo, agus ní gá go 
mbeidís ag réiteach le polasaithe Cúnamh 
Éireann.

BÍ LINN AR
  Facebook:  facebook.com/trocaireireland – bí i dteagmháil linn

  Twitter:  twitter.com/trocaire – ag giolcaireacht i gcónaí

  Snapchat:  snapchat.com/trocaireireland – lean na scéalta is déanaí

  Instagram:  instagram.com/trocaireonline – breathnaigh ar ár gcuid  
  físeán agus grianghraf

  Vimeo:  vimeo.com/trocaire – breathnaigh ar na físeáin

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

  Flickr:  flickr.com/trocaire – tá an gailearaí grianghraf ag   
  dul i méid

 icatholic:  icatholic.ie/trocaire – breathnaigh orainn ar iCatholic

BÍ I DTEAGMHÁIL LINN
MAIGH NUAD
Maigh Nuad
Co. Chill Dara W23 NX63

01 629 3333

Ríomhphost chuig Mary Boyce ag: 
mary.boyce@trocaire.org

BAILE ÁTHA CLIATH
12 Sráid na hArdeaglaise
Baile Átha Cliath 1, D01 E2F8

01 874 3875

dublincentre@trocaire.org

CORCAIGH
9 Sráid an Chócaigh
Corcaigh T12 F583

021 427 5622

corkcentre@trocaire.org

BÉAL FEIRSTE
50 Sráid an Rí
Béal Feirste BT1 6AD

028 90 808 030

infoni@trocaire.org

TAG: CH2
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