
Eolas do na Ceannairí, na 
Tuismitheoirí agus na Múinteoirí 
Is féidir leis na grúpaí Aifreann an 

Teaghlaigh, nó grúpaí liotúirge na 

bpáistí, nó le daoine eile an acmhainn 

a úsáid sa pharóiste, sa bhaile, nó 

sa seomra ranga. Tá gníomhaíocht 

in aghaidh na seachtaine ann do na 

ceannairí, do na tuismitheoirí, do na 

múinteoirí. 

Baineann gach aon ghníomhaíocht 

le Soiscéal an Domhnaigh agus le 

scéalta na beirte ar an mbosca Trócaire 

2020, Alex ón Chéinia agus Jocsan ó 

Hondúras.

Beidh Trócaire ag tarraingt airde i 

rith an Charghais ar an mbealach 

ina gcosnaíonn na máithreacha na 

teaghlaigh ó thionchar an athraithe 

aeráide sa Chéinia, agus ó ghníomhartha 

na gcomhlachtaí logála i Hondúras.

Scrúdaigh an Soiscéal 
leis na Páistí 

Le húsáid sa bhaile, ar scoil nó sa pharóiste

Curaclam an Oideachais Reiligiúnaigh 
Tuaisceart Éireann

I nGrá Dé

Naisc Churaclaim

An Carghas

Grá don Chomharsa  

Liotúirge Shéasúr na Cásca

An Mhoráltacht Chríostaí

• An Dínit Dhaonna

• Teagasc Shóisialta na hEaglaise 

Liotúirge agus Urnaí

• An Bhliain Liotúirgeach

Curaclam Réamhscolaíochta agus 
Bunscolaíochta  Oideachas  Reiligiúnach 
na hÉireann

Taispeáint Dé: Saol Íosa

• Ministreacht Íosa

• Páis, Bás agus Aiséirí

An Eaglais Chríostaí

• Adhradh agus Urnaí 

An Mhoráltacht

• Meas ar a Chéile

• Meas ar an gComhshaol

TAG: E11



Sliocht ón Soiscéal Naofa
Ansin, seoladh Íosa isteach san fhásach 

ag an Spiorad le promhadh ag an diabhal. 

Rinne sé troscadh ar feadh daichead lá 

agus daichead oíche, agus ina dhiaidh sin 

bhí ocras air. Tháinig an cathaitheoir ina 

aice agus dúirt: ‘Más tú Mac Dé, abair arán 

a dhéanamh de na clocha seo.’ Dúirt sé á 

fhreagairt: ‘Tá sé scríofa: “Ní ar arán amháin 

a mhairfidh an duine, ach ar an uile fhocal a 

thagann as béal Dé.”’

Dúirt Íosa: ‘Tá sé scríofa freisin: “Ní 

bhainfidh tú triail as an Tiarna do Dhia.”‘

Rug an diabhal leis arís é faoi shliabh a 

bhí an-ard, thaispeáin dó ríochtaí uile an 

domhain agus a nglóir agus dúirt leis:  

‘Tabharfaidh mé iad sin uile duit ach go 

n-umhlóidh tú síos do m’adhradh.’ 

 Dúirt Íosa leis ansin: ‘Imigh leat, a Shátain! 

óir tá sé scríofa: ‘Adharfaidh tú an Tiarna 

do Dhia, agus is dó amháin a bheidh tú ag 

seirbhís.”‘ 

Sin é Soiscéal Dé.  

Moladh duit a Chríost.

An Chéad Domhnach 
den Charghas

Gníomhaíocht
An féidir leat arán a bhácáil le 

duine fásta ar scoil, sa bhaile nó 

sa pharóiste? Bain triail as!

Comhábhair

• 1 x tobán iógairt nádúrtha 

500g

• 360g leite

• Ubh amháin

• 3–4 bsp bainne

• 2 tsp sóid aráin

• 1/2 tsp salann

Modh Oibre

Téigh an t-oigheann roimh ré 

go 180°C/350°F/Gás 4. Déan 

stán bácála 2 phunt/900g – 

(18.5cm x 11.5cm x 9cm) a 

bhealú le him, nó bain úsáid 

as  párpháipéar.

Déan an t-iógart, an ubh, 

an bainne, an salann agus 

an tsóid aráin a mheascadh 

go maith i mbabhla. Caith 

isteach an leite, agus measc 

arís.

Nuair a bhíonn an 

comhábhar taosach go 

maith, cuir isteach sa stán é. 

Gearr líne síos tríd an lár 

agus scaip cúpla cnó agus 

dornán síolta ar bharr. 

Cuir san oigheann é agus 

déan é a bhácáil ar feadh 

45–55 nóiméad, ag brath ar 

an oigheann. 

Bain an builín den stán. Cuir 

ar ais bunoscionn é ar feadh 

5 nóiméad eile le go mbeidh 

sé brioscánach go maith. 

Lig dó fuarú ar thráidire 

sreinge.

Bain taitneamh as!Conas a dhéantar arán na 

beatha an chomaoineach? 

Ceistigh duine sa pharóiste i 

rith na seachtaine faoi.

Soiscéal N. Matha (4:1–11)
Téama: Rinne Íosa troscadh ar feadh 40 
lá agus oíche. Rinne an diabhail iarracht 
cathú a chur air. Cad a chuireann m’intinn 
ar seachrán i rith an lae? 

Itheann Alex ó Chéinia ugali don bhricfeasta, 

in éineacht lena mhuintir. Itheann sé githeri 

– meascán de rís agus de phónairí - ar scoil, 

agus é ina shuí faoi scáth an chrainn acáise 

lena chairde. Itheann sé githeri sa bhaile arís 

ag am suipéir, in éineacht leis an teaghlach.

Deir máthair Alex gur tábhachtach an rud 

dóibh a bheith ag ithe in éineacht lena chéile 

toisc gur féidir leo deacrachtaí a phlé agus 

an fhreagairt cheart ar na dúshláin a bhíonn 

rompu á lorg acu. Is é seo an chuid den lá is 

ansa le Alex.

2      An Chéad Domhnach den Charghas
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Sliocht ón Soiscéal Naofa
Sé lá ina dhiaidh sin, rug Íosa leis 

Peadar, Séamas agus a dheartháir 

Eoin, agus sheol sé suas iad sliabh ard 

ar leithligh. Agus tháinig claochlú air 

os comhair a súl: shoilsigh a ghnúis 

ar nós na gréine agus d’éirigh a chuid 

éadaigh chomh gléigeal leis an solas. 

Agus chonacthas dóibh Maois agus 

Éilias ag comhrá leis. Labhair Peadar: ‘A 

Thiarna,’ ar seisean le hÍosa, ‘is maith 

mar tharla anseo sinn: más maith leat 

é, déanfaidh mé trí bothanna san áit 

seo, ceann duit féin, ceann do Mhaois 

agus ceann d’Éilias.’ Sula raibh an focal 

as a bhéal, seo scamall solasmhar ina 

scáil anuas orthu, agus an glór as an 

scamall: ‘Is é seo mo Mhac muirneach 

dár thug mé gnaoi; éistigí leis.’ 

Sin é Soiscéal Dé.  

Moladh duit a Chríost

An Dara Domhnach 
den Charghas

Soiscéal N. Matha (17:1–9)
Téama: Shoilsigh a ghnúis ar nós na 
gréine. Cad iad na tráthanna speisialta i 
mo shaol féin?

Deir máthair Alex, Madris gur fearr 

léi an tráthnóna toisc go mbíonn am 

aici labhairt leis an chlann. Bíonn 

sos aici i ndiaidh na cócaireachta, 

agus suíonn sí síos le cúrsaí an lae a 

phlé leis an gclann sula dtéann siad 

a chodladh. Is minic a imríonn siad 

cluichí lena chéile, nó go mbíonn 

dreas ceoil acu.

Gníomhaíocht
Tarraing imlíne do láimhe ar phíosa 

páipéir. Scríobh tráth speisialta i 

do shaol ar gach aon cheann de na 

méara. Scríobh buíochas le Dia ar an 

mbos. Glacann Dia ar láimh muid ar an 

drochuair chomh maith leis an dea-

uair. Is féidir na lámha a chrochadh sa 

séipéal, sa seomra ranga nó sa bhaile. 

Is féidir leis na daoine fásta a leithéid a 

dhéanamh in éineacht leis na leanaí. 
Alex sa bhaile sa 
Chéinia. Grianghraf: 
Gary Moore



Sliocht ón Soiscéal Naofa
Arsa Íosa leis an Samárach mná: ‘Dá 

mba eol duit tabhartas Dé,’ ar sé léi, 

‘agus cé hé a deir leat: ‘Tabhair dom 

deoch,’ is tusa a bheadh ag iarraidh 

airsean, agus thabharfadh sé duit uisce 

beo.’ ‘Níl aon bhuicéad agat, a dhuine 

uasail,’ arsa an bhean leis, ‘agus tá 

an tobar domhain. Cad as mar sin a 

gheobhfá an t-uisce beo seo? 

D’fhreagair Íosa: ‘Gach duine a ólann 

an t-uisce seo,’ ar sé léi, ‘beidh tart arís 

air. Ach má olann aon duine an t-uisce 

a thabharfaidh mise dó, ní bheidh tart 

air go brách na breithe. Ach an t-uisce 

a thabharfaidh mise dó, déanfaidh 

tobar uisce de istigh ann, ag brúchtaíl 

chun na beatha síoraí.’ Dúirt an bhean 

leis: ‘A dhuine uasail, tabhair dom an 

t-uisce sin i dtreo nach mbeidh tart orm 

choíche.

Sin é Soiscéal Dé.  

Moladh duit a Chríost.

An Tríú Domhnach 
den Charghas

Soiscéal N. Eoin (4:5–42)
Téama: Tobar uisce ag brúchtaíl chun 
na beatha síoraí. Cad iad na rudaí 
tábhachtacha i mo shaol féin? 

Is í máthair Alex, Madris a thugann 

uisce abhaile léi ón abhainn áitiúil. 

Bíonn turas trí huaire a’ chloig i 

gceist. Líonann sí bairille 20 lítear. 

Iompraíonn sí ar a droim é, ag baint 

úsáide as crios a cheanglaítear lena 

héadan. 

Gníomhaíocht
Líon do ghabhdán féin le huisce agus 

iompair chomh fada agus is féidir leat 

é. Cad a cheapfá faoin obair sin?

Madris ag dul faoi choinne uisce don 
teaghlach i gCéinia. Grianghraf: Gary 
Moore

4      An Tríú Domhnach den Charghas



An Ceathrú Domhnach den Charghas      5

Sliocht ón Soiscéal Naofa
Agus ag gabháil na slí d’Íosa, chonaic 

sé duine a bhí dall ón mbroinn. Arsa 

Íosa: An fad atáim ar an saol is mé 

solas an tsaoil.’ Arna rá sin dó, chaith 

sé seile ar an talamh agus rinne sé láib 

den tseile agus chuir sé an láib ar shúile 

an daill agus dúirt sé leis: ‘Imigh agus 

nigh i Linn Siolóam. D’imigh sé, nigh é 

féin agus d’fhill agus a radharc aige.

Sin é Soiscéal Dé.  

Moladh duit a Chríost.

An Ceathrú Domhnach 
den Charghas

Soiscéal N. Eoin (9:1–41)
Téama: D’imigh sé, nigh é féin 
agus d’fhill agus a radharc aige. 
Cad iad na rudaí taitneamhacha 
a fheicim?

Is breá le Jocsan ó Hondúras a 

bheith ag déanamh na bhfolachán. 

Tógann sé craobh dhuilleogach, agus 

taispeánann dá chairde é. Cuireann 

sé i dtaisce i ngan fhios é, agus 

iarrann ar na cairde é a aimsiú. Nuair 

a aimsítear é, déanann na cairde cur 

síos ar an méid a chonaiceadar agus 

an ghéag á lorg acu.

Gníomhaíocht
Imir cluiche Jocsan. Téigh ar shiúlóid 

agus ainmnigh na rudaí a fheiceann tú. 

Tabhair cuairt ar an séipéal; breathnaigh 

ar na fuinneoga ghloine dhaite; aimsigh 

an áit ina gcuirtear an Bíobla leis an 

soiscéal a léamh uaidh. 

Jocsan sa bhaile i 
Hondúras. Grianghraf: 
Simon Burch



Sliocht ón Soiscéal Naofa
Bhí duine áirithe tinn, Lazaras ó 

Bheatáine, baile Mháire agus Mharta a 

deirfiúr. Fuair Lazaras bás. Ar theacht 

d’Íosa dá réir sin, fuair sé é agus é 

ceithre lá cheana féin sa tuama. Dúirt 

Marta ansin le Íosa: ‘A Thiarna, dá 

mbeifeá-sa anseo ní bhfaigheadh mo 

dheartháir bás. Ach tá a fhios agam 

anois féin, cibé ní a iarrfaidh tú ar Dhia, 

go dtabharfaidh Dia duit é.’ Dúirt Íosa 

léi: ‘Éireoidh do dheartháir arís.’  

Tháinig suaitheadh arís ansin ar Íosa 

agus tháinig sé go dtí an tuama; ‘A 

Athair, gabhaim buíochas leat gur 

éist tú liom; bhí a fhios agam féin go 

n-éisteann tú liom i gcónaí. Arna rá 

sin dó, ghlaoigh sé de ghlór ard: ‘A 

Lazaras, tar amach!’ Agus tháinig an 

marbhán amach agus éadaí báis fillte 

ar a lámha agus a chosa agus brat ar a 

cheannaithe. Dúirt Íosa leo: ‘Scaoiligí é 

agus ligigí chun siúil é.’

Sin é Soiscéal Dé.  

Moladh duit a Chríost.

Gníomhaíocht
Tarraing stoc crainn 

agus na géaga. Dathaigh 

isteach é. Gearr amach 

duilleoga páipéir. Scríobh 

ábhar buíochais amháin 

ar gach duilleog agus 

greamaigh leis na géaga 

iad. Má bhaineann an 

t-ábhar buíochais le 

daoine áirithe, abair é sin 

leo i rith na seachtaine 

seo, agus luaigh an 

meas atá agat orthu. Má 

bhaineann duilleog le 

paidir a fhreagraíodh, gabh 

buíochas le Dia as, ag an 

am seo chomh maith.

An Cúigiú Domhnach 
den Charghas 

Soiscéal N. Eoin (11:1–45)
Téama: Mise an t-aiséirí agus an 
bheatha. Cad iad na rudaí a chuireann 
áthas ar mo chroí?

Angela, Jocsan agus 
Helen an leanbh sa bhaile 
i Hondúras. Grianghraf: 
Simon Burch

Deir Angela, máthair 
Jocsan go dtugann an 

nádúr aire dúinn trí na 

plandaí. Cuireann na crainn 

ocsaigin le hanálú ar fáil 

dúinn. Cuireann crann noni 

na foraoise atá acusan 

bia agus leigheas ar fáil 

dóibh. Is cuid mhór den 

saol iad na haibhneacha 

agus an t-uisce. Loiteann 

comhlachtaí logála an 

nádúr tríd an iomarca 

crann a leagadh. Tá Angela 

agus daoine eile ag obair i 

measc an phobail, leis an 

fhoraois a chaomhnú.

6      An Cúigiú Domhnach den Charghas 
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Sliocht ón Soiscéal Naofa
Nuair a bhí siad ag teacht i ngar do 

Iarúsailéim agus iad tagtha go Béatfaigé 

i dtreo Chnoc na nOlóg, chuir Íosa beirt 

dheisceabal uaidh ag rá leo: ‘Téigí isteach 

sa bhaile atá os bhur gcomhair, agus 

gheobhaidh sibh láir asail ceangailte agus 

searrach lena cois; scaoiligí iad agus 

tugaigí chugam iad; agus má deir aon 

duine focal libh abraigí: “Tá gá ag an Tiarna 

leo, ach cuirfidh sé ar ais gan mhoill iad.”’ 

D’imigh na deisceabail agus rinne siad de 

réir mar bhí beartaithe ag Íosa dóibh: thug 

siad leo an láir asail agus an searrach. 

Chuir siad a mbrait anuas orthu ansin 

agus chuaigh Íosa ina shuí orthu. 

Agus rinne na daoine, slua an-mhór 

díobh, a mbrait a leathadh ar an 

mbóthar, agus bhí cuid eile acu ag baint 

craobhacha na gcrann le leathadh ar an 

mbóthar; agus na sluaite a bhí roimhe 

amach agus iad seo a bhí á leanúint, bhí 

na gártha acu á gcur suas: ‘Hósana do 

Mhac Dháiví!

Is beannaithe an té atá ag teacht in 

ainm an Tiarna! Hósana sna harda.’

Nuair a chuaigh sé isteach in 

Iarúsailéim, bhí an chathair go léir ar 

bís: ‘Cé hé seo?’ deirtí. Agus deireadh 

na sluaite: ‘Is é seo Íosa, an fáidh ó 

Nazarat sa Ghailíl.’

Sin é Soiscéal Dé. 

Moladh duit a Chríost.

Gníomhaíocht
Smaoinigh ar dhaoine nua a tháinig go dtí 

an paróiste/scoil/comharsanacht. Conas ar 

chuir sibh fáilte rompu? 

An bhfuil iomann fáilte ar eolas agat? Is 

féidir an ceann thíos a fhoghlaim.

Fáilte Roimh Chách

Le Marty Haugen

Tógaimis teach, teach an ghrá i mbeidh 

fáilte roimh chách istigh,

Inseoidh na naoimh is na páistí linn faoi 

mhaithiúnas mór an chroí 

Tógfar le creideamh aislingeach é, áras an 

dóchais is na ngrást’

Anseo sea déanfaidh grá Dé ár mianta 

uile a shásamh.

Fáilte roimh chách, fáilte roimh chách, 

fáilte roimh chách isteach anseo.

Tógtar áras a aithneoidh cách, a 

thabharfaidh guth don saol

A bhronnfaidh grá is aitheantas

mar beidh Briathar Dé i réim.

Beidh an grá is an ghruaim le sonrú 

ann, an urnaí is an lúcháir, 

Bíodh an Tiarna á mholadh os ard ann 

go deo go deo na ndeor

Fáilte roimh chách, fáilte roimh chách, 

fáilte roimh chách isteach anseo.

Domhnach na 
Pailme 

Soiscéal N. Matha (21:1–11)
Téama: Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an 
Tiarna. Conas a dhéanaimid ár saol féin a cheiliúradh?



Sliocht ón Soiscéal Naofa
Agus an chéad lá den tseachtain tháinig 

Máire Mhaigdiléana go moch, agus 

an dorchadas fós ann, chun an tuama 

agus chonaic sí an líog aistrithe ón 

tuama. Rith sí ansin agus tháinig sí 

go dtí Síomón Peadar agus go dtí an 

deisceabal úd eile ab ionúin le Íosa. 

‘Thóg siad an Tiarna as an tuama,’ ar 

sí leo, ‘agus níl a fhios againn cár chuir 

siad é.’ Amach le Peadar agus leis an 

deisceabal eile ansin agus chuaigh siad 

chun an tuama agus chuaigh sé isteach 

sa tuama, agus chonaic sé na línéadaí 

agus an brat a bhí ar a cheann - ní i 

dteannta na línéadaí a bhí sé, ach fillte 

in aon áit amháin leis féin. Ansin an 

deisceabal eile, a tháinig ar dtús chun 

an tuama, chuaigh sé isteach agus 

chonaic agus chreid sé. Óir níor thuig 

siad go fóill an scrioptúr nárbh fholáir é 

a aiséirí ó mhairbh.

Sin é Soiscéal Dé.  

Moladh duit a Chríost.

Gníomhaíocht
Smaoinigh ar am inar bronnadh féirín 

gan coinne ort. An ndearna tú é a 

cheiliúradh?

An dtuigeann tú gur cheiliúradh é 

freastal ar an Aifreann? Conas mar 

a dhéanaimid Íosa a cheiliúradh ag 

Aifreann Dhomhnach Cásca? 

Guigh ar son na dTeaghlach sa 
Chéinia agus i Hondúras

A Dhia,

Labhair lenár gcroí agus deonaigh go 

dtuigfimid gur aon chlann amháin sinn. 

Is cuma muid a bheith óg nó aosta, ard 

nó íseal, cuma cá mairimid. Is tusa a 

chruthaigh sinn. 

Cabhraigh linn roinnt lena chéile, 

cuma cé chomh deacair a bheadh sé 

comhoibriú lena chéile le domhan cóir a 

chruthú, agus lenár n-aislingí pearsanta 

a chur i gcrích. 

Amen.

An phaidir thuas ó CAFOD.

Domhnach 
na Cásca 

Soiscéal N. Eoin (20:1–9)
Téama: Déanaimid ceiliúradh – tá Íosa 
aiséirithe inniu. Conas a dhéanaimid ár 
saol féin a cheiliúradh?

Alex, Madris agus Joy-Faith sa bhaile i 
gCéinia. Grianghraf: Gary Moore

8      Domhnach na Cásca 


