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Tá Trócaire fréamhaithe sa teagasc sóisialta 
Caitliceach. Bítear ag obair le pobail agus 
le heagrais ar fud an domhain le tacaíocht 
a thabhairt do dhaoine a chónaíonn faoin 
mbochtaineacht agus faoin éagóir laethúil. 
Déantar gach iarracht chomh maith, dul i 
ngleic leis na fachtóirí is cúis leis an easpa dul 
chun cinn; an ghéarleanúint, an éillitheacht 
agus an brú faoi. Caitear solas in Éirinn ar 
bhunchúiseanna na bochtaineachta agus na 
héagóra ar fud an domhain, agus iarrtar ar 
dhaoine gach iarracht a dhéanamh leis an 

scéal a chur ina cheart. 

Cearta ar Thalamh
Tá an ceathrú cuid de phobal an domhain 
gan talamh ar bith. Má chailltear an 
talamh, cailltear neamhspleáchas, tagann 
an bhochtaineacht ina dhiaidh. Ní talamh 
curaíochta amháin í an tuath. Is bealach í leis 
an teaghlach a chothú agus le slí bheatha a 
bhaint amach chomh maith. Is féidir baile a 
chruthú agus clann a thógáil ann, le bheith 
slán agus le dóchas don todhchaí a bheith ag 
daoine. Is minic go mbíonn gaol spioradálta 
naofa idir an pobal agus an talamh. 

Is minic a tharlaíonn sna tíortha ina mbíonn 
Trócaire ag obair nach mbíonn cearta ar 
thalamh ag na daoine a dhéanann an talamh 

a shaothrú.

Cearta ar Thalamh & Carghas 
2019: Scéalta ó Uganda, 
Guatamala agus ón Liobáin
I rith an Charghais beifear ag díriú ar thrí 
theaghlach timpeall an domhain atá faoi 
bhagairt, nó gur díbríodh óna gcuid tailte iad 
de bharr:

Bheith mar bhean nó mar chailín  
Tá Evelyn agus an chlann á gcur amach ón 
talamh atá fágtha acu in Uganda, toisc go 
bhfuil ball fine ag tabhairt dúshlán chearta 
Evelyn talamh a bheith ina seilbh aici toisc 
go bhfuair a fear céile bás. Bíonn ceannairí 
chomhpháirtí Thrócaire, tionscnamh cheannairí 
reiligiúnacha na síochána Acholi, ag déanamh 
eadrána idir an dá thaobh le féachaint chuige 
gur féidir le hEvelyn agus lena muintir an 
talamh a choimeád.

Trócaire: Go dtí go gCuireann 
an Grá an Ruaig ar an Eagla

Trócaire was established in 1973 as the overseas development 
agency of the Catholic Church in Ireland. 

Grianghraif ón taobh clé: Maya (lár) agus a muintir, An Liobáin. Grianghraf: Simon 
Walsh. José, Adela agus a muintir, Gleann Polochic, Guatamala. Grianghraf: Manuel 
Morillo. Evelyn agus a clann, Ceantar Acholi, Uganda. Grianghraf: Gary Moore



Gníomhaíocht chorparáideach nó 
rialtasach  
Is den chine dúchasach Máigheach iad 
José, Adela agus an chlann, a chónaíonn 
i nGuatamala. Rinne úinéir rachmasach 
plandála (a fuair tacaíocht ó rialtas 
Ghuatamala) iad a ruaigeadh óna gcuid 
tailte. Theastaigh uaidh cána siúcra a fhás le 
bithbhreosla a dhéanamh. Tacaíonn Trócaire 
leis na daoine seo trí chabhrú le CUC, coiste 
aontaithe na dtuathánach, a lorgaíonn cearta 
do na feirmeoirí dúchasacha.

Coinbhleacht, foréigin agus cogadh 
cathartha  
Cuireadh iallach ar Maya agus ar a muintir 
an baile sa Damaisc a fhágáil de bharr an 
chogaidh chathartha a thosaigh sa tSiria 
sa bhliain 2011. Cónaíonn siad i gcampa 
na ndídeanaithe sa Liobáin. Cuireann 
comhpháirtí Thrócaire, Sawa, réimse seirbhísí 
ar fáil do phobal an champa ina gcónaíonn 
Maya, ar nós oideachas agus traenáil 
scileanna, tríd an tionscadal ionad dídine slán.

Agallamh le Roque Sub Sacul, 
Caiticeasmóir, Paróiste San 
Antonio, Tierra Linda, Guatamala
Is caiticeasmóir i bparóiste Caitliceach San 

Antonio é Roque (49) chomh maith le bheith 

mar cheannaire spioradálta na Máigheach. Is 

eisean an caiticeasmóir is mó le rá i bpobal 

Tierra Linda.

Tá Roque ina chónaí i Tierra Linda ón mbliain 

1996 ar aghaidh. Cuireadh iallach air an áit 

dúchais a fhágáil nuair a tharla coinbhleacht 

armtha inmheánach agus cos ar bolg na 

mblianta 1960–96. Chuir an t-arm go leor 

caiticeasmóirí chun báis toisc gur thacaigh 

siad leis an bpobal a lorg cearta ar thalamh 

dóibh féin. D’éirigh leo talamh a fháil i Tierra 

Linda i 1990.

Is é an pobal áitiúil a thóg an séipéal ag 

Tierra Linda.

Is iad na sagairt áitiúla Padre Mario agus 

Padre Juan Carlos, agus tugann siad cuairt 

ar an séipéal in aghaidh na ráithe. Tá ochtar 

chaiticeasmóir ar fud na dúiche acu, idir fhir 

agus mhná. Stiúrann siad na tórraimh agus na 

sacraimintí, seachas an Cóineartú. Tagann an 

t-easpag leis an gCóineartú a bhronnadh orthu.

Is den chine Máigheach an pobal ar fad. 

Baineann spioradáltacht dhomhain shaibhir 

leo, a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin go glúin. 

Pé creideamh lena mbaineann siad, bíodh 

siad mar Chaitlicigh, mar Phreispitéirigh, nó 

mar Ateachtaigh an tSeachtú Lá, déantar 

an creideamh a shní isteach sa traidisiún 

Máigheach. Is iad seanóirí an phobail a 

stiúrann an ceiliúradh Máigheach. Tá na 

nósanna seanbhunaithe seo á fhoghlaim 

uathu ag Roque. Deir sé nach mbaineann 

coimhlint ar bith le bheith mar cheannaire 

cheiliúradh Máigheach, agus a chreideamh 

mar Chaitliceach. Ceapann sé go gcuireann 

an creideamh Caitliceach go mór leis an 

dúchas Máigheach a bhaineann leis féin. 

Déantar liotúirge an Bhriathair a cheiliúradh 

gach Domhnach. Is ríthábhachtach an rud é 

an creideamh a thabhairt ar aghaidh don aos 

óg, ó thaobh ullmhúcháin do na sacraimintí 

agus don phósadh ach go háirithe de. Nuair 

a bhíonn an creideamh acu, cothaítear 

muintearas ina measc. Tugtar deis dóibh 

labhairt le daoine agus cuairteanna a thabhairt 

ar na heasláin. Deir Roque nach bhfuil Dia le 

sonrú in áit atá i bhfad uathu, ach istigh i lár 

an phobail. Tá sé ina gcroí. Tá siad i bhfochair 

a chéile.

Roque Sub Sacul (49) i láthair ag ceiliúradh 
traidisiúnta Máigheach. Grianghraf: 
Manuel Morillo
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Is é Turas na Croise an bealach 
traidisiúnta le bheith ag guí i rith an 
Charghais. Déanaimid an urnaí aitheanta 
seo le bheith i bhfochair Íosa Críost a 
rinne an turas é féin, agus an chros, 
ábhar a chéasta á iompar aige. Rinne sé 
a leithéid le grá agus tiomantas a léiriú 
inár leith. Déanaimid an urnaí le bheith i 
dteagmháil le hÍosa, toisc go ngránn sé an 
uile dhuine againn chomh mór sin.

Tugann an t-aistear seo léargas 
riachtanach dúinn ar mheon agus ar 
aigne Íosa Críost. Tá seisean beo inár 
measc faoi láthair, agus fulaingíonn sé an 
t-aistear céanna aon áit ar fud an domhain 
ina mbíonn ár ndeartháireacha agus ár 
ndeirfiúracha ag fulaingt. 

Gabhaimid buíochas leis, agus an turas 
seo á chur dínn. Thug Turas na Croise an 

Is é Turas na Croise an bealach traidisiúnta le bheith ag guí i rith an 
Charghais.

Turas na 
Croise a Ghuí

Is féidir le teaghlaigh tuilleadh a fhoghlaim faoi Maya, Patricia, María agus 
a muintir i gclár Thrócaire an teaghlaigh ‘Romero’. Tá gníomhaíochtaí ann 
gur féidir leis an teaghlach iad a chomhlíonadh lena chéile, agus a bheith 
ag foghlaim agus ag guí lena chéile. Tá clár Thrócaire an teaghlaigh 
‘Romero’ ar fáil ag: www.trocaire.org

María agus a cairde ag siúl abhaile ón scoil. 
Grianghraf: Manuel Morillo



Tiarna dóchas agus fís an aiséirí isteach i 
ndomhan gruama dorcha.

Má bhímid ag taisteal i bhfochair Chríost, 
tugtar le fios dúinn go mbíonn Dia linn ar 
an aistear saoil, agus go n-iarrtar orainn 
dul i dteannta na ndaoine eile atá ar an 
turas céanna chomh maith. 

Nuair a bhíonn an urnaí á dhéanamh, 
tabhair chun cuimhne na céimeanna 
éagsúla a bhain le do shaol féin. Bí ag 
smaoineamh ar an mhuintir mhuirneach 
agus ar do chairde, ar an bpobal i 
gcoitinne, agus cuir guí in airde ar a son. 
Smaoinigh chomh maith ar an mhuintir 
atá faoi ualach ina saol, go mbíonn cros 
Chríost á iompar faoi láthair acu féin.

Tabhair faoi deara agus déan machnamh 
air, go roinneann tusa an t-aistear saoil 
le daoine eile atá scaipthe ar fud an 
domhain. Bí ag smaoineamh ar na 
teaghlaigh a luaitear i bhfeachtas an 
Charghais ó Ghuatamala, ó Uganda agus 
ón Liobáin ar baineadh an talamh díobh, 
agus atá i mbaol na bochtaineachta, 
na héagóra agus na heagla dá bharr. 
Smaoinigh orthu san atá i mbéal an 
phobail faoi láthair agus páis Íosa Críost ar 
an gcros á fhulaingt acu féin. Rinne Íosa 
Turas na Croise ar son chách, agus anois 
déanaimid an t-aistear i gcomhpháirtíocht 
le cách. 

Má bhíonn grúpa ag guí lena chéile, 
maolaigh ar an luas agus bíodh sos idir an 
Léitheoir agus urnaí an Cheannaire. 

Réamhrá
Ceannaire: Cruinnímid lena chéile mar 
dheartháireacha agus deirfiúracha i 
gCríost. Cuirimid tús lenár nguí in ainm 
an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid 
Naoimh.

Cách: Amen.

Ceannaire: Cruinnímid lena chéile anois 
i rith an Charghais le turas Íosa chun na 
croiche a chur dínn.

Tuigimid na dúshláin agus na deacrachtaí 
a chuirtear romhainn inár saol féin. 
Tagaimid mar phobal an chreidimh, a 
roinneann an daonnacht chéanna leis 
an bpobal ar fud an domhain a théann 
ar aistear na Croise gach lá dá saol. 
Siúlaimid go grámhar i ndlúthpháirtíocht 
leis an gcéasadh a fhulaingíonn an pobal 
atá i mbaol an díshealbhaithe, agus a 
chaillfeadh tailte, bailte agus slite beatha 
sa Liobáin, i nGuatamala, in Uganda agus 
ar fud an domhain.

Léitheoir: I mbliana, guímid Turas na 
Croise i gcomhpháirtíocht leis na pobail 
in Uganda, i nGuatamala agus sa Liobáin. 
Tá a gcuid talún á bhaint uathu ar bhealaí 
éagsúla – tríd an ngrabáil chorparáideach 
talún, tríd an gcogadh, nó toisc gur mná 
atá iontu. Siúlaimid in éineacht leo, agus i 
bhfochair na ndaoine a fhulaingíonn pianta 
Thuras na Croise i saol an lae inniu.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, deonaigh 
go mbeidh comhbhá againn le cách a 
fhulaingíonn páis na croise gach lá. 

Déan ár gcroí a líonadh le do ghrá. Tabhair 
eolas na slí dúinn le go ndéanfaimis 
barróg cheana a bhreith ar phobal an 
domhain agus ríocht na trócaire, na córa 
agus an ghrá a sholáthar do chách. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

1ú Stáisiún
Léitheoir: Daortar Íosa chun báis

Loiteann an daoradh an dóchas. Is féidir 

6       Turas na Croise a Ghuí



       7

Evelyn (36) ag feirmeoireacht ar a 
píosa talún i dTuaisceart Uganda. 
Grianghraf: Gary Moore



linn daoine a scriosadh i bhfocal nó i 
ngníomh. Cuirimid dá ndóchas iad.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, 
cuir claochlú ar ár gcroí, ar eagla go 
ndaorfaimis an duine eile i smaoineamh 
nó i ngníomh.

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

2ú Stáisiún
Léitheoir: Tógann Íosa a chros

Glacann Íosa leis an méid nach féidir 
leis a athrú. Cuirtear iallach ar dhaoine ar 
fud an domhain glacadh le dálaí bochta 
maireachtála, an gorta, agus an fhoréigin, 
toisc nach bhfuil tionchar ar bith acu ar na 
rudaí sin.

Theith Maya agus a muintir de bharr na 
coinbhleachta. Maireann siad i gcampa 
na ndídeanaithe sa Liobáin. Tá an talamh, 
an baile, an saol a bhí acu lena chéile sa 
tSiria goidte uathu. Ní fios an mbeidh ar a 
gcumas filleadh ar an mbaile riamh, agus 
níl smacht ar bith acu ar an gcoinbhleacht 
a chuir an saol bunoscionn orthu. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, bronn 
an misneach orainn labhairt amach in 
aghaidh na héagóra a fhulaingítear inár 
measc, agus ár ndícheall a dhéanamh leis 
an saol éagórach a athrú. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

3ú Stáisiún
Léitheoir: Titeann Íosa den chéad uair

Ba é meáchan na croise ba chúis le titim 
Íosa. Tá daoine thart orainn faoi ualach 

trom na mbillí nach féidir leo a íoc, na 
tithe nach féidir a choimeád. Tá ualach na 
héiginnteachta ag goilleadh ar dhaoine ar 
fud an domhain maidir le tithíocht, slite 
beatha, ceist na talún agus an todhchaí.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, tabhair 
spreagadh dúinn ár gcuid ama, an 
tionchar eacnamaíoch atá againn, agus an 
fhlaithiúlacht a roinnt gach lá leo san atá 
i ngátar. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

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

Conas mar a mhothaigh Muire nuair a 
casadh Íosa uirthi? Bhí sé faoi ualach, 
agus timpeallaithe ag na saighdiúirí. 
Ní féidir le Muire an t-ualach a bhaint 
de. Tugtar neart dó áfach, trí bheith i 
bhfochair Mhuire.

Is í Rouba Mhaissen bunaitheoir agus 
stiúrthóir Sawa, chomhpháirtí Thrócaire. Is 
eagraíocht neamhrialtasach í a thacaíonn 
le dídeanaithe Siriacha a chónaíonn i 
gcampaí i mBéiriút agus i ngleann Beqaa. 
Bhunaigh Sawa, Tionscadal Ionad Dídine i 
gceann de na campaí sa ghleann.

Baineann Maya agus a muintir úsáid 
rialta as an ionad le hoideachas a fháil, 
le háit shlán shúgartha a bheith acu 
agus le scileanna a fhoghlaim. Tá an 
ghruagaireacht á fhoghlaim faoi láthair ag 
máthair Maya, san ionad tionscadail.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, taispeáin 
dúinn conas is féidir linn a bheith ar fáil 
don duine a fhulaingíonn agus a dhéanann 
streachailt mhór. Deonaigh go mbeimid 
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oscailte go leor chuige, cabhair a lorg ón 
duine eile nuair a bhímid féin i ngátar. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

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

Is trí bheith ag obair i gcomhpháirtíocht 
leis na pobail atá i ngleic leis na 
rialtais bhradacha agus na grabálaithe 
corparáideacha talún a chabhraíonn 
Trócaire leo an chros a iompar agus an 
dínit dhaonna a bhaint amach athuair. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, deonaigh 
trínár gcuid urnaí agus tríd an fhlaithiúlacht 
atá ionainn go mbeimid mar dhaoine a 
oibríonn i gcomhpháirtíocht leatsa.

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

6ú Stáisiún
Léitheoir: Cuimlíonn Veronica ceirt le 
haghaidh Íosa

An chomhbhá agus an cineáltas atá ag 
croílár ghníomhaíocht Veronica. Léiríonn 
lucht leanta Íosa an chomhbhá chéanna 
ó chroí, agus an fonn orthu a bheith 
cabhrach, agus freastal a dhéanamh. 

Cruthaíonn na dídeanaithe ón tSiria 
comhluadar dóibh féin i ngleann Beqaa 
le tacú lena chéile. Deir athair Maya, 
Hassan, gur pobal iad a fhulaingíonn an 
cos ar bolg céanna toisc go roinneann 
siad an eagla chéanna ina measc. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, déan ár 
gcroí a bhogadh le comhbhá don dream ar 
goideadh tailte agus bailte uathu de bharr 
an chogaidh, agus de bharr na gcorparáidí 
agus na rialtais bhradacha.

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

7ú Stáisiún
Léitheoir: Titeann Íosa den dara huair

Is deacair éirí tar éis titime. Is deacra fós 
eirí den dara huair. Brúitear síos ar go leor 
daoine nuair a dhéanann siad an iarracht 
éirí.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, tabhair 
dóchas dúinn nuair a thitimid. Cabhraigh 
linn na daoine a caitheadh siar a aithint, 
agus bronn an misneach orainn lámh 
an chairdis agus na dlúthpháirtíochta a 
shíneadh chucu.

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

Rouba Mhaissen, bunaitheoir agus 
stiúrthóir Sawa, comhpháirtí Thrócaire. 
Grianghraf: Garry Walsh, Trócaire



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

Léiríonn mná ar fud an domhain neart 
agus teacht aniar iontach in aghaidh na 
héagóra. Aithníonn Íosa na deacrachtaí 
atá acu agus bíonn sé comhbhách 
leo. Caitheann feachtas Thrócaire an 
Charghais 2019 solas ar bhealach amháin 
ina mbaineann leochaileacht leis na mná. 
Is minic nach mbíonn teideal ar thalamh 
acu, agus má fhaigheann an fear céile 
bás, díshealbhaítear iad agus roinntear an 
talamh idir na baill eile teaghlaigh.

Nuair a fuair a fear céile bás chaill Evelyn 
seilbh ar an talamh a bhíodh á oibriú 
acu ar feadh na mblianta i dTuaisceart 
Uganda. Tharla sé seo de bharr na 
bagartha a rinne muintir an fhir uirthi, a 
dúirt nach raibh aon cheart ar thalamh 
aici. Toisc gur bean í tá todhchaí éiginnte 
roimpi féin agus roimh an chlann. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, 
cruthaíodh ar aon chéim muid, fir agus 
mná. Bímis ullamh agus sásta labhairt 
amach in aghaidh na héagóra a imrítear ar 
na mná.

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn. 

9ú Stáisiún
Léitheoir: Titeann Íosa den tríú huair

Caitear siar ar dhaoine arís agus arís eile 
gan an milleán a bheith orthu féin. Ní 
féidir le daoine seasamh in aghaidh na 
rialtas éagóracha, in aghaidh na dtubaistí 
nádúrtha, in aghaidh an chogaidh, in 
aghaidh an athraithe aeráide.

Díshealbhaíodh pobal Paraná i 
nGuatamala go foréigneach ionas go 
bhféadfadh tiarna talún rachmasach barraí 
a chur a thabharfadh brabach mór dó. Ba 
chuma leis go raibh gaol ag na daoine sin 
leis an talamh, iad ag brath ar an talamh 
dúchasach agus ar an bhfeirmeoireacht 
le slite beatha agus le bia a sholáthar 
dá muintir. Ba é an brabach an rud ba 
thábhachtaí dó. Anois tá an ciapadh 
agus an t-imeaglú á bagairt orthu, ach tá 
siad suite air, an chlann a thógáil san áit 
dhúchasach, i dtír a sinsear.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, deonaigh 
go dtuigfimid an fhulaingt agus an easpa 
dóchais a bhaineann le daoine ar bualadh 
síos siar arís is arís eile iad. Cabhraigh linn 
an lámh chúnta a shíneadh chucu agus 
cabhrú leo seasamh ar a mboinn féin arís. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

10ú Stáisiún
Léitheoir: Baintear a chuid éadaigh 
d’Íosa

Tarlaíonn go mbaintear an baile agus 
an talamh de theaghlaigh agus de 
phobail áirithe. Baintear úsáid as dlíthe 
nó traidisiúin éagóracha, nó as an 
bhforéigean brúidiúil le daoine a fhágáil ar 
an trá fholamh.

Tá sé le tuiscint ó na scéalta seo ó 
Ghuatamala, ó Uganda agus ón Liobáin, 
go mbaineann saol achrannach leis na 
daoine ar fud an domhain a mbaintear a 
gcuid tailte agus áiteanna cónaithe uathu.

Cé go gcónaíonn na daoine seo i bhfad 
óna chéile, i dtíortha éagsúla, roinneann 
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siad an fhulaingt, an tráma agus an eagla 
chéanna eatarthu. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, tuigeann 
tusa go maith an toradh a bhíonn ann 
nuair a bhaintear an dínit de dhuine. 
Deonaigh go mbeimid mar ghníomhairí ar 
son na ndaoine atá gan dídean agus gan 
ionad ceart leis an chlann a thógáil ann. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

11ú Stáisiún
Léitheoir: Tairneáiltear Íosa leis an 
gcros

Gníomh brúidiúil é an crochadh. Rinneadh 
Íosa a thairneáil toisc gur thug sé dúshlán 
an status quo. Déantar é a thairneáil toisc 
go dteastaíonn ó na húdaráis a bheith 

réidh leis.

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, cuir ar 
an súile na daoine a thairneáiltear inár 
measc a aithint. Déantar a leithéid toisc 
go dtugann siad dúshlán an rachmais, an 
stádais, an chompoird gan aon choinsias. 
Beannaigh na daoine a labhraíonn amach 
ar son an chirt, a chosnaíonn na cearta 
daonna ar fud an tsaoil. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

12ú Stáisiún
Léitheoir: Faigheann Íosa bás ar an 
gcroch

Maraíodh Íosa toisc gur sheas sé ar 
son na córa, ar son na fírinne, ar son an 
chreidimh a bhí ann go mbíonn Dia go 
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Ceiliúradh pobail Máigheach in éineacht leis an gceannaire Roque. Grianghraf: Manuel 
Murillo 



mór ar thaobh na ndaoine imeallacha  – 
iadsan a chaitear i leataobh.

Tá teachtaireacht ag Rouba a oibríonn le 
Sawa, comhpháirtí Thrócaire, do mhuintir 
na hÉireann. Ba mhaith léi buíochas ó 
chroí a ghabháil leo toisc gur ghlacadar an 
seasamh ceart le blianta anuas. Léiríodar 
a gcuid flaithiúlachta trí chabhrú le boscaí 
Thrócaire, agus leis an obair a dhéanann 
Sawa. Is ábhar umhlaíochta dóibh a 
cheapadh go bhfuil daoine thar lear ag 
smaoineamh orthu. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, tabhair 
dúshlán saoil dúinn. Deonaigh go mbeidh 
tuiscint againn maidir leis na daoine 
imeallacha atá ag cailleadh amach sa 
tsochaí seo. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

13ú Stáisiún
Léitheoir: Baintear corp Íosa anuas den 
chroch

Tar éis bháis dó bhain cairde Chríost 
a chorp den chros. Nuair a mharaítear 
daoine i gcogaí agus i ngníomhartha 
sceimhlitheoireachta, is minic nach 
mbíonn corp ag na cairde agus na gaolta le 
go bhféadfaí é a thórramh. 

Theith 12 milliún Siriach leo óna gcuid 
tithe, ón uair a thosaigh an cogadh sa 
bhliain 2011. Tá breis agus leath de na 
dídeanaithe Siriacha ag maireachtáil go beo 
bocht sa Liobáin. Bíonn saol crua deacair 
ag na dídeanaithe ar nós Maya agus a 
muintir, agus déanann cuid roinnt daoine 
an turas baolach trasna na Meánmhara 
dá bharr, agus iad ag iarraidh saol nua a 
chruthú dóibh féin san Eoraip. Is minic go 
dteipeann ar dhaoine an t-aistear a chur 
díobh. 

12       Turas na Croise a Ghuí

Radharc shráidbhaile i nGuatamala. 
Grianghraf: Manuel Morillo



Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, deonaigh 
go léireoimid meas agus comhbhá i leith 
na ndídeanaithe ar fud an domhain. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

14ú Stáisiún
Léitheoir: Leagtar corp Íosa sa tuama

Nuair a leagadh Íosa sa tuama, ba dhóigh 
le deireadh ré é. Chonacthas do na 
deisceabail nach raibh dóchas ar bith don 
todhchaí ann. Tá éadóchas ar phobail 
áirithe an domhain toisc go loiteann an 
gorta, an cogadh, cumhacht na ngnóthaí 
ilnáisiúnta an saol orthu. Smaoinímis ar 
na teaghlaigh a luaitear i bhfeachtas an 
Charghais, agus ar dhaoine eile ar aon dul 
leo. 

Ceannaire: A Íosa ár mbráthair, bí linn 
nuair a bhímid in éadóchas. Cabhraigh 
linn comhoibriú le hobair Thrócaire agus 
le gníomhaireachtaí eile a thugann dóchas 
don aicme atá gan é. 

Cách: Slánaigh sinn a shlánaitheoir an 
domhain, óir le do chros agus d’aiséirí 
do shaor tú sinn.

Ceannaire: Shiúlamar turas Íosa chun 
na croise lena chéile. Ba chúis díomá é 
tórramh Íosa. Ach tuigimid ón gcreideamh 
atá ionainn nach é seo an deireadh. 

Cuirimid ár ndóchas ann gur éirigh Íosa ó 
na mairbh, agus gur chuir sé claochlú ar 
ár saol féin chomh maith. Ní bheidh an 
lámh in uachtar ag an eagla, an éagóir, an 
dorchadas.

A Íosa Críost ár mbráthair agus ár 
slánaitheoir, cumhdaigh muid sa 
choimhlint. Ná lig dúinn dearmad a 
dhéanamh ar na deacrachtaí a chuirtear 

os comhair an phobail leochailigh atá i 
ngátar. 

Bronn an misneach orainn labhairt amach 
ar son na córa, díreach mar a rinne tú féin 
é. 

Iarraimid é seo i d’ainmse.

Cách: Amen.

Ceannaire: Imímis ón áit seo mar phobal 
an aiséirí a bhronnann an dóchas ar na 
daoine atá in éadóchas; a labhraíonn ar 
son na mílte a mhaireann faoi bhagairt 
an díshealbhaithe agus a roinneann go 
fial leo. Tugaimis tacaíocht do chách a 
leanann Turas na Croise in aghaidh an 
lae.

Iarrann an ceannaire beannacht Dé ar 
chách agus gearrann fíor na croise uirthi/
air féin, ag rá: 

Go mbeannaí agus go gcumhdaí Dia 
uilechumhachtach trócaireach muid, 
an tAthair, an Mac agus an Spiorad 
Naomh.

Cách: Amen.
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Má labhraíonn tú faoin tuath, ní talamh 
amháin atá i gceist. Baineann sí le 
do mhuintir agus leis an gcaidreamh 
sóisialta. Má theastaíonn uainn filleadh 
ar an tuath, is de bharr na ndaoine a 
chónaíonn ann atá sé. Is baile é an áit 
ina gcónaíonn an comhluadar, ní an 
struchtúr fisiceach. Is pobal é. 

Rouba Mhaissen, Stiúrthóir Sawa





Maya (10), Reem (7) agus Amira (11), An 
Liobáin. Grianghraf: Simon Walsh



Tá clár Thrócaire an teaghlaigh ‘Romero’ le 
híoslódáil ag : www.trocaire.org

Trócaire, Maigh Nuad,  
Co. Chill Dara, Éire

F: +353 (0)1 629 3333
R: Mary Boyce ag:  
mary.boyce@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 50 Sráid an Rí, 
Béal Feirste BT1 6AD, 
Tuaisceart Éireann

F: +44 (0) 28 90 808 030
R: infoni@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 12 Sráid na hArdeaglaise, 
Baile Átha Cliath 1, Éire

F: +353 (0)1 874 3875
R: dublincentre@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 9 Sráid an 
Chócaigh, Corcaigh, Éire

F: +353 (0)21 427 5622
R: corkcentre@trocaire.org
www.trocaire.org

Clóbhuailte ar pháipéar ó fhoinse 

fhreagrach. 

  Déan mé a athchúrsáil le bhur dtoil

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. 
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 i dteagmháil linn:

TAG: CH5

Bí linn ar:

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

  Twitter:  twitter.com/trocaire – na tvuíteanna is déanaí 

  YouTube:  youtube.com/trocaire – tugann tusa tacaíocht do na daoine seo 

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

  Instagram:  instagram.com/trocaireonline – grianghraif agus físeáin


