
Carghas 2023: 
Acmhainn an 
Charghais don 
Teaghlach



Eolas don Cheannaire, don 
Tuismitheoir, nó don Oide
Moltar an acmhainn seo a úsáid:

• Ag an Aifreann Teaghlaigh

• I ngrúpa liotúirge na bpáistí sa pharóiste

• Sa bhaile cois teallaigh

• Leis an rang sa Bhunscoil Chaitliceach ag am 
oideachas reiligiúnach.

I rith an Charghais beidh Trócaire ag díriú airde 
ar thionchar na coinbhleachta, an triomaigh is an 
athraithe aeráide ar theaghlaigh na Somáile. Ábhar 
tromchúiseach é seo, agus b’fhéidir gur fearr gan 
gach aon chuid de a roinnt leis na páistí is óige. 
Ba cheart an bhéim a chur ar an ngníomhaíocht 
dhearfach a bheadh ag ár gcuid oibre agus ag ár 
gcinneadh féin má bhímid ag comhoibriú lena 
chéile le domhan cóir a thógáil.

Gníomhartha
Tá ceithre ghníomhaíocht san acmhainn.  
Gníomhaíocht a haon ná féilire inphriontáilte le 
moltaí do gach lá den Charghas ann. D’fhéadfaí 
cóipeanna a dhéanamh agus iad a dháileadh sa 

pharóiste ar an Domhnach roimh Chéadaoin an 
Luaithrigh.

Tá na smaointe in oiriúint d’aoisghrúpa ar bith. 

Is féidir gníomhartha 2, 3, agus 4 a úsáid 
Domhnach ar bith i rith an Charghais. Tá baint ag 
na gníomhartha le teaghlach an Charghais seo, 
le dearadh na mboscaí Trócaire, agus déantar 50 
bliain Trócaire a bheith ar an saol a chomóradh.

Ceisteanna Domhanda 
Téann acmhainní mar seo, a dhíríonn ar 
cheisteanna domhanda, i bhfeidhm ar dhaoine 
indibhidiúla ó thaobh na taithí a bhíonn acu féin. Ba 
mhaith an rud é léamh tríd an acmhainn seo agus 
mionathruithe a dhéanamh ar ábhar a chuirfeadh 
isteach ar aon duine a bhíonn faoi do chúram agat. 

B’fhéidir go dtagann daoine sa pharóiste ó thír na 
Somáile nó gur as tíortha eile Chorn na hAfraice 
dóibh, ina mbíonn an triomach agus an t-ocras 
dofhulaingthe ag goilleadh ar fhormhór dhaonra na 
háite. 

Cailíní ag scipeáil taobh amuigh den bhunscoil ag campa IDP i Luuq na Somáile.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.
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AN LUAN AN MHÁIRT AN CHÉADAOIN AN DÉARDAOIN AN AOINE AN SATHARN AN DOMHNACH

22 Céadaoin an 
Luaithrigh
Conas mar a 

chaithfidh tú 

an Charghas i 

mbliana?

Cuir an bosca 

Trócaire in áit so-

fheicthe. 

23 Léigh faoi Nasteha 

agus a muintir i 

bpacáiste Trócaire.

24 Diúltaigh do 

phléisiúr áirithe, 

agus cuir airgead 

sa bhosca Trócaire 

ina ionad.

25 Cuir síolta a 

fhásfaidh i rith 

an Charghais. Is 

deas an rud lus na 

gréine a chur ag 

an am seo bliana. 

26 An Chéad 
Domhnach den 
Charghas
Las coinneal ar 

son mhuintir na 

Somáile.

27 Cónaíonn 
Nasteha (8) lena 
tuismitheoirí, 
le triúr deirfiúr 
agus le ceathrar 
deartháir i mboth 
dhá sheomra i 
mbaile Luuq na 
Somáile. Cé mhéad 
sa teaghlach sin 
agaibhse?

28 Déan rud éigin 

inniu leis an 

domhan a 

chaomhnú. 

Bailigh bruscar, 

cuir crann, déan 

athchúrsáil sa 

bhaile. 

1 Titeann go leor 

báistí in Éirinn. Ní 

raibh báisteach 

acu sa tSomáil 

le trí bliana. 

Conas mar a 

bheadh Éire gan 

bháisteach? Cad 

iad na difríochtaí a 

bheadh ann?

2 Cuir bonn airgid 

sa bhosca Trócaire 

ar son na ndaoine 

ocracha gan bhia.  

3 Lá Domhanda an 
Fhiadhúlra
Cónaíonn an leon, 

an síota, an sioráf, 

muca fiáine, an 

babún sa tSomáil. 

Cén t-ainmhí allta 

atá in aice leatsa?

4 Déan miongháire, 

nó mol duine éigin 

a bhuaileann leat.

5 An Dara 
Domhnach den 
Charghas
Las coinneal ar 

son na n-áiteanna 

ar domhan ina 

dtarlaíonn an 

cogadh.

6 Cónaímid i gcuid 

amháin den 

domhan álainn a 

chruthaigh Dia. 

Breathnaigh ar na 

réaltaí. Cé chomh 

fada uainn is atá 

an réalta is gaire 

dúinn?

7 Baineann an 

Carghas le freastal 

a dhéanamh. 

Roinn gníomh 

cineáltais le duine 

eile inniu. 

8 Lá Idirnáisiúnta 
na mBan
Cuir bonn airgid 

sa bhosca Trócaire 

le cabhrú linn 

cumhachtú agus 

misneach na 

mban a chur chun 

cinn.

9 Déanaimid iarracht 

um Charghas sinn 

féin a fheabhsú. 

Cén feabhas a 

chuirfidh mé orm 

féin inniu?

10 Labhair go cineálta 

leis na daoine 

thart timpeall ort 

inniu.

11 Cad as a dtagann 

an bia a ithimid? 

Guigh ar son na 

ndaoine a fhásann 

nó a dhíolann ár 

gcuid bia. 

12 An Tríú 
Domhnach den 
Charghas
Las coinneal ar 

son na n-áiteanna 

ar domhan ina 

dtarlaíonn an 

t-athrú aeráide nó 

an triomach. 

13 Tá Trócaire caoga 

bliain ar an saol 

i mbliana. Léigh 

scéal Trócaire 

anseo.

14 Tarlaíonn an chuid 

is mó cur amú bia 

sa bhaile. Abair an 

tAltú le Bia inniu.

15 Rachaidh Nasteha 
agus a cuid siblíní 
ar scoil inniu. 
Foghlaimíonn 
siad an mata, 
an léamh, agus 
an scríobh. Cad 
iad na hábhair a 
thaitníonn leat ó 
thaobh foghlama 
de?

16 Cuir bonn airgid 

sa bhosca 

Trócaire le cabhrú 

le toibreacha 

a tholladh a 

thabharfadh uisce 

úr do mhuintir 

Nasteha.

17 Lá ‘le Pádraig 
An raibh a fhios 

agat gurb é 

Naomh Pádraig 

éarlamh na Nigéire 

san Afraic?

18 Lá Domhanda na 
hAthchúrsála
Má dhéanann 

tú athchúrsáil, 

sábhálann tú an 

domhan. Maith 

thú.

19 An Ceathrú 
Domhnach den 
Charghas Lá na 
Máithreacha
Guigh ar son 

máithreacha an 

domhain.

Bí le pobal Trócaire 

don Aifreann ar 

RTÉ 1.

20 Lá Fhéile Naomh 
Iósaf
Guigh ar son na 

n-aithreacha is na 

seanaithreacha 

inniu.

21 Lá Idirnáisiúnta 
na bhForaoisí
Foghlaim faoin 

fhoraois atá in aice 

leat. Conas mar 

a chabhraíonn na 

crainn agus na 

foraoisí leis an 

bpláinéad?

22 Lá Domhanda an 
Uisce 
An mbíonn tú 

tíosach le huisce? 

Múch na sconnaí 

nuair nach mbíonn 

siad in úsáid.

23 Guigh ar son na 

n-easlán.

24 Lá Fhéile Naomh 
Óscar Romero
Dúirt Óscar, ‘Ná 

bí ag súil le níos 

mó a bheith agat, 

ach le bheith níos 

fearr.’

Cad is brí leis?

25 Uair ar son 
an Domhain 
20:30–21:30
Múch soilse agus 

fearas nach bhfuil 

gá leo ar feadh 

uair a chloig.

26 An Cúigiú 
Domhnach den 
Charghas
Las coinneal ar 

son na ndaoine 

a chónaíonn 

go héagórach 

faoi chois, faoi 

fhoréigean.

27 Is maith an rud 

é buíochas a 

ghabháil. Gabh 

buíochas le Dia as 

rud áirithe.

28 Baineann an saol 

nua leis an gCáisc. 

An bhfeiceann 

tú comharthaí na 

hathnuachana 

mórthimpeall ort?

29 Cuir airgead i 

mbosca Trócaire 

a chabhródh le 

cúram sláinte a 

chur ar fáil sna 

tíortha bochta.

30 Dún do shúile. 

Cad a chloiseann 

tú? Éist go géar. 

Cad a deir Dia leat 

inniu?

31 Cuir uait na 
gléasanna inniu. 
Caith tamall faoin 
aer nó i dteannta 
le daoine eile. Fág 
na gléasanna inniu 
agus déan 
caidreamh  
le daoine eile 
nó leis an nádúr 
mórthimpeall orainn.

1 Glan amach an 

vardrús, agus 

déan athchúrsáil 

nó bronnadh ar na 

héadaí nach bhfuil 

uait.

2 Domhnach na 
Pailme 
Las coinneal ar 

son na síochána 

sa Phalaistín, áit 

chónaithe Íosa. 

3 Cneasú
Cuir airgead sa 

bhosca ar mhaithe 

le dochtúirí, altraí, 

lucht cúraim 

a chónaíonn 

in áiteanna 

leochaileacha ar 

domhan.  

4 Bronnadh
Bhronn Íosa é 

féin orainn lena 

ghrá dúinn a 

thaispeáint. Cad 

iad na tallanna a 

roinnfeá-sa leis an 

domhan?

5 Céadaoin an 
Bhraith: Urnaí
Abair paidir ar 

son na ndaoine 

a chónaíonn leis 

an éagóir nó an 

éagothroime.  

6 Déardaoin 
Mandála: Freastal
Ghlan Íosa cosa 
a chairde leis 
an bhfreastal 
a mhúineadh 
dúinn. Conas 
mar a dhéanann 
Trócaire agus a 
chomhpháirtithe 
freastal ar phobal an 
domhain? 

7 Aoine an Chéasta: 
Ag Grá
Óir ghráigh Dia an 
domhan chomh 
mór sin gur thug 
sé a Aonghin Mhic 
uaidh i dtreo, gach 
duine a chreideann 
ann, nach gcaillfí 
é ach go mbeadh 
an bheatha shíoraí 
aige. (Eoin 3:16)

8 Satharn na 
Seachtaine 
Móire: 
Feitheamh
Bímid ag 

feitheamh.

9 Domhnach 
Cásca: Ceiliúradh 
D’aiséirigh Íosa! 

Alleluia!

Tabhair an bosca 

Trócaire ar ais ar 

scoil nó go dtí an 

paróiste.
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1: Féilire an 
Charghais



Gníomhaíocht 2: 
Nasteha agus a Muintir

Tá Nasteha ocht mbliana d’aois 
agus is as tír na Somáile di. 
Cónaíonn sí lena mam Ambiyo, 
lena daid Mahat, agus le seachtar 
siblíní.

Nasteha (8), Ceantar Gedo na Somáile.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Nasteha lena muintir.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Fásach ag an gcampa ina gcónaíonn Nasteha agus a muintir. 
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Ní raibh báisteach acu sa 
tSomáil le trí bliana. Ní fhásfaidh 
na plandaí ná na barraí gan 
bháisteach, agus dá bhrí sin níl go 
leor féir ann do na hainmhithe. 

Feirmeoirí iad muintir Nasteha. 
Bhíodh dhá chéad gabhar acu. 
Fuair gach aon cheann acu 
bás. Bhí brón ar an teaghlach. 
Shocraigh tuismitheoirí Nasteha 
ar imeacht ó bhaile, agus dul áit 
eile le cabhair a fháil. Shiúladar ar 
feadh trí lá chuig baile darbh ainm 
Luuq.
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Issac (12) agus Fathan (10) ag imirt in aice le both an teaghlaigh.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Nasteha ar scoil lena deirfiúr Willow atá níos sine ná í.   
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Both an teaghlaigh.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Tá cónaí ag Nasteha i mboth, in 
éineacht lena muintir. Baineann 
an bhoth le campa dóibh siúd 
nach bhfuil dídean acu. Teachín 
simplí atá ann, a thugann fothain 
ón ngrian is ón ngaoth dóibh. 

Freastalaíonn Nasteha agus beirt 
dá siblíní ar scoil atá á reáchtáil 
ag Trócaire. Seo an chéad uair 
dóibh dul ar scoil. Foghlaimíonn 
siad an mata, léamh, scríobh is 
tíreolaíocht.

Níl mórán bréagán ag na páistí. 
Is aoibhinn le deartháireacha 
Nasteha sacar a imirt. 

Níl mórán de mhaoin an tsaoil ag Nasteha ná ag a muintir, agus 
caitheann siad saol simplí sa champa. Bíonn siad ag súil le go 
bhfaighidh Daid post úr ionas gur féidir leo bogadh chuig teach níos 
fearr. Idir an dá linn, tuigeann siad an grá atá acu dá cheile agus 
déanann siad gach iarracht é sin a léiriú trí bheith cineálta cabhrach 
lena chéile. 
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Chualamar faoi Nasteha agus a muintir, agus faoin saol sa tSomáil. 
Scríobh nó tarraing mar gheall ort féin sna boscaí thíos! 

Mise!

Mo Mhuintir

M’áit Chónaithe
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Mo Scoil

Na Cluichí is Ansa Liom
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Gníomhaíocht a Trí: 
Comóradh 50 Bliain Trócaire
Ciallaíonn an focal ‘Trócaire’ an chomhbhá. Ciallaíonn sé go 
mbíonn an grá is an cineáltas á léiriú againn, don duine eile. 

Tagann Trócaire i dtír ar chomhbhá phobal na 
hÉireann le cabhair chlaochlaithe a chur ar fáil do 
dhaoine gátaracha an domhain. 

Cumann Éireannach atá ann, bunaithe ag an 
Eaglais Chaitliceach in Éirinn sa bhliain 1973.

Ag an am sin, bhí géarchéimeanna éagsúla le 
sonrú ar fud an domhain. Tharla tuilte uafásacha i 
dtír darbh ainm An Bhanglaidéis. Léadh litreacha 
ag an Aifreann, Domhnach áirithe, ag iarraidh 
ar dhaoine an chomhbhá a léiriú agus airgead a 
bhronnadh ar phobal bocht na Banglaidéise.

Thug muintir fhlaithiúil na hÉireann airgead do 
Trócaire ó shin i leith. Baintear úsáid as le saol níos 
sona, níos sláintiúla, agus níos sábháilte a chur ar 
fáil do dhaoine ar fud na cruinne. 

Bítear ag comhoibriú leis na heagraíochtaí áitiúla 
sna tíortha sin. 

Roinnimid smaointe, scileanna, agus an t-airgead 
a bronnadh orainn ionas gur féidir leis an bpobal 
áitiúil cabhrú lena chéile agus lena muintir i 
gcoitinne. 

Oibrímid i mbreis agus fiche tír san Afraic, san Áis, 
sa Mheánoirthear agus i Meiriceá Láir. Déanann 
Trócaire gach iarracht le cinntiú go mbeidh domhan 
cóir againn, agus go mbeidh bia agus uisce ar fáil 
do chách.

Tíortha ina mbíonn 
Trócaire ag obair.
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An raibh a fhios agat go bhfuil go leor bia ar 
domhan le cách a chothú, ach nach roinntear an 
bia go cothrom? Tá go leor daoine ocracha ar 
domhan dá bharr.

Déanaimid iarracht a chinntiú go mbeidh talamh 
ag daoine le barraí a chur a thabharfadh bia agus 
ioncam dóibh. Bímid ag comhoibriú leis an bpobal 
le cinntiú go mbeidh uisce glan slán le hól acu, le 
níochán a dhéanamh, agus le cur ar na barraí. 

Cabhraímid má bhíonn géarchéim dhaonnúil ann: 
cogadh, tuilte, crith talún, nó spéirling.

Cuirimid bia, ábhar leighis agus fothain ar fáil 
díreach i ndiaidh na géarchéime. Cabhraímid leis 
an bpobal a bheith ullamh dul i ngleic leis an gcéad 
ghéarchéim eile chomh maith. 

Tamall Comhrá
1) Léigh scéal Trócaire ar lth. 8 le chéile.

2) Ar roinn tusa cineáltas le duine eile riamh? 
Conas mar a bhí sé sin?

3) Conas is féidir domhan ní ba chóra a thógáil?

4) Iarr ar dhaoine níos sine ná tú, a rá cad iad 
na cuimhní atá acu mar gheall ar an mbosca 
Trócaire.

Comhoibriú
1) Ar an gcruinneog nó ar léarscáil an domhain 

aimsigh trí thír ina mbíonn Trócaire ag feidhmiú.

2) Aimsigh cúig fhíoras faoi thír ina mbíonn Trócaire 
ag obair. (Ainmhithe, an aimsir 7rl.) An dóigh leat 
go mbíonn an saol ansin an-éagsúil ón saol a 
bhíonn againn in Éirinn?

Cabhraíonn Trócaire agus a chomhghleacaithe le teaghlaigh mar seo san Aetóip, trí sholáthar feirme a chur ar fáil dóibh.
Grianghraf: Samson Haileyesus, CST, An Aetóip.

Tuilte sa Phacastáin, 2022.
Grianghraf: Caritas.

Gníomhaíocht a Trí: Comóradh 50 Bliain Trócaire      9



Gníomhaíocht a Ceathair:  
Cruthaigh do Bhosca Trócaire Féin
Seo é an bosca Trócaire. Is é seo ceann de na bealaí ina 
mbímid ag tiomsú airgid i rith Charghas na bliana.

Fágann daoine an bosca Trócaire in áit fheiceálach 
sa bhaile, agus cuireann siad airgead isteach ann 
go rialta. Ag deireadh an Charghais, tugann siad ar 
ais chuig an séipéal áitiúil é.

Anuraidh, bhronn muintir fhlaithiúil na hÉireann 
€8 milliún orainn. Bíonn na paróistí, na scoileanna 
agus na daoine óga ag obair go díograiseach i 
rith an Charghais maidir leis an tiomsú flaithiúil 
airgid seo. Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a 
ghabháil libh uile as ucht na tacaíochta leanúnaí.   

Bhí iliomad duine iontach le sonrú ar an mbosca 
Trócaire. Roinneadar a gcuid scéalta linn. 

Ní chabhraíonn bhur gcuid airgid leis na daoine seo 
amháin, téann sé ar fud an domhain. 

I rith an Charghais táimid ag iarraidh ar pháistí na 
hÉireann a gcuid bhoscaí féin a dhearadh, leis 
an ngníomhaíocht Mo Bhosca Trócaire. Bhí an 
tionscadal seo ar fáil i mbunscoileanna áirithe, 
agus cuirtear ar fáil anois é d’óige an pharóiste. Is 
féidir an teimpléad ‘Mo Bhosca Trócaire’ a íoslódáil 
anseo más suim leat é. 

Cuir an dearadh críochnaithe chuig: schools@
trocaire.org faoin 30 Aibreán, le cur isteach ar an 
gcomórtas. 

Conas Cur Chuige
Roghnaigh téama don bhosca Trócaire. Samplaí: athrú aeráide; comóradh 50 bliain Trócaire; conas 
an domhan a fheabhsú trí bheith ag comhoibriú lena chéile. Léigh féilire an Charghais agus Scéal 
Trócaire le duine fásta, rud a spreagfaidh smaointe ionat!

Bí ag dearadh is ag dathú, agus bain taitneamh as!  

Boscaí Trócaire leis na blianta.
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Grianghraf an Chlúdaigh: Amibiyo agus Mahat le seachtar 
den ochtar páistí in aice baile i Luuq na Somáile.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Tá breis acmhainní, grianghraif agus físeáin ar fáil ag:  
trocaire.org/our-work/working-in-ireland/parishes

Glacann Trócaire go mór chugainn féin na dualgais atá orainn maidir le do shonraí 
pearsanta, agus táimid tiomanta chuige, cloí leis an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta 
um chosaint sonraí, siad sin An tAcht um Chosaint Sonraí 1988–2018 agus an 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS – uathrialaithe i mballstáit AE 
Bealtaine 2018). Le breis eolais a fháil maidir leis an mbealach ina ndéanaimid do 
chuid sonraí a phróiseáil is a chosaint, téigh chuig trocaire.org/privacy-security nó is 
féidir cóip den ráiteas príobháideachta a lorg uainn. 

www.trocaire.org

Trócaire, Maigh Nuad,  
Co. Chill Dara, Éire
F: +353 (0)1 629 3333
R: Niamh Morris at:  
niamh.morris@trocaire.org 

Trócaire, 9 Sr. an Chócaigh, 
Corcaigh, Éire
F: +353 (0)21 427 5622
R: corkcentre@trocaire.org

Trócaire, 50 Sráid an Rí, 
Béal Feirste BT1 6AD, 
Tuaisceart Éireann
F: +44 (0) 28 90 808 030
R: infoni@trocaire.org

Déan Teagmháil Linn:

  Facebook:  facebook.com/trocaireireland  
  – bí linn

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

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

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

  Instagram:  instagram.com/trocaireonline  
  – féach ar na físeáin is na grianghraif

Bí linn ar:

Is é Trócaire gníomhaireacht 
fhorbartha thar lear na 
hEaglaise Caitlicí in Éirinn

TAG: CH2
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