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Conas an 
Leabhrán a Úsáid
Foghlaimeoimid sa leabhrán seo mar gheall ar na dúshláin a 
gcuirtear roimh na teaghlaigh is na pobail sa tSomáil, áit ina 
mbíonn Trócaire ag comhoibriú lena chomhghleacaithe. 

Foghlaimímid faoi Nasteha (8), a siblíní, agus 
a tuismitheoirí Ambiyo (36) agus Mahat (39) a 
d’fhág an baile de bharr an triomaigh is an t-athrú 
aeráide, le dul chuig campa na ndaoine easáitithe 
ina dtír féin, agus iad ag lorg bia. Bíonn siad lán 
den ghrá is den dóchas, cé go mbíonn dúshláin 
thromchúiseacha le sárú acu. 

Tá ár gcaoga bliain ar an saol á gcomóradh 
againne, agus caithimid súil siar ar chuid d’éachtaí 
agus d’ócáidí móra i saol Trócaire, agus ar an 
mbealach inar fhás an eagraíocht agus muid ag 
saothrú lena chéile ar son na córa ar domhan. 

Bíonn moltaí anseo faoi Trócaire a thabhairt isteach 
i liotúirge an Domhnaigh i rith an Charghais, agus 
gníomhaíochtaí atá in oiriúint don ghrúpa liotúirge, 
do ghrúpaí an pharóiste, nó don duine aonair. 
Tugtar eolas ann le cur i nuachtlitir an Domhnaigh 
sa Charghas. Tá dhá shórt éagsúla ann, le húsáid 
de réir an spáis atá agaibh.

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. 

Bíonn acmhainní breise don Charghas, An Carghas 
á Scrúdú leis na Páistí, nótaí aithisc agus Turas na 
Croise ar fáil anseo.

Tabhair faoi deara go mbíonn tuairimí éagsúla ann 
faoin mbealach ina gcaitheann daoine a gcuid saol 
sa tSomáil. Ná bí ag cur le steiréitíopáil diúltach agus 
sibh ag obair leis an acmhainn seo. Goilleann an 
triomach, an t-ocras uafásach, agus an choinbhleacht 
go mór ar an teaghlach seo, ach ní mar an gcéanna 
don uile dhuine san Afraic. Cuir béim nuair is féidir 
é, ar bhuntáistí na tíre ar bhonn cothroime. Níl sa 
tSomáil ach tír amháin ar mhór-roinn na hAfraice. 
Ná bí ag trácht ar mhuintir na Somáile mar lucht 
cónaithe na hAfraice, le bhur dtoil.

Foghlaim mar gheall ar an tSomáil
Má bhíonn an t-idirlíon sa bhaile agat, nó ar scoil, 
nó sa pharóiste, spreag na daoine le 5 fhíoras faoin 
tSomáil a aimsiú sula dtosaítear ar ghníomhaíocht 
ar bith. Luaigh an éagsúlacht sa tír, agus gnéithe 
dearfacha an chultúir. Déan taighde faoi fhíorais 
cosúil leo in Éirinn, agus déan comparáid eatarthu. 

Liosta na Scríbhneoirí
Niamh Morris 
Colm Hogan 
An tAthair Donal Dorr SPS 
David O’Hare 
Miriam Donohoe

Buíochas ó chroí leis na scríbhneoirí agus na 
profléitheoirí a chuir tacaíocht sárluachmhar ar 
fáil maidir le hullmhú na hacmhainne seo.Mná agus páistí ag an gcampa IDP i réigiún Gedo na Somáile.

Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.
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Ní Rud 
Cóir É
Tá Trócaire ag troid ar son na córa sna tíortha faoi fhorbairt le 
caoga bliain anuas. Breathnaíonn an tAthair Donal Dorr, SPS 
(Cill Téagáin) ar bhunú na heagraíochta agus í fréamhaithe sa 
teagasc sóisialta Caitliceach.

Tugaim neamhaird de ghnáth ar na fógraí a 
chloisim ar an raidió. Anois is arís cloisim fógra 
suimiúil cliste. Tá fógra áirithe cloiste cúpla uair 
agam, gur dheacair a dhearmad. Tá dul mar seo air:

Ní hé amháin nach dtagann an 
bháisteach. Ní hé amháin gur scriosadh 
baile Sami. Ní hé amháin nach gcuirtear 
oideachas ar iníon Mya toisc gur cailín í. 

Nuair a chloisim na briathra seo, cuirtear i 
gcuimhne dom an taithí truamhéalach a bhí agam 
féin agus ag cuid de mo chairde ar na misin nuair 
a bhíomar ag obair le pobail áirithe na hAfraice. Is 
cuimhin liom na banfheirmeoirí ag rómhar thalamh 
tirim agus ag cur na síolta luachmhara díreach 
roimh shéasúr na báistí. Níor tháinig an bháisteach 
agus bhí ganntanas uafásach bia, agus gorta ann 
dá bharr. Bhí feirmeoirí eile ann ag ceiliúradh na 
mbarraí úra a bhí ag fás go tréan go dtí gur scuab 
na tuilte chun siúil iad, chomh maith le tithe na 
ndaoine. 

Cén Fáth go dTarlaíonn sé Faoi Láthair?
Is í an phríomhchúis go dtéann an fógra seo i 
bhfeidhm orm ná go dtuigim nach rudaí normálta 
iad na tubaistí seo, nach raibh siad ag tarlú le 
blianta fada i dtíortha trópaiceacha ina dtagann 
séasúr na báistí i ndiaidh tréimhse fada triomaigh.

Tá tubaistí a tharlaíodh gach céad bliain ag tarlú 
i bhfad níos minice anois. Tá patrún normálta na 
séasúr curtha bunoscionn agus tarlaíonn triomaigh 
agus tuilte uafásacha gan aon choinne anois.

Ní féidir a shéanadh gurb í cúis an athraithe 
uafásaigh i dtitim na báistí ná an t-athrú aeráide atá 
le sonrú i dtíortha uile an domhain. Goilleann an 

t-athrú seo níos mó agus níos measa ar thíortha 
bochta na cruinne, ná ar aon tír eile. 

Tá sé cruthaithe gan bhréagnú, ag an eolaíocht 
is déanaí, nach fáthanna diamhra gan réiteach is 
cúis leis na hathruithe. Tarlaíonn siad de bharr na 
slí maireachtála a chaithimid ar domhan. Cuireann 
ár gcuid trealaimh, na carranna, na tarracóirí, an 
stíl fheirmeoireachta, lear charbóin isteach san 
atmaisféar. Tá an domhan mar theach te atá ag 
téamh níos mó in aghaidh na bliana, fiú san Artach 
is san Antartach. Cuirtear isteach go mór ar na 
séasúir dá bharr, agus tarlaíonn tubaistí nádúrtha 
níos minice, sna tíortha is lú atá ullamh dóibh ach 
go háirithe. 

Cá Bhfuil an Locht?
Tá sé éasca a rá gur chruthaigh an cine daonna 
na fadhbanna seo, ach ní fíor ar fad an ráiteas. 
Níor tharla an t-athrú aeráide de bharr shlí 
mhaireachtála an uile dhuine. Níl na feirmeoirí 
bochta a fhulaingíonn ón athrú freagrach as. Is 
mise agus daoine de mo leithéid a chaitheann saol 
compordach sa Domhan Thiar is cúis leis an gcuid 
is mó de. 

Is é sin an fáth go ngoilleann an fógra ‘Ní rud 
cóir é…’ go mór orm féin. Cuireann sé fonn orm 
scrúdú coinsiasa a dhéanamh maidir le ceartas an 
athraithe aeráide. An ceart go mbeadh na buntáistí 
go léir ag lucht an Domhain Thiar? Rinneamar dul 
chun cinn maith san Iarthar le blianta beaga anuas, 
ach ag an am céanna, bhí na bochtáin nár thosaigh 
an t-athrú aeráide, ag íoc go daor as. 

Trócaire
Nuair a chuir Íosa leigheas ar dhaoine, níor iarr sé 
orthu a bheith mar chuid dá lucht leanúna.  
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Mar sin, tá an traidisiún ann i measc 
mhuintir na hEaglaise aire a thabhairt do na 
bochtáin, dualgas atá éagsúil ón misean atá 
acu Soiscéal Íosa a chraoladh. Le blianta 
beaga bhunaigh eaglaisí éagsúla an domhain 
thiar, áisíneachtaí fóirithinte agus forbartha 
mar straitéis úr an traidisiúin ársa seo. 

Sa bhliain 1973 bhunaigh easpaig na 
hÉireann áisíneacht forbartha agus 
fóirithinte, agus thugadar ‘Trócaire’ uirthi, 
rud a chiallaíonn ‘comhbhá’. Tugtar 
CAFOD ar áis Shasana agus na Breataine 
Bige, SCIAF ar ghluaiseacht na hAlban 
agus bunaíodh CRS (Seirbhísí Fóirithinte 
Caitliceacha) sna Stáit Aontaithe.

Glacadh go luath leis, nár bhain 
misinéireacht le gnó Trócaire, nach 
rabhthas ag iarraidh daoine a iompú i dtreo 
an chreidimh. Comhoibríonn misinéirí 
agus oibrithe fóirithinte an lae inniu go 
maith lena chéile. Bíonn go leor de na 
misinéirí – bráithre agus siúracha na n-ord 
rialta, misinéirí tuata, agus cuid mhaith 
sagart, sáite san obair fhorbartha de gach 
aon chineál, chomh maith leis an obair 
mhisinéireachta a dhéanamh.

Ní rud cóir é an triomach is 
measa le 40 bliain a bheith 
ann.
Ní rud cóir é gur loiteadh na barraí agus gur 
maraíodh na beithígh. 

Ní rud cóir é go raibh orthu 
siúl ar feadh 3 lá, iad dulta i 
ngleic leis an ocras. 
Ní rud cóir é go ndeachaigh tuismitheoirí 
Nasteha gan aon bhia, ionas go mbeadh go 
leor don turas ag na páistí.  

Ní rud cóir é go gcónaíonn 
siad i gcampa anois.
Ní rud cóir é go bhfuil dearmad déanta acu ar 
an saol maith a bhíodh acu. 

Chaill muintir Nasteha a 
raibh acu sa saol agus ní rud 
cóir é.

Nasteha (8) agus a deirfiúr Willow (14) ar scoil 
in aice le Luuq. Comhoibríonn Trócaire leis na 
coistí áitiúla oideachais le cinntiú gur féidir leis 
na cailíní fanacht ar scoil. 
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire. 

Ní Rud Cóir É      5



Fóirithint Éigeandála & Obair ar Son na 
Córa
Bhain Trócaire úsáid go forleathan as an fhógra 
thuas (Ní rud cóir é). Molaim é toisc go ndéantar 
úsáid chliste as an dá bhrí a bhainfeadh leis na 
focail Béarla ‘It’s not just’; siad sin ‘Ní hamháin’ 
nó ‘Ní cóir’, rud a chiallaíonn go mbíonn éagóir i 
gceist. 

Má deir tú liom: ‘Ní cóir an rud é gur scrios 
tuile gan choinne teach Sami, ná go ndiúltaítear 
an t-oideachas a chur ar iníon Mya’, tuigim 
go bhfuiltear ag lorg airgid d’áisíneacht ar nós 
Trócaire, leis na cásanna seo a leigheas. Má deir 
tú ‘Ní hamháin gur scrios tuile gan choinne teach 
Sami….’ baintear stad asam. Cén fáth gur tháinig 
an tuile seo gan choinne? B’fhéidir go mbuailfidh 
an smaoineamh mé gur de bharr an athraithe 
aeráide a tharla sé, agus gur slí mhaireachtála 
mhuintir an domhain thiar is cúis leis sin. 

Clúdaíonn an fógra cliste seo dhá thaobh d’obair 
Trócaire. Ar an gcéad dul síos tugtar freagairt 
fhial láithreach ar éigeandáil sa domhan faoi 
fhorbairt, ach tuigeann na heaspaig a bhunaigh 
Trócaire, agus an fhoireann ar fad nach leor 
fóirithint ghearrthéarmach a chur ar fáil. Ní leor an 
charthanacht le haghaidh a thabhairt ar an mbearna 
ollmhór idir lucht an rachmais agus na bochtáin, 
nó ar fhadhb an athraithe aeráide, nó ar fhadhb na 
speiceas atá i mbaol, idir phlandaí, ainmhithe is 
feithidí. 

An rud atá anseo againn ná ceist na córa. Sin an 
fáth gur luaigh easpaig na hÉireann na focail seo 
nuair a bunaíodh Trócaire i 1973 : ‘Ní ceist na 
carthanachta amháin atá sa dualgas seo, ach ceist 
na córa.’

De réir An Phápa Proinsias
Glacann Trócaire seasamh láidir mar gheall ar 
cheisteanna na córa go hidirnáisiúnta, ón uair a 

bunaíodh é. Luaitear dúshaothrú na mbochtán is 
na mionlach, cearta an duine, agus troid ar son an 
chirt a dhéanann an pobal sna tíortha faoi rialú na 
rialtas deachtóra smachtúla san Afraic Theas agus 
i Meiriceá Laidineach san obair seo. Bíonn an clár 
oibre suas chun dáta, agus tá béim anois ar aire a 
thabhairt don domhan agus ar an gcomhionannas 
inscne.

Ba chuid thábhachtach de pholasaí Trócaire 
ó thús é béim láidir a chur ar aird mhuintir na 
hÉireann a tharraingt ar an domhan éagórach ina 
mairimid.  Ní bhíonn an fócas ar riachtanais na 
mbochtán thar lear amháin. Deirtear gur ceann de 
na príomhchúiseanna a bhaineann le fadhbanna 
na dtíortha bochta agus na dtubaistí nádúrtha ná 
go ndéantar teacht i dtír ar fhormhór de bhuntáistí 
agus d’acmhainní an domhain ar son an Iarthair.

Réitíonn Trócaire leis an teachtaireacht leanúnach a 
thugann An Pápa Proinsias dúinn, go gcaithfidh na 
Críostaithe, na creidmhigh is na hainchreidmhigh, 
comhoibriú lena chéile leis an éagothroime atá 
ag méadú idir thíortha an Iarthair agus na tíortha 
bochta a leigheas, ionas nach loitfí an domhan do 
na glúine atá le teacht de bharr ár gcuid mí-úsáide. 
Measaim go mbíonn formhór na hÉireann bródúil 
as obair Trócaire – agus An Pápa Proinsias chomh 
maith.

An tAthair Donal Dorr. Is ball 
é de Chumann Misinéireachta 
Naomh Pádraig (Cill Téagáin). 
Bhí sé mar chomhairleoir ag 
Comhairle Phontaifiúil na Córa 
agus na Síochána agus mar 
fhoinse acmhainne Aontas 

Éireannach na Misean. Tá deich leabhar scríofa 
aige, duaiseanna buaite ag Spirituality and 
Justice (1985) ina measc.
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1979
Tagann foireann Trócaire 

go dtí Phnom Penh na 

Cambóide ar an gcéad 

eitleán faoisimh ón uair a 

ndearna an Khmer Rouge 

slad ar an gcathair.

1987
Seoltar an scannán Cry 

Freedom atá bunaithe 

ar leabhair le Donald 

Woods, agus é ag obair 

ar chlóscríobhán a thug 

Trócaire dó. Bhí Trócaire 

go mór chun tosaigh i 

bhfeachtas Frith-Apartheid 

na hAfraice Theas. 

1973
Bunaíonn easpaig 

na hÉireann Trócaire 

mar fhreagairt ar an 

mbochtaineacht agus ar 

an éagóir i dtíortha faoi 

fhorbairt. 

1982
Thug Uachtarán 

todhchaí na hÉireann 

Micheál D. Ó hUigínn 

cuairt ar El Salvador le 

Sally O’Neill (Trócaire). 

D’aimsigh siad fianaise 

go ndearnadh ár, i mbaile 

El Mozate. Tarraingíonn 

siad aird an domhain air. 

Fiosraíonn Seanad na 

SA claonpháirteachas 

Meiriceánach ann.

1984
Bunaíonn Trócaire clár 

cuimsitheach faoisimh san 

Aetóip mar fhreagairt ar an 

ngorta ansin.  

1980
Dúnmharaítear Naomh 

Óscar Romero i San 

Salvador. Comhpháirtí 

Trócaire a bhí ann. Scríobh 

sé chugainn tamall gearr 

roimh bhás dó.

1992
Tagann Trócaire chun na 

Somáile. Tarraingíonn 

Uachtarán na hÉireann 

Mary Robinson aird an 

domhain ar an tír nuair a 

thugann sí cuairt uirthi le 

haird a dhíriú ar shaol crua 

na tíre. 

1976
Bíonn Trócaire chun tosaigh 

ar 17 áisíneacht Eorpacha 

agus Meiriceánacha ag cur  

faoisimh ar fáil do phobal 

Vietnam a fhulaingíonn ón 

gcogadh.

An tUachtarán Mary Robinson 
le Brian McKeown (nach 
maireann), le Sally O’Neill 
(nach maireann) agus le Joe 
Feeney nuair a thug sí cuairt 
ar thionscadail Trócaire i 
rith chuairt oifigiúil chun na 
Somáile di, i 1992.

St Óscar Romero.

Mar Gheall 
ar Trócaire
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2013
Tugann Trócaire freagairt ar 

chogadh na Siria. Tosaítear 

ar chabhair a sholáthar 

do na Siriaigh i gcúig thír 

éagsúla. 

2016
Daortar iar-oifigigh an airm 

as coireanna in aghaidh 

an chine dhaonna i 

gcinedhíothú Ghuatamala, 

rud a bhí á lorg ag 

comhghleacaithe Trócaire 

le fiche bliain.

2018
Is í Éire an chéad tír ar 

domhan a bhaineann 

airgead poiblí ó thionscal 

na mbreoslaí iontaise, rud 

a bhí á lorg ag Trócaire ar 

feadh dhá bhliain.

2021
Seolann Trócaire straitéis 

úr ‘Cumhacht Áitiúil/ 

Ceart Domhanda’. Tugtar 

cumhacht do dhaoine cinntí 

náisiúnta a dhéanamh ag 

leibhéal áitiúil. 

1997
Mar fhreagairt ar ghorta 

sa Chóiré Thuaidh, 

foilsíonn Trócaire fógra 

a deir ‘Fág ocras orthu 

– is Cumannaithe iad’. 

Bronnann pobal na 

hÉireann £4m, níos mó ná 

tír ar bith eile na hEorpa.

2004
Tuilleann achainí súnámaí 

san Áis €27m ar son 

Trócaire. Is é an achainí 

éigeandála is mó riamh.

1994
Seolann Trócaire achainí 

airgid £1m mar fhreagairt 

éigeandála ar an 

gcinedhíothú i Ruanda. 

Clé: Mary Sweeney i Ruanda i 
rith chinedhíothú 1994.

Bun: Páistí faoi ghorta sa 
Chóiré Thuaidh. Ghlac Justin 
Kilcullen an grianghraf a 
roghnaigh Newsweek mar 
cheann de phictiúir na bliana 
1997.
Grianghraf: Justin Kilcullen

Deas: Póstaer Trócaire faoin 
ngorta sa Chóiré Thuaidh 
1997.

2007
Tuilleann achainí de bharr 

an triomaigh san Afraic 

Thoir €9m do Trócaire. 

Bíonn frithghníomhú 

ollmhór daonnúil ar fud an 

réigiúin.

2012
Seolann Trócaire feachtas in aghaidh trádáil idir Éire agus 

áiteanna lonnaithe mídhleathacha Iosrael ar an Bhruach 

Thiar. Ritheann an tOireachtas an Bille um Chríocha faoi 

Fhorghabháil ach déanann an Rialtas an bille a chrosadh. 

Sally O’Neill (nach maireann) 
ag breathnú ar an damáiste 
a rinne spéirling Mitch i 
Hondúras sa bhliain 1998.

8      Mar Gheall ar Trócaire



Carghas 
2023
Foghlaimímid i rith an Charghais faoin tSomáil, agus 
conas mar a chuir an choinbhleacht is an t-athrú aeráide 
le géarchéim uafásach bia, in áit a raibh thar a bheith 
leochaileach cheana féin. 

Bhí cúig bliana gan bháisteach ag muintir na 
Somáile. Tharla triomach dá bharr agus fuair an 
stoc bás. B’éigean do na mílte duine a bhí ag 
brath ar na hainmhithe don bhia agus don ioncam, 
an baile a fhágáil agus iad ag lorg bia agus obair. 
Toisc go mbíonn an tSomáil spleách ar arbhar 
a thagann ón Úcráin, cuireann an cogadh ansin 
as go mór dóibh, agus tá costas an bhia, costais 
earraí grósaera agus earraí eile, agus costais taistil, 
dúbailte le bliain anuas. Tá géarchéim shuntasach 
dhaonnúil ag tarlú anseo dá bharr, agus 45% den 
phobal (7m duine) i mbaol báis den ocras.

Foghlaimímid i rith an Charghais faoin mbealach 
ina mbíonn Trócaire ag tacú le muintir na Somáile 
le soláthar bia éigeandála, le cúram sláinte agus 
le hoideachas. Tá béim ar scéal Mahat agus a 
mhuintir ar an mbealach ó bhaile chuig campa 
do dhaoine easáitithe go hinmheánach (IDP) 
dóibh, agus iad ag lorg bia. Tuigimid go mbíonn 
an teaghlach dílis dá chéile, agus go bhfuil na 
tuismitheoirí dóchasach as saol maith a bheith ag 
na páistí sa todhchaí.  

Mahat (39) le seachtar den ochtar clainne ag campa IDP in aice 
le Luuq, sa tSomáil.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Carghas 2023      9



Mar Gheall ar 
an Somáil
Goilleann an choinbhleacht, an triomach agus an t-ocras go 
mór uirthi agus is í an tSomáil ceann de na tíortha is boichte 
agus is leochailí ar domhan.

Tír i gCorn na hAfraice í an tSomáil. Tá Djibouti 
soir ó thuaidh uaithi, An Aetóip ar an teorainn thiar, 
agus an Chéinia siar ó dheas uaithi. Moslamaigh 
den chuid is mó iad na daoine, agus is den chine 
eitneach Somálach 85% den daonra, a leanann 
córas na fine.

Tharla cogadh cathartha sa tSomáil sa bhliain 1991, 
a lean ar aghaidh ó shin agus a ghoill go mór ar an 
tír. Tá géarchéim chasta éigeandála sa tír de bharr 
fáthanna polaitiúla, cúrsaí daonnúla, coinbhleacht 
armtha agus foréigean na gclann. Cuireann an 
choinbhleacht leanúnach, rialtas lag, agus sraith 
de thubaistí nádúrtha go mór isteach ar shaol na 
Somálach leochaileach, na mná is na páistí, na 
daoine aosta is ar an aicme faoi mhíchumas ach go 
háirithe. Cabhraíonn an cúnamh daonnúil le cobhsú 
in aghaidh an triomaigh, ach tá easpa acmhainní 
agus easpa seirbhísí bunúsacha ag cur bac ar aon 
dul chun cinn sa tír.

Tír the, thirim atá anseo, agus tharla breis agus 
30 tubaiste nádúrtha inti ó 1990, dosaen triomach 
agus naoi dtuilte dhéag ina measc. Is é seo an 
cúigiú bhliain as a chéile gan bháisteach. Fuair 3m 
beithíoch bás dá bharr, agus theip ar na barraí. Tá 
86% den daonra ag brath ar an fheirmeoireacht 
agus ocras agus easpa bia go mór le sonrú ina 
measc.

Beidh 1.8m páistí faoi bhun 5 bliana, sin 55% de 
pháistí na Somáile, i mbaol an mhíchothaithe faoi 
2023, leath milliún acu go mór i mbaol an bháis. Tá 
leath den daonra (7.7m duine) de dhíth ar chabhair 
phráinneach dhaonnúil. Siúlann go leor daoine ar 
feadh i bhfad le teacht ar chabhair sna campaí don 
lucht easáitithe go hinmheánach, atá lán cheana 
féin. 
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Le cabhair uaibhse tá Trócaire ag cabhrú ó 1992 leis an bpobal 
i gcúig cheantar i ndúiche Gedo i Lárdheisceart na Somáile.

Cuireann Trócaire cúraimí criticiúla sláinte agus cláir chothaithe riachtanacha ar fáil i dtír thar a bheith 
leochaileach. Cuireann Trócaire bunoideachas den scoth ar fáil do pháistí na gcampaí IDP ionas go 
mbeidh ar a gcumas teacht thar an ngéarchéim agus a bheith faoi shéan sa todhchaí.

Obair Trócaire sa tSomáil

Cúram Sláinte Braitheann breis is ceathrú milliún duine ar na hospidéil, na 
hionaid sláinte, na cúraimí riachtanacha a gcuireann Trócaire 
agus na comhghleacaithe áitiúla ar fáil dóibh. I measc na 
seirbhísí seo tá: sláinte na máithreacha agus breith, bainistíocht 
ar ghalair agus ar vacsaíní, agus seirbhísí le míchothú a mhaolú i 
measc na bpáistí.

Bunscolaíocht I bhfiche scoil éagsúla, freastalaíonn 8,500 páiste ar an 
mbunoideachas. Is cailíní a leath acu. Comhoibríonn Trócaire leis 
na páirtithe sna coistí áitiúla oideachais a chuireann traenáil do 
mhúinteoirí ar fáil, chomh maith le leabhair. Spreagtar an clárú 
agus tugtar tacaíocht do na cailíní leanúint leo ar scoil.

Cabhair dhaonnúil Cuireadh uisce glan sláintiúil ar fáil do na mílte duine 
leochaileach trí toibreacha agus poill tóraíochta a tholladh nó a 
athnuachan. Cuirtear seirbhísí cosanta ar fáil do na daoine is mó 
atá i mbaol.

Páiste le Ambiyo 
agus Mahat á 
mheas ar eagla an 
mhíchothaithe.
Grianghraf: Joy 
Obuyo, Trócaire.

Trócaire agus 
an Somáil
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Seo iad 
Muintir Mahat

Is as sráidbhaile i gceantar Gedo i ndeisceart na 
Somáile dóibh. Phósadar, agus tá ochtar clainne 
orthu, an duine is óige sé mhí d’aois, an duine is sine 
ceithre bliana dhéag. Bhíodar sona sásta sa bhaile 
agus Mahat ag aoireacht gabhar mar chothú agus 
ioncam an teaghlaigh. Níor tharla aon bháisteach ar 
feadh ceithre bliana as a chéile. Theip ar na barraí 
agus fuair an dá chéad ghabhar a bhí acu bás. 
Cuireadh iallach orthu an baile a fhágáil le bia a lorg.

Campa do dhaoine easáitithe ina dtír féin i réigiún Gedo na 
Somáile.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Is tréadaithe iad cuid maith de mhuintir na 
Somáile. Bíonn siad ag brath ar na gabhair, na 
camaill agus ainmhithe eile le bia agus ioncam 
a sholáthar dóibh. Is féidir na seithí agus an 
bainne a dhíol agus airgead a dhéanamh. Slí 
mhaireachtála traidisiúnta atá ann leis na céadta 
bliain, agus an pobal mórálach as. Tá sé i mbaol 
a scriosta anois de bharr an triomaigh a d’eascair 
on athrú aeráide. 

Shiúil an teaghlach ar feadh trí lá agus trí oíche gan 
mórán bia acu, go dtí campa do dhaoine easáitithe go 
hinmheánach. Cé go raibh Ambiyo ag iompar clainne 
don chúigiú mhí, d’iompair sí an cúpla léi, duine os 
comhair, duine ar a droim, ar an turas fada deacair. 

Bhí na mílte duine ina gcónaí i mbotháin gharbha an 
champa. Rinne an teaghlach a dteachín féin as cipíní 
agus craobhóga, agus chlúdaigh siad é le cairtchlár, le 
plaisteach agus le píosaí ábhair a chruinnigh na páistí.  

Níorbh fhada gur éirigh duine den chúpla tinn de bharr 
na heaspa cothaithe, agus tugadh an bheirt chuig 
ospidéal a reáchtálann Trócaire ionas nach mbeidís 
scartha óna chéile. Tugadh aire mhaith dóibh ansin, 
agus scaoileadh amach iad. Bhronn Trócaire ciseán 
bia a lean ar feadh míosa ar an teaghlach – rís, ola, 
plúr, duilleoga tae agus sorgam.

Rugadh iníon do Ambiyo darbh ainm Feisal, ar urlár 
an scáthláin sa champa IDP, agus bhí bean chabhrach 
óna baile féin ansin le cúnamh a thabhairt. Bhain 
castacht leis an mbreith agus b’éigean Ambiyo a 
thabhairt chuig ionad sláinte Trócaire, áit inar cuireadh 
cóir leighis uirthi lena beatha a shábháil. 

Bíonn an saol crua sa champa. Áit lom í, agus tá raon 
na súl lán leis na scáthláin gharbha. Tá an talamh féin 
dóite, ní fhásann ann ach scrobarnach atá clúdaithe 
le bruscar – málaí agus giotaí plaisteacha suaite ag 
gaoth leanúnach an fhásaigh.

Bíonn faic le déanamh sa champa. Bíonn na páistí ag 
rith timpeall na háite. Níl bréagán ná clós súgartha 
ar bith acu. Imríonn cuid acu le cipíní agus le buidéil 
fholmha uisce. Baineann cuid de na buachaillí is sine 
úsáid as na gabhdáin mar liathróidí peile. Cabhraíonn 
na páistí is sine leis na máithreacha agus iad ag 
déanamh pancóga traidisiúnta ar a dtugtar ‘anjera’. 
Déantar gach lá as sorgam iad. 

Crochann na fir, a bhíonn ard agus tanaí, thart lena 
chéile. Bíonn na mná gléasta in éide ildathach 
traidisiúnta, cuid acu ag tabhairt aire do na bába. 
Na mná a bhailíonn an t-uisce agus a dhéanann an 
chócaráil taobh amuigh ar thinte oscailte. Bíonn an lá 
an-te de ghnáth, suas go 40° Celsius. 

Téann Mahat isteach sa bhaile is gaire dóibh gach 
lá ag lorg oibre, ach ní bhíonn rud ar bith ar fáil. 
Freastalaíonn na páistí is sine ar scoil shimplí atá á 
reáchtáil ag Trócaire. Foghlaimíonn na daltaí an léamh 
is an scríobh, an mata, tíreolaíocht, teicneolaíocht 
agus eolaíocht. 

Tá meas ag an teaghlach ar an gcreideamh agus ar 
an urnaí. Guíonn siad lena chéile gach maidin agus tá 
muinín acu i nDia. Guíonn siad go mbeidh go leor bia 
acu, agus go mbeidh todhchaí níos fearr rompu. 

Cé go raibh deacrachtaí móra le sárú acu, tá dóchas 
láidir in Ambiyo agus i Mahat go bhfeabhsófar staid 
na bpáistí. Tá siad go mór i bhfabhar na leanaí a 
bheith ag freastal ar an scoil sa champa IDP, rud a 
chinnteoidh go mbeidh deiseanna acu amach anseo 
maidir le saol maith a chruthú dóibh féin. 

‘Tháinig feabhas ar an saol ón uair a bhronn 
Trócaire na ciseáin bhia orainn. Gabhaimid 
buíochas le Dia astu. Is maith an rud é gur 
féidir linn bia a chur ar an mbord.’ 
Mahat

Ghráigh Ambiyo (36) agus Mahat (39) a chéile ón óige. 
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An Chéad Domhnach 
den Charghas
Nuachtlitir Rogha 1
Cuirtear tús le tráth an Charghais, agus iarrann 
Trócaire bhur gcabhair le tacaíocht tarrthála a 
sholáthar do thír thar a bheith leochaileach. Tá 
géarchéim criticiúil bhia sa tSomáil faoi láthair. Tá 
easpa bia agus ocras uafásach ag goilleadh ar leath 
den daonra. Is féidir tacú leis an obair ríthábhachtach 
seo trí bhosca Trócaire a ghlacadh le húsáid sa bhaile, 
trí úsáid a bhaint as an gclúdach litreach síntiúis sa 

phacáiste nó trí dhul ar líne ag: www.trocaire.org.

Nuachtlitir Rogha 2
Ní raibh báisteach ar bith sa tSomáil le ceithre 
bliana anuas. An t-athrú aeráide is cúis leis an 
triomach is measa le 40 bliain. Níl ach fásach gan 
bheatha in áiteanna ina mbíodh barraí agus beithígh. 
Cloisimid mar gheall ar Mahat, Ambiyo, agus an 
t-ochtar clainne. B’éigean dóibh an sráidbhaile a 
fhágáil agus dul chuig campa na ndaoine easáitithe 
go hinmheánach le bia a lorg. Tacaíonn Trócaire 
le teaghlaigh ar nós mhuintir Mahat trí chiseáin 

riachtanacha bia, cúram sláinte agus oideachas don 
óige a chur ar fáil dóibh. Is féidir tacú leis an obair 
ríthábhachtach seo trí bhosca Trócaire a ghlacadh 
le húsáid sa bhaile, trí úsáid a bhaint as an gclúdach 
litreach síntiúis atá sa phacáiste nó trí dhul ar líne ag:  
www.trocaire.org.

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.

Matha 4:1-2

Ambiyo agus Mahat le seachtar den ochtar clainne ag an 
gcampa IDP, Luuq, An tSomáil.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Cuirtear rogha dhá nuachtlitir ar fáil gach 
Domhnach. Bain úsáid as an gceann is fearr a 
oireann daoibh féin. Bíodh cuid de scéal mhuintir 
Mahat sa nuachtlitir agaibh ar ócáid amháin ar 
a laghad, le bhur dtoil. Cabhróidh sé le pobal an 
pharóiste, an úsáid a bhaintear as a gcuid síntiús 
a thuiscint i gcomhthéacs na hoibre a dhéanann 
Trócaire thar lear. 

Smaoineamh don Spás Beannaithe
• Roghnaigh áit mhaith sa séipéal, ar scoil nó san 

ionad pobail áitiúil mar spás beannaithe Trócaire na 
Cincíse. 

• Clúdaigh an áit le héadach corcra. 

• Cuir an bosca mór Trócaire sa spás.

• Is é ‘fásach’ téama na seachtaine. Cuir tráidire lán 
de ghaineamh sa spás beannaithe, agus cachtas 

chomh maith, más féidir. 

Guí an Phobail
1) Guímid ar son mhuintir na Somáile. Beimid ar an 

aistear cráifeach leo i rith na Cincíse. Guímid go 
gcabhróidh an déirc a dhéanaimid orthu leis an 
fhulaingt is an éagóir a mhaolú i measc phobal an 
domhain. 

2) Guímid ar son an domhain a bhronn tú orainn a 
Thiarna. Go mbeidh meas breise againn ar an áit 
chónaithe coiteann. Go mbeidh tuiscint againn ar 
an tionchar a bhíonn ag ár gcuid roghanna ar an 
domhan mórthimpeall orainn. Bímis ag obair ar son 
cheartas aeráide sa bhaile is i gcéin. 

3) Guímid ar son na n-áiteanna faoi choimhlint, agus 

go háirithe inniu ar son mhuintir …

‘Níl dhá ghéarchéim éagsúla os ár 
gcomhair, ceann acu sa timpeallacht, 
an ceann eile sa tsochaí, ach aon 
ghéarchéim chasta amháin a bhaineann 
le cúrsaí sóisialta comhshaoil’. 
An Pápa Proinsias, Laudato Si’, 139
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An Dara Domhnach 
den Charghas
Nuachtlitir Rogha 1
Bhunaigh Easpaig na hÉireann Trócaire sa bhliain 1973 

mar fhreagairt ar an éagóir is an fhulaingt a bhí le sonrú 

sa domhan faoi fhorbairt. Tugann Trócaire tacaíocht 

ar fud an domhain do phobail atá in am an ghátair. 

Cumhachtaíonn siad na daoine le gur féidir leo na 

scileanna agus an cumas a fhoghlaim le go bhféadfaidís 

déileáil le géarchéim ar bith a tharlódh. Cuireann 

siad muintir na hÉireann ar an eolas faoi cheisteanna 

domhanda. Má bhronnann tusa airgead ar Trócaire i rith 

fheachtas an Charghais, beidh ar ár gcumas leanúint leis 

an obair chlaochlaithe seo, agus lúcháir agus dóchas 

a scaipeadh ar domhan. Is mór an onóir dúinn é a 

dhéanamh. www.trocaire.org

Nuachtlitir Rogha 2
Tá ochtar clainne áille ar Ambiyo (36) agus Mahat (39) 

an duine is óige sé mhí d’aois, an duine is sine ceithre 

bliana dhéag. Teachín garbh déanta as cipíní agus píosaí 

ábhair atá acu. Cónaíonn siad i gcampa na ndaoine 

easáitithe go hinmheánach in aice Luuq na Somáile. 

Bíonn Ambiyo agus Mahat buartha i gcónaí faoi bhia a 

sholáthar do na páistí, agus faoin todhchaí atá rompu. 

Deir Mahat, ‘Tá súil agam go bhfuil todhchaí éagsúil i 

ndán dúinn. Ba mhaith liom a bheith neamhspleách.’ 

Bhunaigh Easpaig na hÉireann Trócaire sa bhliain 1973 

mar fhreagairt ar an éagóir is an fhulaingt a bhí le sonrú 

sa domhan faoi fhorbairt. Tugann Trócaire tacaíocht 

ar fud an domhain do phobail atá in am an ghátair. 

Cumhachtaíonn siad na daoine le gur féidir leo na 

scileanna agus na hábaltachtaí a fhoghlaim le déileáil le 

géarchéim ar bith a tharlódh. Cuireann siad muintir na 

hÉireann ar an eolas faoi cheisteanna domhanda. Le 50 

bliain anuas tá pobal na hÉireann ag tabhairt go fial don 

mhuintir ghátarach ar nós Mahat. Má bhronnann tusa 

airgead ar Trócaire i rith fheachtas an Charghais, beidh ar 

ár gcumas leanúint leis an obair chlaochlaithe seo, agus 

lúcháir agus dóchas a scaipeadh ar domhan. Is mór an 

onóir dúinn é. www.trocaire.org

A Thiarna, más maith leat é, 
déanfaidh mé trí bhothanna 
san áit seo. 

Matha 17:4

Ambiyo sa chistin gharbh ag an gcampa IDP.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Smaoineamh don Spás Beannaithe
Cuir cipíní agus píosaí beaga ábhair isteach sa spás 

beannaithe. Scríobh fógra leis a mhíníonn go gcónaíonn 

na mílte teaghlach Somálach i dteachíní garbha déanta 

as an mbruscar a bhíonn scaipthe thart orthu.

Guí an Phobail 
1) A Thiarna grámhar, guímid go mbeidh daoine 

indibhidiúla, an pobal leathan agus na rialtais ag 

comhoibriú lena chéile le fáthanna na bochtaineachta 

agus na héagóra a leigheas, agus le domhan cóir a 

chruthú do chách. Guímid chun an Tiarna. 

2) A Thiarna grámhar, gabhaimid buíochas as tabhartas 

an oideachais. Guímid ar son na bpaistí nach mbíonn 

scolaíocht acu de bharr na coinbhleachta, de bharr 

tubaistí nádúrtha, nó de bharr na géarchéime. 

Deonaigh go mbeidh meas againne ar an oideachas 

mar áis leis an todhchaí a fheabhsú do chách. Guímid 

chun an Tiarna.

‘Beidh dhá aidhm roimh Trócaire – cúnamh 
a thabhairt do na tíortha gátaracha thar 
lear sa domhan faoi fhorbairt de réir mar 
is féidir, agus muintir na hÉireann a chur 
ar an eolas faoi riachtanais na ndaoine 
sin agus an dualgas atá orainn ina leith. 
Ní carthanacht atá á lorg anseo. Is ceist 
cheartais í’. 
Litir thréadach na n-easpag ar ócáid bhunaithe 

Trócaire1973

Is éard atá i gcampaí na ndaoine easáitithe go 

hinmheánach (IDP) ná campaí ina gcruinníonn 

daoine a raibh orthu an baile a fhágáil taobh istigh dá 

limistéir náisiúnta féin. Cuirtear lóistín agus seirbhísí 

bunúsacha ar fáil iontu agus bíonn ar theaghlaigh 

áirithe cónaí ann ar feadh na mblianta. Bíonn 

Trócaire agus na páirtithe áitiúla ag comhoibriú lena 

chéile i gcampaí IDP na Somáile agus i dtíortha eile 

le seirbhísí riachtanacha – cúram sláinte, bainistíocht 

ar mhíchothú agus oideachas, a chur ar fáil. 
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An Tríú Domhnach 
den Charghas
Nuachtlitir Rogha 1
Le 50 bliain anuas tá Trócaire ag éisteacht agus ag 
tabhairt freagra ar ghlao na ndaoine a fhulaingíonn 
ón éagóir i mbreis agus 20 tír. Bímid ag freastal 
ar éigeandáil phráinneach ar nós an ghorta nó na 
tubaiste nádúrtha. Amanna is troid fhadtéarmach 
in aghaidh na héagóra polaitiúla nó eacnamaíoch 
a dhéanaimid. Tá na síntiúis a thugann sibh do 
Trócaire i rith an Charghais mar chabhair le bheith 
i ndlúthpháirtíocht le daoine a fhulaingíonn ón 
éagóir, agus bíonn ar ár gcumas a bheith ag obair 
ar son na córa, agus cláir éigeandála bia, cúram 
sláinte, agus oideachas a sholáthar sna háiteanna 
is mó gátair.  www.trocaire.org

Nuachtlitir Rogha 2
D’fhéadfadh muintir Mahat sa tSomáil a bheith ar 
nós na ndaoine sa chéad léacht inniu, iad ag impí 
ar an Tiarna. Cén fáth nach bhfuil báisteach ná 
uisce againn? Cén fáth go bhfuair an stoc bás? Cén 
fáth go raibh orainn an baile a fhágáil le dul ar lorg 
an bhia?

Níl mórán de mhaoin an tsaoil ag Ambiyo ná 
ag Mahat ach tá siad láidir go maith. Tá muinín 
iontu go réiteofar a gcás. Níl fonn orthu dul ag 
feirmeoireacht arís, ach slí bheatha úr a aimsiú. 
‘Níl a lán againn, seachas a chéile’ arsa Mahat. 
‘Ceanglaíonn an grá lena chéile muid.’ I Leabhar 
Eaxodus, ní thréigeann Dia a mhuintir. Deir sé 
le Maois an charraig a bhualadh ionas go snífidh 
uisce as. Ní bheidh a leithéid de mhíorúilt ann 
sa tSomáil áfach, ach is féidir poill a tholladh a 
thabharfaidh uisce glan sláintiúil do na daoine. Is 
féidir cabhrú leis na daoine sin tosú athuair ar an 
saol a thógáil dóibh féin. Tá na síntiúis a thugann 
sibh do Trócaire i rith an Charghais mar chabhair 
dúinn a bheith i ndlúthpháirtíocht le daoine ar nós 
Mahat. Bíonn ar ár gcumas a bheith ag obair ar son 
na córa agus cláir éigeandála bia, cúram sláinte, 
agus oideachas a sholáthar sna háiteanna is mó 
gátair. www.trocaire.org

Ach bhí íota tarta ar an bpobal agus 
rinneadar monabhar in aghaidh 
Mhaois. “Cad chuige ar thug tú 
amach as an Éigipt sinn?” ar siad. “An 
d’fhonn go gcuirfeá sinn féin agus ár 
gclann agus ár stoc chun báis le tart?

Eaxodus 17:3

Tugann Mahat uisce abhaile leis.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Smaoineamh don Spás Beannaithe
Cuir gabhdán lán le huisce sa spás beannaithe. 
Bain úsáid as crúiscín nó buicéad.

Guí an Phobail
1) A Thiarna, bronn an misneach orainn gníomhú in 

aghaidh éagóracha an domhain.  Bronn an neart 
orainn seasamh gualainn ar ghualainn leis na 
daoine gan ghuth, agus comhoibriú leo maidir le 
todhchaí feabhsaithe a thógáil do chách. 

2) A Thiarna, gabhaimid buíochas leat as tabhartas 
an uisce, a thugann beatha do dhaoine, 
d’ainmhithe is do phlandaí. 

‘Is ceart bunúsach domhanda é rochtain 
a bheith ag an uile dhuine ar uisce slán 
inólta, toisc go bhfuil sé riachtanach don 
bheatha, agus tá gá é a bheith ar fáil 
sular féidir cearta eile an duine a chur i 
bhfeidhm.’  
An Pápa Proinsias, Laudato Si’, 30
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An Ceathrú Domhnach 
den Charghas
Nuachtlitir Rogha 1
Lá na Máithreacha sona daoibh ó Trócaire! Déanaimid 
na máithreacha a cheiliúradh inniu, agus gach duine 
a máithríonn agus a bhíonn ag obair gan staonadh 
le timpeallacht dhearfach a chruthú ina mbeidh rath 
ar na páistí. Cuireann Trócaire cúram máithreacha ar 
fáil do na mná atá ag iompar clainne, nó le leanaí nua 
acu, sa tSomáil agus i dtíortha na cruinne. Cabhróidh 
do chuid airgid le cúram sláinte a cur ar fáil do 
mháithreacha agus do leanaí nua agus traenáil a chur 
ar fáil do na mná cabhracha i gceann de na tíortha is 

leochailí ar domhan. www.trocaire.org

Nuachtlitir Rogha 2
Lá na Máithreacha sona daoibh ó Trócaire! 
Déanaimid na máithreacha a cheiliúradh inniu, agus 
gach duine a máithríonn agus a bhíonn ag obair 
gan staonadh le timpeallacht dhearfach a chruthú 
ina mbeidh rath ar na páistí. Tá ochtar clainne ar 
Ambiyo (36) idir sé mhí d’aois agus ceithre bliana 
dhéag. Nuair a rugadh an leanbh is óige i mboth 
an teaghlaigh, chuir muintir chlinic sláinte Trócaire, 
cúnamh leighis ar fáil d’ Ambiyo, rud a rinne a 
beatha a shábháil. Cuireann Trócaire, i gcomhar 
leis na comhghleacaithe, cúram máithreacha ar fáil 

do na mná atá ag iompar clainne, nó le leanaí nua 
acu, clinicí réamhbhreithe agus cláir cothaithe na 
bpáistí. 

Cabhróidh do chuid airgid le cúram sláinte a cur 
ar fáil do mháithreacha agus do leanaí nua agus 
traenáil ar fáil do na mná cabhracha i gceann de na 
tíortha is leochailí ar domhan.  www.trocaire.org

Is solas anois sibh sa 
Tiarna. Iompraígí sibh 
féin, más ea, ar nós 
clann an tsolais.

Eifisigh 5:8

Ambiyo leis an bpáiste is óige ag an scáthlán éigeandála.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Smaoineamh don Spás Beannaithe
Cuir dealbh bheag na Maighdine agus cárta Lá na 
Máithreacha sa spás beannaithe.

Guí an Phobail
1) A Thiarna, guímid ar son na máithreacha sna 

háiteanna ina mbíonn an choinbhleacht, an 
tubaiste nádúrtha nó an éagóir. Bronn an neart 
orthu déileáil leis na dúshláin a gcuirtear os a 
gcomhair. Bronn an misneach orainne ar fad a 
bheith gníomhach ar son an domhain ina mbeidh 
ionannas agus cearta na mban i réim. Guímid 
chun an Tiarna.

2) Guímid ar son oibrithe Trócaire a chuireann 
cúram sláinte agus cláir bia ar fáil do na 
máithreacha agus do na leanaí i dtíortha 
leochaileacha an domhain.

Is gearr-radharcach an domhan nach 
mbreathnaíonn ar an todhchaí trí shúile 
na máthar. Déanfar brabach, ach caillfear 
an teagmháil dhaonna. Beidh airgead ar 
fáil, ach ní do chách. B’fhéidir go mbeidh 
saibhreas ar domhan, ach mura mbíonn 
nádúr nó croí ar bith ann, beidh todhchaí 
bhocht roimhe. 
An Pápa Proinsias, Message for the Feast of Mary, 

the Mother of God, 2019
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An Cúigiú Domhnach 
den Charghas
Nuachtlitir Rogha 1
Roghnaigh easpaig na hÉireann an teideal ‘Trócaire’ 
don áisíneacht fhóirithinte thar lear na hEaglaise 
Caitlicí in Éirinn, a bhunaíodar sa bhliain 1973. Is focal 
bríoch an teideal, a chiallaíonn ‘comhbhá’, a iarrann 
orainn fulaingt na ndaoine eile a aithint agus freagairt 
ghníomhach chomhpháirteach a thabhairt air. Is é an 
chéad fhreagairt a thugann Trócaire ná comhbhá a 
léiriú leis na daoine i mbaol, agus iad a chumhachtú 
le gur féidir leo saol neamhspleách faoi dhínit a 
thógáil dóibh féin. Chuir muintir oileán na hÉireann 
ar a gcumas a leithéid a dhéanamh. Cinnteoidh na 
síntiúis a thugann sibh i rith an Charghais gur féidir 
leanúint leis an fhreagairt ghrámhar chomhbhách 
seo. www.trocaire.org

Nuachtlitir Rogha 2
Tuigeann Ambiyo, a chónaíonn sa champa IDP i 
Luuq, go mbíonn muintir na hÉireann ag cabhrú 
lena muintir. ‘Gabhaim buíochas ó chroí le muintir 
na hÉireann a thacaíonn le pobal na Somáile trí 
obair Trócaire,’ a deir sí. ‘Bheimis beo ar éigean 
mura mbeadh an chabhair sin ann dúinn. Ba 
mhaith liom go dtuigfeadh daoine go bhfuil saol 
feabhsaithe agus bia dár gclann á lorg againn.’ 
Ba mhaith le Mahat, a fear céile, cabhair a fháil le 
post a lorg. Deir freagairt an tsailm inniu: ‘Ag an 
Tiarna atá an trócaire, agus an fhuascailt fhairsing’. 
Ciallaíonn ‘trócaire’ go mbíonn comhbhá ó chroí 
agat leis an duine eile. Roghnaigh easpaig na 

hÉireann an teideal ‘Trócaire’ don áisíneacht 
fhóirithinte thar lear na hEaglaise Caitlicí in Éirinn, 
a bhunaíodar sa bhliain 1973. Is ionann an teideal 
Trócaire agus ‘comhbhá’, focal bríoch a iarrann 
orainn fulaingt na ndaoine eile a aithint agus 
freagairt ghníomhach chomhpháirteach a thabhairt 
air. Is é an chéad fhreagairt a thugann Trócaire ná 
comhbhá a léiriú leis na daoine i mbaol, agus iad 
a chumhachtú le gur féidir leo saol neamhspleách 
faoi dhínit a thógáil dóibh féin. Chuir muintir oileán 
na hÉireann ar a gcumas a leithéid a dhéanamh. 
Cinnteoidh na síntiúis a thugann sibh i rith an 
Charghais gur féidir leanúint leis an fhreagairt 
ghrámhar chomhbhách seo.  www.trocaire.org

Ag an Tiarna atá an 
trócaire, agus an 
fhuascailt fhairsing.

Salm 129

Mahat (39) leis an gcúpla dhá bhliain d’aois.
Grianghraf: Joy Obuyo, Trócaire.

Smaoineamh don Spás Beannaithe
• Cuir leaganacha éagsúla den fhocal ‘trócaire’ ar 

taispeáint sa spás beannaithe. Samplaí: trócaire, 
mercy, misericordia, naxariista (Somali).

• Má bhíonn scoil sa pharóiste, iarr ar na daltaí na 
focail a scríobh amach agus teangacha eile an 
pharóiste a úsáid chomh maith. 

Guí an Phobail
1) Ar son an domhain. Go gcuirfear deireadh le 

gach aon chineál éagóra. Cabhraigh linn a bheith 
trócaireach go smior, agus cabhair fhialmhar a 
sholáthar do na daoine is mó gátair.

2) Guímid ar son oibrithe Trócaire. Deonaigh go 
mbeidh ar a gcumas freastal ar na cliaint ar 
bhealach grámhar, measúil, lán de dhínit. 

‘Cinnteoidh sochaí dhaonnúil bhráithriúil 
ar bhealach éifeachtach seasmhach, nach 
bhfágfar na baill ina n-aonar ag staid ar 
bith den saol. Caithfear na riachtanais 
bhunúsacha a chur ar fáil dóibh agus 
féachaint chuige go mbíonn deis acu an 
chuid is fearr a dhéanamh díobh féin.’ 
An Pápa Proinsias, Fratelli Tutti, 110 
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Domhnach 
na Pailme

Nuachtlitir Rogha 1 
Le 50 bliain anuas tá Trócaire ag siúl gualainn 
ar ghualainn leis an aicme a fhulaingíonn ón 
éagóir. Is féidir a leithéid a dhéanamh toisc go 
mbíonn ár gcroíthe lán den dóchas, muid ag 
súil le todhchaí feabhsaithe, le domhan ní ba 
chóra, le comhlíonadh an aiséirí. Is féidir leatsa 
a bheith páirteach sa ghluaiseacht trí do bhosca 
Trócaire nó an clúdach síntiúis a thabhairt ar ais 
go dtí an paróiste, nó trí dhul ar líne chuig www.
trocaire.org. Is féidir an domhan cóir a thógáil má 
chomhoibrímid lena chéile. 

Nuachtlitir Rogha 2
Ag tosach na Seachtaine Móire, siúlaimid i 
gcomhpháirtíocht le muintir na Somáile atá faoi 
bhrú ón ngéarchéim dhaonnúil dofhulaingthe. Agus 
sinn ag machnamh faoi pháis, faoi bhás agus faoi 

aiséirí Íosa Críost, bímis ag smaoineamh chomh 
maith ar an bpobal a fhulaingíonn faoi láthair. Ní 
orthu féin an locht, tarlaíonn sé go minic de bharr 
an athraithe aeráide, de bharr an triomaigh, de 
bharr na coinbhleachta. Cuimhnímid ar Ambiyo, 
Mahat agus an chlann ag siúl go dóchasach ar 
feadh trí lá le bia agus le fothain a lorg dóibh féin. 
Le 50 bliain anuas tá Trócaire ag siúl gualainn 
ar ghualainn leis an aicme a fhulaingíonn ón 
éagóir. Is féidir a leithéid a dhéanamh toisc go 
mbíonn ár gcroíthe lán den dóchas, muid ag 
súil le todhchaí feabhsaithe, le domhan ní ba 
chóra, le comhlíonadh an aiséirí. Is féidir leatsa 
a bheith páirteach sa ghluaiseacht trí do bhosca 
Trócaire nó an clúdach síntiúis a thabhairt ar ais 
go dtí an paróiste, nó trí dhul ar líne chuig www.
trocaire.org. Is féidir an domhan cóir a thógáil má 
chomhoibrímid lena chéile. 

Caomhnaigh an buanghrá 
agus an ceart.

Hóisé 12

Nasteha (8) ag an scáthlán éigeandála i 
gcampa IDP Luuq, an tSomáil.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

Smaoineamh don Spás Beannaithe
Cuir pailm agus cros céasta sa spás beannaithe.

Guí an Phobail
1) Agus muid ar an mbealach go Calvaire, bímis 

ag siúl i ndlúthpháirtíocht leis an aicme atá á 
gcéasadh faoi láthair.

2) Go mbeidh an misneach agus an neart ionainn 
labhairt amach ar son na ndaoine a fhulaingíonn 
de bharr inscne, nó cine, nó míchumas, nó 
bochtaineacht agus muid ag gníomhú in aghaidh 
gach sórt éagóra. 

3) Deonaigh go mbeidh ar chumas gach teaghlach 
easáitithe, le cabhair Trócaire agus na 

ngníomhaireachtaí cabhracha agus le tacaíocht 
an phobail, áit chónaithe fiúntach nua a aimsiú 
dóibh féin agus cónaí faoi dhínit ann.

‘Go ndéana trócaire an Tiarna 
athnuachan orainn, go mbeidh grá Íosa 
ar fáil dúinn, go mbeimid ullamh ligean 
do chumhacht a ghrá sinn a athnuachan 
chomh maith. Bímis mar ghníomhairí dá 
chuid trócaire, mar fhoinsí ghrásta Dé ar 
domhan, déanaimis gach ar chruthaigh 
Dia a chaomhnú, agus cuirimis an 
tsíocháin is an chóir i réim.’ 
An Pápa Proinsias, Urbi et Orbi, Easter 2013
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Daltaí ag imirt peile ag an mbunscoil i Luuq.
Grianghraf: Joy Obuya, Trócaire.

TAG: CH1

Grianghraf an Chlúdaigh: Nasteha (8) ag scáthlán 
éigeandála an teaghlaigh in aice le 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
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