
Dé hAoine 27ú Meán Fómhair seo caite, bhailigh 1,700 daoine óga le chéile i Halla Cois Cuain Bhéal Feirste. Ba iad 
na páistí a chuaigh faoi lámh an Easpaig san Earrach agus tugadh arais le chéile iad go dtuigfidís go bhfuil áit 
lárnach acu i gcónaí i saol na hEaglaise. Lá spleodrach, spreagúil a bhí acu. An lá dar gcionn bhí an oiread céanna 
daoine fásta i láthair mar chuid de Chomhdháil Dheoise an Dúin agus Choinnire. Clochmhíle a bhí ann don 
ghluaiseacht darbh ainm An Eaglais Bheo. 

PRÓISÉAS ÉISTEACHTA 

Sa bhliain 2010 chuir an tEaspag Mac Tréinfhir ‘próiséas éisteachta’ ar bun inar tugadh deis do gach aon duine, 
idir chléir, lucht na beatha rialta agus thuataí, a gcuid tuairimí a nochtadh. Ag éirí as an phróiseas sin cuireadh 
Plean Pastóireach don Deoise le chéile a seoladh ag an Chomhdháíl. Is iad seo ceannteidil an Phleain sin: 
Comhoibriú agus chomhfreagracht idir cléir agus tuataí. Tuigeadh go ginearalta go bhfuil géarghá le fuinneamh 

agus scileanna Phobal Dé ar fad a chur ag obair le Ríocht Dé a thógáil inár measc. Is é aidhm atá ag an deoise 
anois ná Comhairle Tréadach a bhunú i ngach aon pharóiste agus cuidiú a thabhairt do na comhairlí sin fás 
agus feidhmiú mar is ceart. 

Pobal Oscailte agus Fáiltiúil. Dúradh go forleathan go gcaithfidh an Eaglais deireadh a chur leis an mheon 
dhiúltach sin nach scaoileann le heolas ach go drogallach. Tuigimid gur féidir le daoine a gcroí a chur isteach i 
rud nuair a bhíonn eolas maith acu air. Cuirfimid béim ar struchtúir mhaithe chumarsáide a bheith againne. 
Rud eile, is minic a  

dúirt daoine gur shíl siad nach gcuirimid fáilte cheart roimh dhaoine úra a thagann chun cónaithe inár measc. Is é 
sprioc atá againn Foireann Fáilte a bhunú i ngach aon pharóiste. 

Cúram na Sagart.  Moladh gur cheart don chléir ligint do na tuataí rólanna a ghlacadh i seirbhís na hEaglaise 
nach bhfuil sacraimint an Oirnithe de dhíth iontu. Dúradh go forleathan gur ceart tréanáil leanúnach a bheith 
ar fáil ag an chléir sa chaoi ina bhfuil sé ag daoine i ngairmeanna eile. 
Ceiliúradh an Chreidimh. Dúirt muintir na deoise trí chéile go raibh an-mheas acu ar an chreideamh agus ar 
liotúirge na hEaglaise ach, faraor, nach bhfuil eolas maith acu, go hairithe ar na scrioptúir. Tuigtear go bhfuil 
dualgas ar gach aon duine deiseanna a thapú le saibhreas an chreidimh a iniúchadh sna scrioptúir agus sa 
diagacht.  

Seachadadh an Chreidimh. Rud a chualathas go minic ar fud na deoise: ‘Tá imní orainn nach rachaidh an 
creideamh ar aghaidh chuig an chéad ghlúin eile.’  Tuigeadh go gcaithfear tréaniarracht a dhéanamh 
tacaíocht a thabhairt do dhaoine óga agus dá dtuismitheoirí, go háirithe i ndiaidh an Chóineartaithe.  

ARDÚ MEANMAN 

Bhí rud i bhfad níos doimhne ná ‘Seoladh Oifigiúil’ i gceist sa Chomhdháil. Nuair a bhí an dá lá thart d’admhaigh 
cuid mhór daoine gur tháining siad go drogallach, ‘ar son na cúíse’ ach nuair a thosaigh siad ag bualadh le daoine 
eile, seanchairde agus strainséirí araon, gur tugadh an-ardú meanman dóibh. Bhí 1,700 caitliceach bailithe 
isteach sa Hall Cois Cuain, an t-ionad pobail is lárnaí i mBéal Feirste, agus iad uilig dílis don chreideamh agus 
bródúil as. I gclár na maidine thug Breda O’Brien caint álainn spreagúil uaithi agus ina dhiaidh sin bhí painéal ar 
an stáitse  agus Martina Purdy (ón BBC) mar chathaoirleach. Rinne siad plé oscailte, suimiúil ar na ceisteanna 
móra a bhíonn ag dó na geiribe asainn uilig agus  agus an lucht féachana ag éisteacht go géar leo.  

Ag am lóin, bhí cead a gcinn ag daoine fanacht san áit agus ceapairí a ghlacadh nó dul amach chuig bialanna sa 
chomharsanacht. Bhí an ghrian ag soilsiú agus b’iontach an radharc na sluaite ina suí amuigh faoin ghrian ag 
déanamh picnic agus atmasfaer na lúcháire ar fud na háite. 

Sa tráthnóna bhí rogha maith ceardlanna ar fáil, mar shampla:  Peter McVerry SJ ar ‘An Soiscéal agus seirbhís 
do na boicht’ agus an tEaspag  Alan Abernethy (Deoise Choinnire, Eaglais na hÉireann) ar ‘Críost a leanstan i 
sochaí atá scoilte’. 
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Labhair an tEaspag Abernethy agus tuatach Anglacanach , Trevor Douglas,  go láidir faoin chathú atá orainn 
titim sa bhiogóideacht agus san eascairdeas. Labhair sé go hoscailte agus go hionraic faoina dtógáil féin i 
gceantracha protastúnacha i mBéal Feirste agus ar an Lorgán i gCo. Ard Mhacha. Chuaigh ionracas an bheirt acu 
i bhfeidhm ar gach aon duine. 
San oíche bhí ceolchoirm álainn againn. Chuaigh gach aon duine abhaile tuirseach ach le hardú croí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


