
 

Athbhliain Faoi Mhaise Daoibh! 

_____________________________________ 

Nuachtlitir Foilseacháin Ábhair Spioradálta 

A Chairde,  

Beatha, sláinte agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir! Tá súil agam gur bhain sibh sult as an Nollaig 
agus go raibh briseadh deas suaimhneach agaibh. 
 
Bhí bliain iontach againn i mbliana le go leor dul chun cinn déanta san oifig agus saothar nua foilsithe. 
Chomh maith leis sin, chuireamar fáilte roimh cúpla ball nua sa chlub! 
 
Tá an-chuid idir lámha againn san oifig faoi láthair, mar sin bígí linn agus muid ag tabhairt faoin mbliain 
2014! 
 

Súil Siar ar 2013... 

Tá ag éirí go han-mhaith lenár bhfoilseacháin is déanaí, Naomh Louis-Marie Grignion de Montfort leis an 
tAth Séamas S. de Vál. Bhí ócáid álainn againn roimh an Nollaig i gCeannáras Légiún Mhuire nuair a 
seoladh é. Ba é Liam Ó hÉideáin a sheol an leabhar. Buíochas le Síle Ní Chochláin agus An Léigiún as a gcuid 
cabhair. 

Sheol Bláthnaid Ó Brádaigh, Uachtarán Oireachtas na Gaeilge  leabhar álainn Éilis Ní Thiarnaigh Ár 
Naomhoidhreacht ag Oireachtas na Samhna, agus arís ar an 5ú Nollaig i gCeannáras Fhoras na Gaeilge. 

 

      



Níos déanaí sa bhliain a tháinig An Chuallacht Léannta (Beatha agus saothar Íosánaigh léannta le Gaeilge 
thar na blianta) le Alan Titley agus Michelle O Riordan amach. Seoladh é ag Scoil Gheimhridh Merriman, i 
Luimneach ar an 1ú Feabhra. An Dr. Máirtín Ó Murchú a sheol an leabhar agus bhí Alan Titley agus Diarmuid 
Breathnach i láthair freisin. Bhí seastán againn ann agus ócáid álainn ab ea é. 

  

Le teacht i 2014… 

Le bliain nua, tagann saothar nua dár gClub Leabhar agus is spéisiúil agus is spleodrach an méid a bheidh 
san áireamh i mbliana! Déan spás ar an seilf do na leabhair seo a leanas: 

Croí ar Thóir an tSuaimhnis   Naomh Agaistin - Beatha agus Spioradáltacht le Daithí Ó Ceallaigh OSA 

Siúlóid agus Seafóid:  (Conair Santiago sa bhFrainc, Le Puy go St Jean Pied de Port) ‘The fumbles of our funny 
God,2’ le Frainc Mac Brádaigh SJ 

Ár Máthair Treasa féin – Nóra de Búrca 
 
Slí chun Dé: Searmanais Phaidreoireachta do Dhéagóirí (i bhfoim ríomhleabhar) le Mairéad Ní Bhuachalla R.S.C 

Suíomh idirlíon nua.  

Táimid ag obair ar an suíomh nua (an Timire agus FS) faoi láthair agus tá súil againn go mbeidh sé ag rith go 
luath. Dar linn déanfaidh sé rudaí i bhfad níos simplí d’ár léitheoirí uile, le bheith in ann ár gcuid leabhair a 
bhrabhsáil agus a cheannach. 

Leabhair FS 

Tá leabhair FS go léir ar fáil tríd an oifig anseo, An Siopa Leabhar i mBaile Átha Cliath, An 4ú Poilí i mBéal 
Feirste, An Siopa Leabhar i gCnoc Mhuire agus sa Chaife Liteartha sa Daingean.   

Iniata, tá foirm bhallraíocht FS don bhliain 2014. Mar is eol duit, tá costas €35 ar na leabhair a chuirimid 
amach chuile bhliain má ghlacann duine ballraíocht leis an gclub leabhar againn. Má íocann tú ballraíocht 
linn trí ordú baincéarachta, déan neamhshuim den éileamh seo, agus gabhaimid buíochas leat as do 
thacaíocht. Más mian leat íoc as ballraíocht i bhfoirm seic, ámh, bheimis buíoch díot dá seolfá chugainn é ar 
do chaoithiúlacht.    

Go raibh míle maith agat as ucht do chuid tacaíochta thar na blianta agus má bhíonn aon cheisteanna agat, ná 

bíodh drogall ort dul i dteagmháil linn. Tuilleadh eolais ar fáil ag antimire@gmail.com 

Míle buíochas,  

Frainc Mac Brádaigh SJ/Martina Mhic an Phríora.  

 

*Grianghraf 1 – Ag Seoladh Naomh Louis-Marie Grignion de Montfort: Caitríona Uí Chatháin, An tSr Mairéad Ní 
Bhuachalla, Seán de Fréine, Liam Ó hÉideáin, An that Séamas de Vál, an tAth Frainc Mac Brádaigh. 

Grianghraf 2 – An tAth Caoimhín de Líon ag teaspáint cuid dá ghrianghrafanna ón leabhar Ár Naomhoidhreacht 
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