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Torthaí ón gcomórtas ealaíne 
Is Caitliceach mé!   n   Anamchairdeas

Cliseadh ar phósadh 



Eagarfhocal
NÍ FÉIDIR CAINT NA mBAN A CHOSC

Thuigfeadh an dúramán is mó amuigh 
gur fear atá á scríobh seo! Ní hé 
go mba mhian liom cead cainte a 

bhaint de bhean ar bith. A mhalairt ar fad. 
Tuigimid fir mar a dhéanann tost na bhfear 
ár n-acmhainn féin a lagú chun deighleáil 
le cruatan an tsaoil ar bhealach sláintiúil. 
Is gné shaibhir i saol na muintire cumas 
cainte na mban.

Ach is ceist shláinte Phobail Dé 
agus an bhaint atá ag an gcóras 
cliarlathach mar a ghníomhaíonn 
sé anois lenár sláinte mar phobal 
is mian liom a chíoradh anseo. 
Dar le Máire Mhac Giolla Íosa 
(pictured right), ár n-iarUachtarán, 
ní mór deireadh a chur le ‘Chlub na 
Seanbhuachaillí’ mar atá tugtha aici ar an 
ardchliarlathas, de réir na tuairisce sna 
nuachtáin. Is bean í gur cúram di Pobal 
Dé agus gur mian léi ról gníomhach a 
ghlacadh i gcorp na hEaglaise. Tá daoine 
ann go mba mhaith leo gob a chur ina 
béal. Ach nuair a rinneadh iarracht cosc a 
chur ar an bpoiblíocht do óráid dá cuid ar 
cúrsaí Eaglasta san Astráil níor éirigh leo 
ach tuilleadh poiblíochta a thabhairt di is 
dá tuairimí is slua níos mó a bhailiú chun 
aird a thabhairt ar na ceisteanna a bhí á 
ardú aici.

Tá an sionad neamhghnáthach tugtha 
le chéile sa Róimh ag an bPápa Proinsias 
le cúrsaí an teaghlaigh a phlé. An chuspóir 
soiléir atá leis an sionad deis a thabhairt do 
ardchliarlathas na hEaglaise Caitlicí cúrsaí a 
bhaineann le cúram tréadach /pastóireach 
don teaghlach a phlé agus teacht ar 
chomhréiteach faoi chlár a leagan amach 
do Phobal Dé le plé ag gnáth-shionad na 
bliana ’15.

Faoin am a mbeidh tusa ag léamh na 

hirise seo, a léitheoir chaoin, beidh an 
sionad neamhghnáthach seo thart, na 
heaspaig ar ais sa bhaile agus clár do 
ghnáth-shionad na bliana ’15 foilsithe. 
Ach ní féidir plé faoin gceist seo ná faoi 
cheist ar bith eile a bhaineann go dlúth le 
sláinte Phobail Dé a theoranú níos mó do 
chomphlé idir easpaig, na daoine a bheidh 

i láthair ag  gnáth- shionad na bliana 
seo chugainn, na daoine a mbeidh 

orthu, in éineacht leis an bPápa 
Proinsias, treoir a thabhairt 
do Phobal Dé i leith cúrsaí an 
teaghlaigh. Tá a nguth ag gnáth-
bhaill na heaglaise agus úsáidfidh 

siad é, mná chomh maith le fir, 
an tuathphobal chomh maith leis an 

gcléir. An rud a iarrann an Pápa Proinsias 
orainn go léir ná éisteacht lena chéile 
le hómós agus cabhair a iarraidh ar an 
Spiorad Naomh cabhrú linn agus cabhrú 
leis na heaspaig san éisteacht sin.

Tá bliain mhór fhada romhainn amach. 
Déanfar mórchuid cainte is morchuid a 
scríobh. Tá muinín ag an bPápa Proinsias 
má labhraimid go macánta  agus má 
éistimid le cúram is le hómós go mbeidh 
Spiorad Dé linn. Tá muinín aige go 
dtiocfaidh leis na heaspaig, na cinnirí a 
bhfuil an cúram orthu treoir a thabhairt 
dúinn ar fad teacht ar an gcomhréiteach 
is ar an gcomhthuiscint sin is bun don 
chomaoin idir baill chorp Chríost.

Tá an Nollaig chugainn agus séasúr urnaí 
do aontacht na hEaglaise. Coinnimís inár 
n-intinn agus inár bpaidreacha gach duine 
a labhrann agus gach duine a éisteann.  Go 
n-éistimid le hómós le guth Dé ag labhairt 
tré ghuthanna an phobail uile. 

Éistimis le glór na habhann.
Frainc Mac Brádaigh SJ

Foclóirín: ‘éargna a chur i bhfeidhm’: to discern
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IS MISE SINÉAD AGUS IS 
CAITLICEACH MÉ
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Sa lá atá inniu ann is cósúil go bhfuil 
an admháil sin mar aon leis an ráiteas 
a gheobhadh tú  ag tús cruinnithe 
Alcoholics Anonymous.  Ach na laethanta 
seo, ní dóigh liom go mbeadh tú ag súil 
leis an mbualadh bos céanna dá mba rud 
é go ndéarfá “is Caitliceach mé” os ard 
i measc an phobail, go háirithe i measc 
daoine mar an aois chéanna liomsa.

Agus mé sna tríochóidí is ball 
den ghlúin chaillte mé ó thaobh na 
heaglaise Caitlicí. Baisteadh mé, rinne 
mé mo Chéad Chomaoineach agus mo 
Chóineartú. D’fhreastal mé ar chlochar 
don mheánscoil agus cuirim fós an tic sa 
bhosca in aice leis an rogha Caitliceach 
ar fhoirmeacha fiú. Ach níl mé ag 
cleachtadh níos mó. Téim go hAifreann 
le haghaidh shearmanais phósta agus 
sochraidí amháin, agus ar Lá Nollag 
chomh maith mar níl mé ag iarraidh troid 
le mo mháthair ag an am sin den bhliain. 

Agus cén fath? Bhuel is féidir liom go 
leor rudaí a lua, an cineál liosta a thugaim 
do mo mháthair le linn na n-argóintí seo  
– scannal gnéis, airgeadas, mí-iompar 
i leith páistí, an droch-mheas atá ag an 
Eaglais oifigiúil ar mhná, an drochmheas 
ar yoga agus tai chi fiú. Is féidir liom dul 
ar aghaidh. 

Ach dá mbeadh mé go hiomlán ionraic, 
is dócha go bhfuil an freagra i mo chás 
i bhfad níos giorra agus níos simplí. 
Leisciúileacht. 

Sea, bhí uafás orm nuair a léigh mé  
tuairisc Uí Murchú, mhothaigh mé as 
compord nuair a chonaic mé an saibhreas 
agus an t-airgead dá dtaispeáint sa Róimh 
agus smaoinigh mé ar ocras mhuintir 
na hEaglaise céanna. Ní aontaím leis an 
bpolasaí i gcoinne frithghiniúint i dtíortha 
ina bhfuil an fhadhb leis an ngalar Seif ag 
dul in olcas. Sílim gur chóir go bhfuil cead 
pósadh ag sagairt agus gur cheart mná 
bheith in ann ról iomlán a ghlacadh san 
Eaglais más maith leo. Dar liom, bheadh 
an Eaglais Chaitliceach i bhfad níos láidre 
dá bhárr. 

Cúiseanna maithe is dócha do 
bhallraíocht d’aon eagras a chur ar 
cheal. Ach leis an fhírinne a rá ‘s iad siúd 
leithscéalta do mo leisciúileacht féín. 
Agus níl mé ag cáint faoi luí ar aghaidh sa 
leaba níos faide maidin Dé Domhnaigh. 
Táim ag cáint faoi bhreithiúnas ceart a 
dhéanamh ar mo chreideamh féin agus 
cinneadh dearfa a dhéanamh ina leith. 

Ach le déanaí thosaigh mé ag 
smaoineamh ar an ábhar seo arís.  Thar 
na blianta bhuail mé le roinnt sagairt agus 

Sinéad Ingoldsby
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Seans go 
nglactar níos 
fearr leat dá 
mba rud é 
go ndúirt tú 
gur alcólach 
thú seachas 
Caitliceach 
ar an gcéad 
dul síos.

mná rialta éagsúla atá iontach spreagúil 
mar dhaoine, fir agus mná a dhéanann 
obair Dé go ciúin agus go héifeachtach 
agus atá ag déanamh an-mhaitheas dá 
bpobal áitiúil, cibé áit sa domhan is atá 
sé sin.  Le linn comhrá leo agus roinnt 
de na ceisteannaí thuas a phlé bhí sé 
soiléir dom go bhfuil roinnt mhaith den 
chléir nach n-aontaíonn le rudaí a bhfuil 
leagtha síos ón Róimh chomh maith. Tá 
go leor acu acu ag briseadh na rialacha 
seo go rialta gan rud ar bith a rá agus tá 
roinnt eile acu sásta labhairt amach ós 
ard i gcoinne rudaí a chuireann cosc ar a  
gcuid iarrachtaí athruithe a dhéanamah 
don mhaitheas. Agus d’fhulaing cúpla acu 
go mór dá bharr. Tuigim anois go bhfuil 
i bhfad níos mó i gceist leis an Eaglais 
Chaitliceach ná rialacha nó an Róimh, 
go bhfuil roinnt mhaith daoine ag obair 
go dian dícheallach san Eaglais le rudaí a 
fhorbairt agus a athrú ón taobh istigh

Tugann sé sin uilig dóchas dom féin 

agus mothaím anois gur chóir dom 
ath-smaoineamh a dhéanamh ar mo 
dhearcadh féin ar an Eaglais, agus fiú mo 
chreideamh féin. I ndiaidh machnamh 
ceart a dhéanamh air, seans go socróidh 
mé go bhfuil dearcadh go hiomlán difriúil 
agam agus nach bhfuil áit dom níos 
mó san Eaglais Chaitliceach, agus go 
n-éireoidh mé as go hoifigiúil mar a rinne 
go leor de mo chairde cheana féin. Ach 
ní dhearna mé sin go dtí seo, le linn na 
scannal  is measa fiú. Agus is dócha go 
bhfuil cúis níos mó ná leisciúileacht taobh 
thiar de sin. 

Is mise Sinéad agus tá mé fós i mo 
Chaitliceach. 

Ach, cósúil le alcólach, beidh tacaíocht 
de dhíth ar an mbóthar fosta. Bheadh 
an tacaíocht sin i bhfad níos éasca a 
ghlacadh ó Eaglais atá le feiceáil ag 
déanamh iarracht a theach féin a chur in 
ord freisin.

Is léiritheoir teilifíse í Sinéad Ingoldsby.

Foclóirín: Seif: an galar ‘Aids’.



TORTHAÍ AN CHOMÓRTAIS EALAÍNE
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An chéad duais – dearbhán leabhar ar fiú €50 é: Rúbaí ní Loinsigh, Scoil Iognáid, Co na Gaillimhe

Fuair muid beagnach céad iontrálaí le haghaidh an chomórtais ealaíne. Bhí an 
caighdeán an-ard agus ba mhór an dúshlán do na breithimh na buaiteoirí a roghnú. Tá 
muid thar a bheith buíoch de gach éinne a bhí páirteach sa gcomórtas. Tháinig cuid 
de na hiontrálacha isteach théis an spriocdáta, 10 Deireadh Fómhair; níor tógadh san 
áireamh iad le haghaidh na nduaiseanna ach foilseofar cuid díobh in eagrán an Earraigh 
den Timire. Beidh duais speisialta ann do phictiúr amháin den saothar a tháinig isteach 
déanach. Seo iad na buaiteoirí don bhabhta seo:

Tréaslaíonn muid do na buaiteoirí agus go raibh maith 
agaibh uilig a bhí páirteach.
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An dara duais – dearbhán leabhar ar fiú €30 é: Niamh Bhreathnach, 
Scoil Mhuire, Corr na Móna, Co na Gaillimhe

An tríú duais – dearbhán leabhar ar fiú €20 é: 
Liam Ó hÓgáin, Scoil Náisiúnta Naoimh Gobnait, 

Dún Chaoin, Co Chiarraí



SOLAS DÉ I nDÚLAÍOCHT 
AN DÓCHAIS
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Nuair a bhí gach uile ní faoi chiúnas caoin
agus an oíche i lár a mearchúrsa,
léim do bhriathar uilechumhachtach anuas 

ó na flaithis,
óna chathaoir ríoga, isteach i lár na tíre 

damnaithe,
mar churadh cruachroíoch agus claíomh 

géar do reachta 
dho-athraithe ina láimh aige 

[Leabhar na hEagna 18:14-16].
 

Le ceithre chéad bliain roimh bhreith 
Íosa, bhí an neamh druidte i gcoinne 
Iosraeil. Ní raibh fáidh ná taoiseach ann 
arbh fhéidir leis Briathar an Tiarna a 
léiriú don phobal lena dtreorú ná le sólás 
a thabhairt dóibh, sólás a chuirfeadh 
dóchas ar lasadh ina gcroí. Bhí Dia ina 
thost, é  bodhar nó ina chodladh mar a 
cháin an duine a chum Salm 44. 

I measc gleithearánacht an tsaoil úd 
ní raibh aon chroí seachas croí Mhuire 
na nGrás a bhí ciúin go leor le briathar 
Dé a chlos agus a thabhairt chuige féin. 
Bhí Iosrael ag feitheamh ach is dócha 
nach raibh an feitheamh sin chomh geal 
sin le dóchas: dúlaíocht an dóchais a bhí 
ann ar shlí nó sr shlí eile. “Ní fheicimid 
ár gcomharthaí, níl fáidh ann feasta 
ná níl aon neach inár measc arb eol 

dó cá fhad”. [Salm 74:9]. Nach minic a 
cluineadh guth truamhéileach an Salmaí 
ag cur ceist ar Dhia: “Cá fhad?”, “Cá 
fhad?” Bhí Dia ag feitheamh fosta leis 
an gciúnas rí-chaoin sin a oirfeadh do 
theacht a Bhriathair.

Is gleithearánach an saol atá ann inniu 
agus easpa ciúnais ár gcrá agus ár ndíriú 
ar bhóthar nach dtreoraíonn sinn chun 
Dé. An ciúnas sin a thug an chéad Nollaig 
dúinn, tá sé báite anois i gcallán Nollag 
an lae inniu. An bochtanas sin a shíolraigh 
an ciúnas i gcroí Mhuire agus a mhaisigh 
breith Íosa an oíche úd i mBeithil, cá 
bhfuil sé le fáil anois faoi bhréag-challaí 
saol an lae inniu gona mhaisiúcháin 
tinsil agus na soilsí a fhógraíonn bréaga 
nuair is é is gá dúinn go géar an solas sin 
a sheolas chun na fíorbheatha le léiriú 
na fírinne, solas Mhic Dé, agus sólás na 
síochána.

Más ea go n-iarann an Pápa Proinsias 
orainn bheith ag guí an Nollaig seo go 
dtuga an Slánaitheoir síocháin agus 
dóchas do lucht na dea-thola go léir, 
nach minic a chuala muid an glaoch 
céanna ó Phápaí eile ón chéad oíche 
Nollag i leith,  nuair a thug na hAingil 
moladh do Dhia agus d’fhógair síocháin 
do lucht pháirte Dé?

Seán Ó Cearbhalláin SJ



Síocháin agus dóchas a iarrann an Pápa 
Proinsias in mbliana; toradh ar urnaí 
na hEaglaise fá choinne maithiúnais, 
cothromais agus síocháin a d’iarr an Pápa 
Benedict XIV tá seacht mbliana ó shin, 
agus is iomaí bua dá leithéid a d’iarr sé 
ag an am céanna agus ó shin i leith. Is léir 
ó Shoiscéal Naomh Eoin gurb é Íosa an 
t-aon duine ar féidir leis mianta ár gcroí 
a aimsiú: “Cad é atá uaibh?” [Eoin 1:38] 
Arán an ea? Nó solas? Nó an fhírinne nó 
an bheatha féin? Cibé ar bith atá uainn 
sé Íosa  féin é: “Is mise an t-arán beo”, 
“Is mise solas an tsaoil”, “Mise an tslí, an 
fhírinne agus an bheatha”.

Nuair a luann an Pápa síocháin, ní mór 
dúinn smaoineamh ar an tsíocháin sin 
nach féidir leis an domhan ná spiorad 
saolta a chur ar fáil choíche – síocháin 
a bhí Íosa Mac Dé in ann a bhronnadh 
orainn trína bhreith agus trína a bhás 
agus aiséirí, an tsíocháin sin  a d’fhógair 
na hAingil an chéad oíche Nollag agus 

a chuaigh íosa ag cur  ar bun i ngach 
focal a labhair sé agus i ngach míorúilt 
a rinne sé agus le linn gach béile a d’ith 
sé leis na peacaigh bhochta ar thaitin 
leo teagmháil leis. Más mian linn an 
tsíocháin sin a thuiscint i gceart, ní 
mór duinn cuimhneamh ar a ndúirt an 
Pápa Pól VI tráth: “ ‘an chóir’  is ainm 
nua don tsíocháin”. Muna mbíonn an 
tsíocháin bunaithe ar an chóir agus ar an 
chothromas, níl inti ach síothú éamh na 
mbocht.

Mar an gcéanna nuair a luann an 
Pápa dóchas, ní mór dúinn bheith ag 
smaoineamh ar an dóchas sin is Íosa féin 
ann: “Críost in bhur measc ag deimhniú 
na glóire daoibh”, mar a dúirt Naomh Pól 
[Col 1:27]. Is é Íosa féin an tsíocháin agus 
an dóchas is dual dúinn a iarraidh mar 
thoradh na Nollag.

Tá Seán Ó Cearbhalláin ag obair i Hong 
Kong le ceatharacha bliain.
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Foclóirín: síothú: pacification; éamh: scread; dochraid: cruatan; dúlaíocht: áit dhorcha, dhuairc

INTINN CHOITIANTA AN PHÁPA DO MHÍ NA NOLLAG, 2014
Go dtuga breith an tSlánaitheora síocháin agus dóchas do lucht na dea-thola go léir

Nuair a bhíonn 
tráth na dochraide 
ár gcrá is furasta 
an dóchas a 
chailliúint agus 
amhras orainne 
an bhfuil Dia ag 
éisteacht lenár 
n-éamh in aon 
chor.



LITREACHA BUÍOCHAIS DO CHROÍ RO-NAOFA ÍOSA 
Nuair a bhíonn fonn ort gníomh buíochais a ofráil do Dhia,

an gcuirfeá nóta beag gairid chugainn le cur sa Timire.
Chabhródh sin le léitheoirí eile.

Ar bhain tú triail as go fóill?
www.tearmann.com

Abair le duine éigin eile go bhfuil sé ann

TEARMANN

COMÓRTAS SCRÍBHNEOIREACHTA
CÉ DÓIBH: 

Éinne atá faoi bhun ocht mbliana déag d’aois.
FAD: 

Aiste de 700 focal.
DUAISEANNA: 

Dearbháin leabhar; €50, €30 agus €20.
FOILSIÚ: 

Foilsítear an aiste a gheobhaidh an chéad duais in 
eagrán an Earraigh de An Timire.

San eagrán seo feicfidh sibh aiste ó Eilís ní Mhearraí ina bpléann sí an nóisean 
go dtarlaíonn go leor rudaí uafásacha sa domhan ar nós gorta agus gach saghas 
foréigin agus ar bealach éigin go ligeann Dia do na rudaí seo tarlú. An bhfuil sé 

seo fíor? An í toil Dé í go dtarlaíonn uafáis sa domhain? Séard atá ag 
teastáil uainn san aiste ná freagra ar thuairimíocht Eilís ní 

Mhearraí. Tabhair do thuairim féin ar an ábhar agus 
tabhair san áireamh freisin an tuairimíocht atá 
léite agaibh san alt in eagrán seo de  An Timire. 
Go n-éirí go geal libh!

an Chroí Ró-naofaTimire



TRASNA
1. blaincéad [5]
3. iarsmalann [6]
6. le neart airgid [7]
8. níl ceann ar bith ag an mbó mhaol [6]
9. scaoiltear as gunna é [6]
11. caitear é a bheith agat ar charr [7]
14. cailín álainn [6]
15. caolán nó cuid de chonair an bhia sa  
 bholg [5]

ANUAS
1. fulaingt mar a bhí ag Críost  [4]
2. dath dorcha [4]
3. gadhar [5]
4. éan seilge [7]
5. a lán uaireanta, iomadúil [5]
7. imríonn páiste leis [7]
9. gníomh in ahgaidh dhlí Dé [5]
10. fearas le féasóg a bhearradh [5]
12. greim mór bia [4]
13. lár an ghéill íochtair [4]

Is féidir na freagraí a fháil ar leathanach 15

crosfhocal
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UAFÁIS I nGACH UILE ÁIT
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Tá go leor rudaí uafásacha ag tarlú sa domhan gach aon lá – foréigean, gorta agus gach 
uile chineál uafáis. Cén fáth go ligeann Dia do na rudaí seo tarlú?

Chun an fhírinne a rá, níl a fhios agam an 
bhfuil freagra sásúil ar bith le fáil ar an 
gceist seo.  Ní féidir le duine meon Dé a 
thuiscint agus b’fhéidir go bhfuilimid níos 
fearr as gan iarracht a dhéanamh.  Sin 
ráite, is dócha gur chóir dúinn machnamh 
a dhéanamh ar cheisteanna casta mar 
seo ar go leor fáthanna.  Ní mór dúinn 
dúshlán a thabhairt dúinn féin ó am go 
chéile agus b’fhéidir go mbeimis níos 
cóngaraí do Dhia agus iarracht déanta 
againn an cheist seo agus ceisteanna eile 
mar í  - ní a fhreagairt, ach a chíoradh.

Díreach mar a rinne Dia le hÁdhamh 
agus le hÉabha an chéad lá riamh, tugann 
sé treoir do dhaoine cén bealach is fearr 
dóibh a saol a chaitheamh ach ansin 
scaoileann sé leo chun a rogha rud a 
dhéanamh.  Nach é sin a tharla don Mhac 
Drabhlásach, d’imigh sé agus bhain sé 
úsáid as a shaoirse in ainneoin gur ar 
bhealach a aimhleasa a thóg sé é.  Ní 
bhrúann Dia a bhealach ar dhaoine ach 
lasann sé an bóthar dóibh agus uaireanta 
bíonn torthaí uafásacha muna leanann 
siad é. 

Go minic eascraíonn níos mó 
ceisteanna ná freagraí as ceist mar seo 
a chur.  Tá an bhéim anseo ar “rudaí 

uafásacha”.  Cad is rud uafásach ann?  An 
ionann tuiscint atá ag gach éinne ar cad is 
rud uafásach ann?  Tarlúint a chiallaíonn 
go bhfuil ar dhuine, ar ainmhí nó ar 
chruthú Dé de chineál ar bith a bheith ag 
fulaingt?  An féidir le maitheas teacht as 
uafás?  Is iomaí cineál uafáis a bhíonn ar 
an domhan.  Bíonn eachtraí nádúrtha ar 
nós bholcán, tuillte agus drochaimsir den 
uile chineál, eachtraí tobanna nach féidir 
a sheachaint nó a chur uainn, uaireanta 
eile is é an tinneas a bhíonn ag cur as 
do dhuine agus ansin tá fadhbanna a 
eascraíonn diaidh ar ndiaidh as mí-úsáid 
alcóil nó dhrugaí cibé fáth atá leis sin.

An bhfuil na rudaí seo “ag tarlú” as a 
stuaim féin, nó an mbíonn lámh ag an 
gcine daonna agus ag daoine faoi leith 
i rudaí uafásacha?  An ligimid do rudaí 
uafásacha tarlú agus ní dhéanaimid aon 
rud chun stop a chur leo?

Sa cheist thuas, níl éinne ag rá go 
gcruthaíonn Dia rudaí uafásacha ach 
go ligeann sé dóibh tarlú.  Ach an bhfuil 
seans ar bith go bhfuil baint ag Dia leis na 
rudaí uafásacha seo?  An gcuireann sé an 
fhulaingt seo ar dhaoine mar thástáil?  An 
ndéanann sé breithiúnas orainn de réir 
mar a bhímid ag deileáil le fadhbanna an 

Eilís ní Mhearraí
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Má bhíonn 
gorta 
ann, nach 
ndéanann 
daoine 
iarracht bia a 
chur ar fáil?

tsaoil?  An bhfuil sé ag iarradh orainn a 
bheith ag fulaingt ionas go bhfaighimid 
blaiseadh d’fhulaingt an tSlánaitheora?  
An dtuigfimid grá Dé níos fearr má 
bhíonn taithí againn ar phian agus ar an 
bpian a d’fhulaing seisean ar ár son?

Tá bealach eile le féachaint air seo 
chomh maith, más rud é go ligeann 
Dia do rudaí mar seo tarlú, nó fiú 
má chruthaíonn sé iad, an féidir linn 
féachaint ar na buntáistí a eascraíonn 
as deacrachtaí?  Má bhíonn gorta ann, 
nach ndéanann daoine iarracht bia a chur 
ar fáil don tír i gceist agus sa fadtéarma 
nach gcuirtear polasaithe domhanda i 
bhfeidhm chun an gorta a sheachaint 
sa todhchaí? Má tá foréigean ann, 
nach gcuirtear pionós ar na daoine atá 
freagrach as agus nach féidir traenáil 
a chur orthu chun an mí-iompar seo a 
sheachaint amach anseo?

Má théimid ar ais go tús ama, níl Dia 
ag rá nach mbeidh uafás ann, ach go 

bhfuil seisean ann dúinn an t-am ar fad 
agus nach dtréigfidh sé muid riamh.  Níl 
áit níos fearr le teacht ar an sólás seo ná 
i salm ar nós Is é an Tiarna M’Aoire, sa 
soiscéal nuair a chiúnaigh Íosa an t-uisce 
garbh agus go minic nuair a chuir sé 
leigheas ar dhaoine a bhí tinn.  Tá samplaí 
eile de seo sa Bhíobla nuair a d’fhan 
Íosa lena phobal san fhásach nuair a bhí 
siad ag fulaingt nó nuair a d’oscail sé An 
Mhuir Rua do Mhaois.

D’fhéadfaimis spreagadh a fháil ón 
gceist seo chomh maith.  Gáir chatha atá 
inti tabhairt faoin obair atá romhainn, 
cosc a chur ar an uafás sa saol agus na 
buanna atá againn a úsáid chun deireadh 
a chur le cogaíocht, le foréigean agus 
leis na nithe sin a mhilleann cruthú Dé.   
Ní iarracht d’fhreagra atá anseo ach 
machnamh ar cheisteanna a eascraíonn 
as mórcheist.  
Is clárbhainisteoir in Acadamh Ríoga na 
hÉireann í Eilís ní Mhearraí.

Foclóirín: An Mac Drabhlásach: the Prodigal Son
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TÁ COMPÁNAIGH RIACHTANACH 
AR OILITHIREACHT AN tSAOIL
Seo mo scéal faoi m’Anamchara agus Anamchairdeas. Siúil liom ar feadh tamaill.

Nuair a dhéanaim machnamh ar mo 
shaol tugaim faoi deara cé gur 
duine sóisialta mé, ag baint sult 

agus sásamh as bheith i measc na sluaite, 
ag amanta eile bhí mé lánsásta liom fhéin 
i gciúnas agus i síocháin. An páiste is sine 
mé i gclann d’ochtar gasúr a tógadh i 
bhFionnghlas, Baile Átha Cliath agus ní 
raibh mórán ciúnais le fáil ansin. 

Bhí an Creideamh an-láidir ag mo 
thuistí. Sna laethanta sin sna seascaidí 
’s seachtóidí, d’fhreastail muid ar an 
Aifreann agus na sacraimintí eile mar 
gach éinne eile. Ach is as na rudaí beaga 
a tháinig an tionchar is mó orm ó thaobh 
an chreidimh: mo dhaide ar a ghlúine sa 
tráthnóna ag rá a phaidreacha sular imigh 
sé ag obair ag sórtáil na litreacha ar an 
traein go Corcaigh; an tacaíocht a thug 
siad dúinn páirt a ghlacadh in imeachtaí 
difriúla sa pharóiste; an íobairt a rinne 
siad chun saoire coicíse cois fharraige 
a thabhairt dúinn chuile bhliain chun 
briseadh beag a bheith againn amuigh 
faoin aer; mo mham ag déanamh na 
céadta putóg Nollag le cur isteach i 
gciseán Nollag do dhaoine gan mórán. 
Sampla iontach iad conas modhanna an 
tsaoil Chríostaí a leanúint: paidreoireacht, 

carthanacht, pobal, obair dheonach ar 
son daoine eile agus creideamh i ngrá 
agus i ngrásta Dé. 

Le linn na saoire sin trí mo bhlianta 
mar dhéagóir, faoin spéir fhairsing cois 
fharraige i Ros Eo, d’fhás mo chreideamh 
féin. Is cuimhin liomsa maidin amháin 
dhúisigh mé an-luath, roimh éirí na 
gréine. Le gach duine sa teach ina 
chodladh, shleamhnaigh mé amach an 
doras chun siúl ar an trá. Ba é dúil mo 
chroí an t-am sin an ghrian a fheiceáil ag 
éirí ón fharraige. Ag siúl sa chiúnas sin 
chuir mé mé fhéin i láthair Dé. An spéir 
ag éirí níos gile timpeall orm uilig, na 
dathanna ag cur gliondar croí orm. Ag 
bun na trá chas mé timpeall chun filleadh 
ar an teach. Cé go raibh solas sa spéir ní 
raibh an ghrian le feiceáil fós. Lean mé ar 
aghaidh agus an bomaite a bhí mé chun 
siúl suas chuig an chalet chonaic mé slisín 
solais ar an léaslíne. Sheas mé ansin, lán 
d’ionadh, buíochas agus cinnteacht i lár 
mo chroí gur bronnadh orm ó ghrásta 
Dé an fhís seo. Mar is léir ón gcuntas seo 
fanann an t-eispéireas sin beo im chroí. 
An trua a bhí ann ach ní raibh mé in ann 
an scéal álainn a roinnt le héinne eile mar 
ní raibh mé cinnte an mbeadh an tuiscint 

Áine Máire Ní Ódhráin



acu faoi cé chomh tábhachtach a bhí 
an eachtra i mo shaol. Bhí eagla orm go 
dtosnódh siad ag gáire nó ag ceapadh go 
raibh mé amaideach.

Mar mhac léinn sa Choláiste bhain mé 
úsáid as na cúrsaí spioradáltachta a bhí ar 
fáil chun scéal m’aistir a phlé le duine eile. 
Bhí an t-ádh orm i mo bhliain deireanach 
ann gur chas mé le treoraí spioradálta 
ann. (Bainfidh mé úsáid as an gceannlitir 
R di.) Ag caint léi bhí a fhios agam go 
raibh saíocht aici ó thaobh éisteacht le 
mo scéal gan tuairim, gan bhreithiúnas, le 
hómós agus íogaireacht. Lean ar aghaidh 
cúpla bliain agus mé cáilithe agus ag 
obair mar mhúinteoir theagasc creidimh, 
ag filleadh ar Bhaile Átha Cliath. Thar na 
blianta sin lean mé ar aghaidh ag fás ’s ag 
cothú mo ghaoil le Dia trí mhachnamh ar 
imeachtaí mo shaoil, na Scrioptúir agus 

na sacraimintí. Ach arís ní raibh éinne ann 
chun na rudaí sin a phlé. Ag an am sin, 
thosaigh mé ag scríobh mo smaointe i 
ndialann agus fuair mé roinnt sásaimh as 
sin… ar a laghad ní raibh rudaí a tháinig 
chugam caillte. Tá sé suimiúil féachaint 
siar ar na leabhair sin anois agus léarscáil 
m’oilithreachta saoil agus spioradálta 
a fheiceáil. Faoi dheireadh rinne mé 
teangmháil leis an mbean spioradálta ón 
gColáiste. Ní raibh mé lánchinnte céard a 
bhí ag teastáil uaim ach thug sí cuireadh 
dom comhrá a bheith againn agus go 
mbeimid ábalta leanúint as sin más mian 
liom. Agus thosaigh scéal eile ansin.

Lean mé gaol spioradálta le R ar feadh 
fiche bliain. Bheadh muid fós le chéile 
ach gur fhág mé Baile Átha Cliath. Toisc 
go raibh clann óg agam bhuaileamar 
le chéile ar feadh uair a chloig gach 
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Ar dtús báire, is 
Anamchara a bhí 
agam. Thiocfainn 
chuici, mar a bhí 
mé: tuirseach, 
meidhreach, 
feargach , ciúin agus 
i gcónaí chuir sí an 
fháilte chéanna 
romham.

FREAGRAÍ AR AN gCROSFHOCAL: 
Trasna: 1. pluid  3. músaem  6. saibhir  8. adharc  9. piléar  11. árachas  14. ainnir  
15. putóg
Anuas: 1. páis  2. dubh  3. madra  4. seabhac  5. minic  7. bréagán  9. peaca  10. rásúr  
12. ailp  13. smig
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coicís. Ach bhí solúbthacht ann. Dá mba 
rud é go raibh rudaí ag tarlúint leis na 
gasúir d’fhágfadh muid trí seachtainí 
nó b’fhéidir mí, idir na seisiún. Bhí taithí 
agam ar threoraí spioradálta. Le linn na 
mblianta a bhí mé sa gcoláiste agus ag 
múineadh bhí go leor teangmhála agam 
le sagairt agus mná rialta a bhí ag baint 
úsáid as treoraí spioradálta. Ní raibh mé 
cinnte go raibh mé ag iarraidh a bheith 
“threoraí” ar chor ar bith. Cé go bhfuil 
sé sin ar cheann de na teidil ab fhéidir 
a thabhairt ar R agus an mhinistreacht 
a bhí ar siúl aici, ‘ní mar a shíltear, a 
bhítear’.

I dtús báire is Anamchara a bhí 
agam. Thiocfainn chuici, mar a bhí 
mé: tuirseach, meidhreach, feargach, 
ciúin agus i gcónaí chuir sí an fháilte 
chéanna romham. Le linn an uair a chloig 
a bhíomar le chéile, bhí a fhios agam 
go raibh duine simpiteach, tógálach, 
iontaofa ag éisteacht le mo scéal. Ní 
raibh sí ag iarraidh a bheith ag tabhairt 
orduithe dom. Thaispeáin sí meas dom, 
ní dhearna sí aon bhreithiúnas ar mo 
scéal mar MO scéal a bhí ann. Mar 
mo Anamchara, thug mise cuireadh 
di a bheith ag siúl in éindí liom ar 
m’oilithreacht saoil. Bhí sise sásta an 

t-aistear a dhéanamh liom agus mo scéal 
a roinnt liom. D’inis mé di faoi mo shaol 
coitianta agus mo shaol spioradálta mar 
i bhfírinne níl tú in ann iad a scaradh 
óna chéile. Labhair mé faoi chuile rud: 
machnamh ar an soiscéal; ag ullmhú 
béile; ag athrú clúidíní; mo ghairdín… 
mar tá Dia i ngach rud. Ag pointe áirithe 
(nuair a bhí páiste uimhir a trí ag dul ar 
scoil) rinne mé na Spiritual Exercises in 
Daily Life léi. Thóg sé sin bliain go leith 
ag bualadh le chéile gach seachtain agus 
ábhar machnaimh ó na scrioptúir le 
déanamh sa mbaile gach lá. Thógamar 
sos don samhradh agus sin an fáth ar 
lean siad níos faide ná bliain.

Tamall roimhe sin rinne mé cúrsa 
traenála ASPC: Art of Spiritual 
Companionship, cúrsa páirtaimseartha 
do dhaoine tuata. Ag an am sin a 
rinneamar é thar an samhradh, le 
seisiún gach Céadaoin agus Satharn 
agus trí dheireadh seachtaine iomlán. 
Ag deireadh an chúrsa bhí a fhios 
agam nach raibh mé fhéin réidh fós 
le bheith i m’Anamchara. Bhí píosa 
eile le taistil agam. Cúpla bliain ina 
dhiaidh sin thosaigh mé mar threoraí 
paidreoireachta le daoine a bhí ag 
déanamh cúrsaí spioradálta. Thug na 
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cúrsaí sin seans dom na scileanna a 
d’fhoghlaim mé le linn na traenála a 
úsáid. Ba phribhléid mhór agus cúis 
ionaidh dom a bheith ag siúl le daoine 
agus obair Dé a fheiceáil ina saoil. 

Tar éis na ‘Exercises’ bhí mé cinnte go 
raibh mé fhéin réidh chun a bheith mar 
Anamchara ag bualadh le duine go rialta, 
duine le duine. Sa deireadh bhí mé i mo 
Anamchara do cheathrar, ag bualadh 
le gach duine uair amháin sa gcoicís. Is 
cuimhin liom an chéad uair a thug mé 
cuireadh dóibh. Bhí an cúrsa seachtaine 
déanta acu agus chuir mé ceist orthu, 
“An mian leat go leanfadh na seisiúin 
sin ar aghaidh go rialta?” Bhí siad ar nós 
daoine gan bhia, áthas agus ionadh orthu 
go raibh an mhinistreacht sin le fáil as 
duine tuata cosúil leo fhéin. Agus lean 
muid ar aghaidh. Is cuimhin liom duine 
acu ag rá liom: “Níl aon áit eile a bhfuil 
saoirse agam labhairt faoi na cúrsaí seo 
gan a bheith eaglach go mbeadh daoine 
ag caint nó ag magadh fúm.” Dúirt duine 
eile go bhfuil Anamcharadas ar nós a 
bheith ag siúl bhóthar do shaoil in éindí 
le cara atá in ann rudaí nach bhfeiceann 
tú fhéin ar an mbóthar a thaispeáint 

duit. Ón tús bhí sé soiléir eadrainn go 
raibh gach rud a bhí ráite rúnda agus 
thug sé sin muinín dóibh a bheith chomh 
macánta agus ba mhaith leo. Rud eile 
faoin ministreacht seo ná nach gcuireann 
aon Anamchara brú ar dhuine níos mó ná 
bhfuil sí/sé sásta a rá a roinnt.

Mar fhocal scoir, leanaim ar aghaidh 
leis an ministreacht anseo i mo bhaile 
nua. Tá Anamchara nua agam fhéin 
anois agus tá mé i m’Anamchara do 
dhaoine anseo. Faighim maoirseacht 
chun cúnamh a thabhairt dom an 
mhinistreacht a leanúint go hionraic 
agus go híogair . Déanaim iarracht mo 
chuid scileanna a fheabhsú. Bunaíodh 
eagraíocht do dhaoine a rinne na cúrsaí 
ASPC, tugtar an t-ainm Anamcharadas air. 
Eagraíonn Anamcharadas Anamchairde 
do dhaoine atá ag lorg Anamchara 
agus eagraíonn siad cúrsaí traenála 
do dhaoine atá ag iarraidh a bheith 
ina nAnamchairde. Níos mó eolais ó:  
anamcharadas.com.

Tá mé fós ag scríobh i mo dhialann… 
caithfidh mé bheith cinnte go mbeidh 
tine chnámh mhór agam sula dtéim ar 
Shlí na bhFírinne!

Foclóirín: léaslíne: horizon; íogaireacht: sensitivity; maoirseacht: supervision

D’inis mé di faoi 
mo shaol coitianta 
agus mo shaol 
spioradálta mar i 
bhfírinne, níl tú in 
ann iad a scaradh 
óna chéile.
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AN tULTACH 1924 – 2014

Cúis mhór cheiliúrtha í an bhliain 2014 
agus Iris Oifigiúil Chomhaltas Uladh 90 
bliain ar an fhód. Iris mhíosúil a bhunaigh 
céad eagarthóir na hirise, an tAthair 
Lorcán Ó Muireadhaigh, chun cothrom 
na féinne a bhaint amach do Ghaeilge 
Uladh.  

Mar a dúirt sé sa chéad eagrán den 
iris i Mí Eanáir 1924: “...’Sí an litridheacht 
an aon slighe amháin ‘na sábháilfear 
canamhaint Chúige Uladh agus ina 
dtabharfar tógailt chinn dúinn...”  
Comhartha láidir mar sin ar ilchineálacht 
agus éagsúlacht na Gaeilge a bhí san 
iris agus thug sé ardán do chuid mhaith 
Ultach ceird na scríbhneoireachta a 
chleachtadh, ina measc, Seosamh Mac 
Grianna, Séamas Ó Grianna, Seán Bán 
Mac Meanman, Seán Mac Maoláin agus 
Niall Ó Dónaill.  Scríbhneoirí iad seo a 
chuaigh ar aghaidh chun cuid mhaith 
leabhar a fhoilsiú a chuir go mór le 
litríocht agus saíocht na Gaeilge.  Ní 
dhearnadh leithcheal ar an fhilíocht 
san iris agus i measc na bhfilí a bhain 
leas as le filíocht Uladh a athbheochan 
ó na seascaidí ar aghaidh, tá Réamonn 
Ó Muireadhaigh, Gréagóir Ó Dúill, Paul 
Muldoon, agus Cathal Ó Searcaigh.  Ba 

liosta le háireamh na staraithe agus 
na saineolaithe teanga a d’fhoilsigh 
saothar ann, Tomás Ó Fiaich agus Muiris 
Ó Droighneáin ar chuid acu iad.  Ní 
dhearnadh dearmad ar an bhéaloideas 
ná ar an pholaitíocht ann ach thar gach ní 
eile tá féiniúlacht ag baint le An tUltach 
ar an ábhar gur thug sé guth dá raibh ag 
tarlú i saol na Gaeilge ó thuaidh.  

Buille don iris mar sin, nuair a 
d’fhógair Foras na Gaeilge go mbeadh 
deireadh lena mhaoiniú do An tUltach 
agus irisí Gaeilge nach é faoi thús 
Mhí Iúil 2014, agus ba mhór an t-údar 
díomá é sin do go leor i measc lucht 
na hiriseoireachta Gaeilge agus phobal 
léitheoireachta na Gaeilge i gcoitinne.  
Ba léir sin ag preasocáid de chuid na 
hirise i gCultúrlann Mac Adam Ó Fiaich 
ar an 12 Aibreán nuair a rinneadh plé ar 
bhearta an Fhorais, preasocáid ar féidir 
amharc uirthi ar YouTube (An tUltach 
Press Conference Belfast).  In ainneoin 
sin is uile, tá Coiste An tUltach meáite 
agus ar aon fhocal leanúint ar aghaidh 
leis an iris – fonn a dhéanas fiach!  Is 
inmholta an cruth atá ar an iris faoi 
láthair, iris ina mbíonn éagsúlacht ábhar 
ann i gcónaí agus tugann sé spás d’fhilí 

Aodán Ó Duibh
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úra agus do scríbhneoirí maithe rialta 
mar Mháire Zepf a scríobhann ar chúrsaí 
teaghlaigh, ‘Úna Ultach’ a scríobhann ar 
chúrsaí ríomhaireachta is teicneolaíochta, 
Anton Mac Cába a dhéanann agallaimh 
rialta le pobal na Gaeilge agus an Dr 
Pádraig Ó Baoighill  a dhéanann cinnte 
go bhfuil cúrsaí Gaeilge is Gaeltachta 
lárnach san iris go fóill.  Agus gheofar 
léirmheasanna ann ar na leabhair is 
déanaí sa Ghaeilge go mion minic.   Iris 
shuaithinseach, spéisiúil í ar fheabhas an 
tsaothair chruthaithigh, na scoláireachta, 
na nuachta agus an eolais ann. Ní hiontas 
ar bith é mar sin go bhfuil sé ar an 
mhíosachán Gaeilge is sine sa tír inniu!  

Ar an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 
sé sin roinnt seachtainí ó shin, bhí 
Comóradh 90 bliain den iris á cheiliúradh i 

Leabharlann agus Cartlann an Chairdinéil  
Tomás Ó Fiaich, Ard Mhacha.  Oíche 
an-thaitneamhach a bhí ann agus tá súil 
againn uilig go mbeidh céad bliain le 
comóradh againn in 2024.

Más mian leat tacú le An tUltach is féidir 
síntiús a thógáil ar líne ag http://antultach.
wordpress.com nó dul i dteagmháil leis an 
bhainisteoir:

Seán Ó Murchadha  
Tearmann Uí Annluain  

Sráid na Páirce  
Muineachán  

(antultach@ymail.com)
Nó buail isteach agus ceannaigh cóip 
ar phraghas an-réasúnta (£2.00/€2.50) i 
gCultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, 
CULT ÚR - Siopa Cultúr, Ard Mhacha nó 
Cultúrlann Uí Cianáin, Doire.

 

Tóg síntiús linn inniu 
agus cuirfear cóip chugat 
uair sa mhí 
(nó trí chóip chuig scoileanna, ollscoileanna agus 
grúpaí Gaeilge).

Táille do 2013/14
Éire: £45 nó €55/Thar lear: €60

Seán Ó Murchadha,
Tearmann Uí Annluain,
Sráid na Páirce, Muineachán.

antultach@ymail.com   086 3352220

Ainm
             __________________________________________________ 
Seoladh
              __________________________________________________

Cód Poist
 ___________________________________
Ríomhphost 
  ___________________________________
Dáta:

An tUltach
Tá coiste 
An tUltach 
meáite agus 
ar aon fhocal 
leanúint ar 
aghaidh leis 
an iris.
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IS É BRONNTANAS AN CHREIDIMH 
AN OIDHREACHT IS MÓ ATÁ AG 
TUISMITHEOIRÍ
Tuismitheoirí agus na dúshláin mhóra atá rompu amach i saol casta na linne seo.

Cuma cé na hathruithe chun feabhais 
nó a mhalairt atá tagtha ar an saol, ní 
bheadh aon cheist ach gur buntáiste ar 
leith do pháistí é athair agus máthair a 
bheith mar bhaill teaghlaigh acu agus iad 
páirteach ina dtabhairt suas.  Ní amháin 
go ritheann sé seo le réasún ach tá 
fianaise na socheolaíochta mar thaca leis. 
(Dar ndóigh, bíonn cúinsí ann uaireanta 
a fhágann nach mbíonn a dtuistí féin 
ag páistí agus go mbíonn siad ag brath 
ar dhuine eile i ról altromaí.)  Na tuistí 
úd a dhéanann faillí ar chúis amháin nó 
eile i dtógáil a gclainne is annamh nach 
n-admhóidís níos faide anonn gurb é sin 
an botún is mó a rinne siad ina saol agus 
gurb é freisin an chúis is mó aiféala atá 
acu.  

Ach fiú na tuistí nach ndéanann faillí 
ar bith i dtógáil a gclainne, is fíor a rá 
go bhfuil dúshláin i ngach aon áit. Is 
údar imní ar leith ar na saolta seo an 
méid ábhair atá á fhoilsiú sna meáin idir 
chlóite agus leictreonach arb é a chuspóir 
díolaíocht agus brabach a mhéadú ach 
gurb é a thoradh go ndéantar mar a 
bheadh earra de chuid an mhargaidh 
den duine.  Ar thaobh amháin, cothaítear 
an dearcadh gurb é an féinsásamh an 

príomhchuspóir agus ar an taobh eile 
tugtar le fios gur féidir aon tuiscint 
den cheart agus den mhoráltacht a 
chaitheamh i dtraipisí ar son fonn 
a bheith ar an duine beart áirithe a 
dhéanamh.  Is dúshslán nach beag é 
don duine i gcoitinne ach go speisialta 
ina cháil tuismitheora an ceann is fearr 
a fháil ar rabairne an tomhaltais agus ar 
an éiteas coibhneasaíoch. Dúshlán eile 
sna cúrsaí seo – agus feachtais thréana 
tacaíochta laistiar dhíobh - is ea go bhfuil 
normalú á dhéanamh ar iompar a bhíodh 
á áireamh ag an gcoitiantacht agus ag 
teagasc na Críostaíochta mar iompar 
corr, mí-normálta.  Dar ndóigh, ní hé gur 
fineaméan nua sa saol na béasa saoil 
agus iompair atá i gceist agus a bhfuiltear 
ag éileamh ceart dlí srl dóibh.  Is é fírinne 
an scéil go mba chuid den saol a leithéid 
ariamh anall ach go raibh sé faoi cheilt 
agus ar chúla téarmaí don gcuid is mó.  
Ní bhíonn na dúshláin seo ann i ngan 
fhios don duine óg gan dabht ar a aistear 
pearsanta féin.  Dá mhéad iad na dúshláin 
a chothaíonn na cúrsaí seo do thuistí, 
tá méar ar eolas ar fáil dóibh is féidir a 
roinnt lena bpáistí mar chabhair ar aistear 
an tsaoil. 

Éanna Mac Cába
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Mar shampla, sa Tiomna Nua is mar 
oilithreach a chastar Íosa orainn in an-
chuid de na hinsintí.  Thug seisean an 
bóthar air féin chun an Dea-scéala a 
fhógairt agus chun a chur i dtuiscint do 
dhaoine go raibh Dia ina gcuideachta.  
Na tuairiscí stairiúla sin a thugtar sna 
soiscéalta ní insintí fánacha scéaltacha 
iad.  Cuirtear in iúl iontu thairis sin 
turas an duine go seachtrach agus go 
hinmheánach agus insíonn siad céard é 
croí lár bheatha an duine agus céard is brí 
leis.  Insíonn Matha dhúinn (18: 1-5, 10) an 
ráiteas a rinne Íosa faoi pháistí: ‘Deirim 
libh go fírinneach, muna gcasa sibh arís 
chun a bheith ar nós na leanaí ní rachaidh 
sibh isteach i ríocht na bhFlaitheas 
choíche’.  Shonraigh Íosa ansin gurb í 
uirísleacht an linbh an tréith is tábhachtaí 
agus is inmhianaithe don duine fásta.  
Ceadaíonn na tuistí tuisceanacha 

do thréithe naíonda amhail trust, 
aiteas, agus súgradh a dhul i bhfeidhm 

orthu agus is fearrde an daonnacht 
iontu féin dá thoradh.   Ach tá taobh eile 
leis na focail sin de chuid Íosa arbh fhiú 
éisteacht leis.  Tá sé i gceist gur íomhá é 
spleáchas an pháiste de spleáchas an uile 
dhuine ar Dhia.  Ach fanann Dia le freagra 
uainn.  Ní chuirtear iallach ar bith, ach ina 
ionad sin an grá dochloíte a mheallann 
ach nach gcuireann brú. 
Is iar-léachtóir le Gaeilge i gColáiste 
Phádraig é Éanna Mac Cába.

Foclóirín: tomhaltas: consumerism; éiteas coibhneasaíoch: ethos of relativism

INTINN SHOISCÉALÁIOCHTA AN PHÁPA DO MHÍ NA NOLLAG, 2014
Go raibh tuismitheoirí in a bhfíor-shoiscéalaithe, agus go dtuga siad dá gclann, 
bronntanas an chreidimh mar oidhreacht luachmhar.

Tá normalú á 
dhéanamh ar iompar 
a bhíodh á áireamh 
ag an gcoitiantacht 
agus ag teagasc na 
Críostaíochta mar 
iompar corr.



 22 

MARCAS MAC RUAIRÍ: 
OIBRÍ GAEILGE LE BLIANTA

Bhí an t-ádh ag Marcas Mac Ruairí 
go raibh Gaeilge ag a mhúinteoir 
bunscoile, sin an áit inar chuir sé 

suim sa Ghaeilge ar dtús. Ní raibh Gaeilge 
aige sa bhaile ach bhí suim ag a mháthair 
inti i gcónaí.

Bhí bunús na teanga aige nuair a 
chuaigh sé isteach sa mheánscoil agus 
lean sé leis ina dhiaidh sin. Tá beirt 
iníonacha aige féin anois agus labhraíonn 
sé Gaeilge leo, fiú muna bhfhreagraíonn 
siad i gcónaí i nGaeilge, tuigeann siad í.

Is ball de bhord Fhoras na Gaeilge é 
Marcas agus oibrí i nGlór na nGael. 

Dá bharr sin, ‘bhí orm an seomra a 
fhágáil,’ a deir sé faoi na cruinnithe 
faoin samhail nua maoinithe a bhí ag an 
bhForas.   

‘Má shíleann an pobal go bhfuil 
coimhlint ann, tá coimhlint ann,’ a deir sé, 
‘Tarlaíonn sé go minic toisc go bhfuil Éire 
chomh beag sin agus saol na Gaeilge níos 
lú fós.’ 

Ní raibh Marcas in ann fiú tuairim a 
léiriú in athstruchtúrú maoiniú Fhoras na 
Gaeilge toisc go bhfuil sé ag obair le Glór 
na nGael.

Is ball ar bhord Fhoras na Gaeilge le 
seacht mbliana é Marcas agus tá taithí 

aige mar thaighdeoir agus mar iriseoir 
chomh maith. Faoi láthair, oibríonn sé leis 
na coistí pobail i gCúige Uladh trí Ghlór 
na nGael, ag cabhrú leo ó thaobh pleanáil 
teanga agus pleanáil an choiste é féin. 
Má tá cúnamh uathu le coistí a bhunú, 
tugann Marcas comhairle dóibh. 

Deir Marcas go bhfuil athstruchtúraithe 
iomlán á dhéanamh ag an eagraíocht 
de bharr an maoiniú atá acu. Tá cúpla 
post sa bhreis ar fáil san eagraíocht de 
bharr an samhail nua maoinithe ach tá 
postanna na ndaoine atá ann cheana 
féin, slán. 

Blianta sula fhógair an Foras an 
tsamhail nua maoinithe, shíl Marcas nach 
raibh struchtúr na n-eagraíochtaí Gaeilge 
ag obair. 

‘Níl na hacmhainní ag an bhForas chun 
an obair ar fad a dhéanamh,’ a deir sé.

Déanfaidh an Foras monatóireacht 
leanúnach ar chuspóir agus obair na 
n-eagraíochtaí le feiceáil an bhfuil na 
spriocanna á mbaint amach acu. Beidh 
ar na heagraíochtaí cur isteach ar an 
maoiniú arís gach trí bliana.

‘Má tá pobal na Gaeilge ag iarraidh 
tuilleadh seirbhísí a bheith ar fáil trí 
Fhoras na Gaeilge ba cheart dóibh na 

Katie McGreal

Agallamh le Katie McGreal
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tuairimí sin a léiriú leis an rialtas,’ a deir 
Marcas Mac Ruairí, duine de bhaill bhord 
Foras na Gaeilge.

Oibríonn Marcas le Glór na nGael, 
ceann de na naoi n-eagraíocht déag a 
fuair bunmhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge 
sular tháinig an tsamhail nua maoinithe 
i bhfeidhm. Roghnaíodh Glór na nGael 
mar cheann de na sé cheanneagraíocht 

atá fós ag fáil maoiniú ón bhForas agus 
dá bharr sin, tá tuilleadh dualgaisí ag 
an eagraíocht.  Tá orthu cabhair agus 
tacaíocht a thabhairt do chlanna atá ag 
tógáil a bpáistí trí Ghaeilge taobh amuigh 
den Ghaeltacht agus caithfidh siad 
obair a chur isteach in eacnamaíocht na 
Gaeilge trí fhiontraíocht taobh amuigh 
den Ghaeltacht freisin. 

Foclóirín:  an tsamhail nua maoinithe: new funding model

Má 
shíleann 
an pobal 
go bhfuil 
coimhlint 
ann, tá 
coimhlint 
ann.

Marcas Mac Ruairí
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SÍOCHÁIN AR TALAMH DO 
LUCHT NA DEA-THOLA

Le titim na hoíche  ba mhó a bhíodh an 
imní le sonrú. Bheadh drogall ar dhuine 
an doras a oscailt. B’fhearr do lucht an 
tí labhairt le strainséir, gan an doras a 
oscailt. I dtús na nóchaidí bhí na Trioblóidí 
sa Tuaisceart faoi lán seoil. Bhí an ceantar 
thart fá Loch nEathach, díreach thiar 
is ó dheas, ar cheann de na ceantair ba 
mhó ina mbíodh an dúnmharú seicteach 
ag tarlú. ‘Triantán an dúnmharú’ mar a 
ghlaotaí air, is Port an Dúnáin i lár baill.  
Maraíodh suas le scór duine de bharr na 
dTrioblóidí sa dúiche sa tréimhse ghearr 
sin ag tús na nóchaidí. 

I bhfómhar na bliana 1990 áfach, 
thainig baicle bheag daoine le chéile 
le grúpa athmhuintearais a bhunú i 
bPort an Dúnáin. PACE (Protestant 
and Catholic Encounter) an t-ainm 
a bhi air. Daoine óga ab ea iad. Sar i 
bhfad bhí réimse leathan imeachtaí idir 
lámha acu: diospóireachtaí faoi ábhair 
chonspóideacha na linne, an scolaíocht 
deighilte, nó na póilíní, mar shampla; 
comhdháil faoi eachtra staire 1641 
a bhí mar chnámh spairne idir an dá 
comhluadar; is seirbhís idir-chreidmheach 
um Nollaig, sna teampaill éagsúla ó 
bhliain go bliain � Eaglais na hÉireann, 

na Modhaigh, na Preispitéirigh, is na 
Caitlicigh. 

   Chuaigh seirbhís na bliana 1992 i 
dteach pobail na gCaitliceach go mór i 
bhfeidhm orm.  Ar chúinsí diagachta ag 
eascair ón Athrú Creidimh ba dhúshlán é 
do roinnt Protastúnach tairseach theach 
an phobail a thrasnú. Bhí an séipéal féin 
faoi dhorchadas. Chuir an sagart fáilte ag 
an doras roimh ghach éinne a tháinig, is 
bronnadh coinneall ar an uile dhuine. Faoi 
dheireadh bhí an séipéal istigh plódaithe, 
is coinneall lasta ina láimh ag gach éinne. 
Chan cór na mban (ar Phrotastúnaigh 
iad a bhformhór) roinnt carúl go 
healaíonta. Fograíodh soiscéal na Nollag, 
is teachtaireacht na n-aingeal: ‘Glóir do 
Dhia in uachtar Neimhe, is síocháin ar 
talamh don mhuintir ar a bhfuil a ghnaoi!’ 

   Léigh fear óg den ghrúpa an dán 
Béarla, ‘Bear in mind these dead’, leis an 
bhfile Ultach John Hewitt. Ansin léadh 
amach go mall réidh ainmneacha na 
ndaoine ón cheantar a maraíodh le linn 
na bliana sin: fear óg a dúnmharíodh 
is é lena chailín go déanach san oíche; 
comhaltaí den IRA; póilíní a cailleadh 
i bpleascán; daoine a maraíodh ina 
dtithe féin mar dhíoltas ar dhaoine eile 

Brian Mac Cuarta SJ
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INTINN CHOITIANTA AN PHÁPA DO MHÍ EANÁIR, 2015
Ar son na síochána, go gcomhoibrí daoine de thraidisiúin difriúla creidimh agus 
lucht na dea-mhéine uile. 

a maraíodh lá nó dhó roimhe. Bhí tuistí 
duine de na hóglaigh a cailleadh i láthair 
sa séipéal. Thit tost ar an gcomhluadar is 
na hainmneacha á léamh amach, óir ba 
iad a lucht muinteartha is aitheantais na 
daoine a maraíodh. Cuireadh clabhsúr 
ar an tseirbhís le guí an phobail is le 
beannacht. Iar sin bhí suipéar blasta is 
teacht le chéile groíúil i halla an pharóiste 
in aice láimhe.  Ba ábhar dóchais é daoine 
óna pobail éagsúla a theacht le chéile is 
na Trioblóidí féin faoi lánseol. 

  Fógraíodh na sosanna cogaidh 
i bhfómhar na bliana 1994, céim 

shuntasach sa phróiseas síochána. Bíodh 
is nár phróiseas foirfe síochána é, is tuar 
dóchais é scéal Thuaisceart Éireann do 
phobail atá faoi bhrú an chogaidh in 
iliomad áiteanna ar fud an domhain. Bhí 
is tá i gcónaí páirt ag lucht na nEaglaisí i 
gcruthú phobal nua, pobal ina mbeidh an 
tsíocháin, an ceart, is an meas i réim. 

  Iarrann an Pápa orainn guí go mbeadh 
an chomhoibriú faoi bhláth idir lucht na 
gcreideamh is lucht na dea-thola is iad 
ag saothrú ar son na síochána. Is muid 
ag guí maraon leis an bPápa, is féidir linn 
tacú leis na pobail sin atá faoi bhagairt 
an fhoréigin is an chogaidh sa Mheán-
Oirthear, san Afganastáin, is san Afraic. 
Tugaimis chun cuimhne iad siúd atá ag 
obair le chéile leis an naimhdeas is an 
ghoimh a sharú ina bpobail féin. Is minic 
nach dtugann na meáin chumarsáide aird 
ar a gcuid saothar, ach is láidre go mór 
taca ár gcuid paidreacha. 
Is príomh-chartlannaí de chuid Chumann 
Íosa sa Róimh é Brian Mac Cuarta.

Foclóirín: Na Modhaigh: the Methodists

Ansin, léadh amach go mall 
réidh ainmneacha na ndaoine 
ón cheantar a maraíodh le 
linn na bliana sin.



 26 

LÉIRMHEAS

Anamlón Bliana, 
ó dhialanna an Ríordánaigh,
Tadhg Ó Dúshláine, eag.
Cló Iar-Chonnacht, €25

Léirmheas le Liam Ó Muirthile

Tá dialanna an Ríordánaigh ar an 
gcnuasach próis is tinneallaí, agus is 
dúshlánaí don léitheoir, dá bhfuil againn 
sa Nua-Ghaeilge. Nuair a phléasc frídíní 
galracha na heitinne ina scamhóga, sna 
déaga déanacha, cuireadh chomh maith 
síolta na ndialann ina aigne gur phéac. 
Tubaist agus tabhartas araon. 

Ar feadh daichead bliain, geall leis, 
thaistil sé conaireacha guairneánacha 
na haigne sin  - “shiúil sé a aigne” i 
bhfocail bhlasta a bheathaisnéisí, Seán Ó 
Coileáin. Ón leaba ina thigh ar imeall thiar 
chathair Chorcaí, go dtí leaba a bháis ar 
imeall thoir na cathrach céanna. Dhein 
sé obair saoil ar mhúnlaí nua teanga, ar a 
friotal seanchaite, á sníomh in uigeacht 
na haigne daonna. Níl a leithéid againn 
ó aon scríbhneoir, in aon teanga, in 
Éirinn sa bhfichiú haois. Tá Plátó féin ar 
comhbhuille leis  – “nochtóidh scáileanna 
na huaimhe iad féin”.

Lonnaíonn na dialanna seo, an 
Ríordánaigh, scríbhneoireacht 
na Nua-Ghaeilge i bpríomhshruth 
scríbhneoireacht na hEorpa sa bhFichiú 
hAois .i. an scríbhneoir aonair i ngleic 
lena aigne féin, é ag tóch focal mar an 
aon ghléas catha agus  cosanta atá ina 
chumas, chun an chinniúint a throid. 
Primo Levi. Franz Kafka. Beckett….Plá 
na heitinne. Plá na tíorántachta. Plá na 
haigne féin.

Sceon, gealtachas, filíocht, óige, 
daoine, naimhde, cathair, solas, 
éadóchas, uaigneas, doircheacht, gnéas, 
creideamh, Pápaí, mná, ainmhithe, corp, 
anam, focail, gin agus eithne na ndánta, 
an Ghaeltacht…níor spáráladh aon rud 
dár bhuail isteach ina sheomra cinn. An 
saol ilghnéitheach faoi ghné a aigne féin, 
go dtí go gcriostalódh an ‘uile’ ina ‘aon’. 
Dá ndéanfadh.

Fuaireamar blaiseadh de na dialanna 
cheana i mbeathaisnéis liteartha Sheáin 
Uí Choileáin, saothar chomh críochnúil 
agus a d’iarrfadh léitheoir ar bith. Dhá 
dhúshlán mhóra a bhí roimh Thadhg Ó 
Dúshláine, in Anamlón Bliana: struchtúr 
agus insint. Roghnaíodh struchtúr na 
bliana féin, .i. gach lá. Leantar insint 



COMÓRTAS
Cuirfear cóip den leabhar 

Anamlón Bliana 
a bhfuil léirmheas air san eagrán seo, go dtí an chéad duine a 

fhreagróidh an cheist seo:
Bhí suim mhór ag Seán Ó Riordán i mórshaothar an 

Ghearmánaigh Thomas à Kempis, a mhair sa gcúigiú haois 
déag. Cérbh é an leabhar sin? Glacfar leis an ainm sa Laidin, sa 

nGaeilge nó sa mBéarla.

Freagra ar charta poist go dtí
An Timire, 37 Sráid Líosain Íocht., Baile Átha cliath 2

Buaiteoir an chomórtais deireanaigh:
Marcas Mac Domhnaill, Baile na hAbha, Dún Chaoin, Co Chiarraí

Freagra: Co Chorcaí.

na ndialann a bheag nó a mhór, ó na 
1940í go dtí na 1970í, mar a thiteann 
an bhliain. Bíonn cuid de na sleachta 
as alt, maidir le ham den bhliain .i. 
Meán Fómhair sa dialann, Bealtaine 
in Anamlón, nó a leithéid. Tá sleachta 
tábhachtacha sa chnuasach seo nach 
raibh gnó ag an gCoileánach díobh. Tá, 
chomh maith, léaráidí agus sceitseanna 
iomadúla ó lámh an Ríordánaigh de 
thoradh na líníochta i gcaitheamh a 
shaoil. Theastódh nótaí in áiteanna sa 
téacs, agus tá géarghá le hinnéacs. Fós, 
tá insint struchtúrtha as a chéile againn, 
cuid di téamúil, cuid eile fánach. Ón 
bhfear óg sna fichidí, a fhiafraíonn cad 
ina thaobh nach múchfadh sé é féin san 
abhainn – an Laoi – go dtí an file ar leaba 
a bháis a bhreacscríobhann le práinn 
an ghátair : Bhfuil Íosa Críost ann? Cá 
bhfuil sé? Cad ina thaobh ná cabhraíonn 
sé liom? Cabhraigh liom. Níl aoinne eile. 
Táim i gcruachás. Níl cara beo. Tá pian im 
chliabh. Giorranáil….
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Foclóirín: tineallach: tense; ag tóch: ag tochailt

AN dTIOCFAIDH TÚ I 
bPÁIRT LINN?

A Chairde níl aon gheallúint againn sa Timire 
go mbeidh deontas á fháil againn ó Fhoras na 
Gaeilge an bhliain seo chugainn. Tá muid ar 
ár ndícheall ag lorg síntiúsóirí nua. Bhí muid i 
gCorca Dhuibhne an samhradh seo caite, ar an 
gCeathrú Rua, i mí Márta agus i nGort a’Choirce 
i mí Bealtaine, i Múscraí, sa Rinn, i gCarna agus i 
gCorcaigh ó shin ag cur an Timire os comhair an 
phobail. Tá níos mó daoine i bpáirt linn dá bharr, 
suas  le 700 sintiúsóirí anois. Beidh muid ar ais ag 
an Oireachtas i mí na Samhna. 
An dtiocfaidh sibh i bpáirt linn? Má 
fhaigheann duine as gach ceathrar nó 
cuigear dár mbaill síntiús amháin eile 
cuirfidh sé go mór le líon ár léitheoirí is 
taispeánfaidh sé do Fhoras na Gaeilge an 
t-ómos atá ann don Timire. 

Tairiscint: Ceithre eagrán na bliana seo chugainn 
chuig aon duine nua a thugann síntiús €10 / 
£8.50. Bronn síntiús bliana ar chara leat.



 28 

I nGRÁ LE DIA

I ngach glúin agus i measc gach pobal 
tíre, bhí, tá, agus beidh daoine i gcónaí 
ann a bhfuil croí mór cineálta acu, agus 
a dhéanann a bhfuil acu a roinnt leis an 
té atá ina nganntanas. Bíodh an té óg 
nó aosta agus tart orthu - tugtar deoch 
dóibh; ocrasach - roinntear bia leo; 
gan dídean - tugtar lóistín; tinn - tugtar 
aire agus leigheas; aineolach - tugtar 
oideachas; brónach - tugtar cluas 
éisteachta agus féin-mheas.  Bíonn an 
bua ag an maith ar an olc i mbeatha a lán 
lán daoine i ngach glúin.

Is fan a choinne sin a chruthaigh Dia 
muid.  Ta síol na maitheasa i gcroí, i 
gcorp agus i meon gach duine againn.  
Aithníonn an duine atá ag lorg na fírinne 
an mhaitheas san, leanann sé/sí é, agus 
spreagtar é/í chun an dearcadh céanna. 
Dar ndóigh, tá daoine ann agus níl 
creideamh ar bith acu, ach caitheann siad 
a saol ag teacht i gcabhair ar dhaoine 
eile.  I ngan fhios dóibh féin, tá siad ag 
leanúint an treoir a thug Críost – “grá 
don chomharsan”.

Cinnte bhí treoir Dé á leanúint ag 
Catherine Mc Auley sa 19ú haois déag 
agus í ina conaí agus ag obair ar an 
gCúlóg i mBaile Átha Cliath.  Chuidigh sí 

le gach duine a tháinig chun an dorais ag 
iarraidh cabhrach.  An creideamh a bhí 
aici a spreag í. Nuair a fuair an fear agus 
an bhean a d’fhostaigh í bás, d’fhágadar 
ina ndiaidh gach de maoin an tsaoil a bhí 
acu do Chatherine.  Bhí sí saor a rogha 
rud a dhéanamh leis. Dhíol sí an teach 
agus thóg sí teach mór i Sráid Bagóid 
chun freastal ar na bochtáin sa gcathair. 
An chéad rud ná bia a chur ar fáil don 
té a raibh ocras air. Thuig sí go raibh na 
cailíní gafa le sclábhaíocht agus gan deis 
acu éalú as. Thosaigh Catherine ar iad 
a bhailiu isteach agus oideachas a chur 
orthu.  Thuig sí gurb é an t-oideachas 
thar rud ar bith eile a thugann saoirse 
dúinn.  Scaip an scéal faoi cad a bhí idir 
lámha aici. Thug mná óga faoi deara í, 
agus spreag maitheas agus cineáltas 
Chatherine iad.  Tháinig siad chuici lena 
bheith páirteach sa bhfreastalaíocht.  
Níorbh é meon Catherine bheith ina 
bean rialta leis an obair a bhí idir lámha 
aici a dhéanamh, ach chomhairligh an 
t-easpag di sin a dhéanamh.  Sin scéal 
eile.  I dteannta  bheirt chompánach 
eile, chaith sí tréimhse ag foghlaim le 
Siúracha na Toirbhirte i gCnoc Seoirse. 
1n 1831, d’fhill Catherine ar Shráid 

An tAth Clement Mac Mánuis
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Foclóirín: ionannas: equality; an bheatha choiscricthe: the consecrated life.

INTINN SHOISCÉALAÍOCHTA AN PHÁPA DO MHÍ EANÁIR, 2015
Sa bhliain seo atá arna thiomnú don bheatha faoi chuing chrábhaidh, go n-aimsí 
daoine rialta, idir fhir agus mhná, in athuair, lúcháir as Críost a leanúint, agus go 
ndéana siad a ndícheall freastal le díogras ar na bochtáin.

Bhagóid agus cuireadh tús le Siúrachta 
na Trócaire.  Na Walking Nuns a thugtaí 
orthu mar go mbíodh siad ag siúl chuile 
áit chun freastal ar na daoine.  Mar sin 
bhí an clochar ag tabhairt lóistín agus 
oideachas do chailíní, ag cur fáilte roimh 
na bochtáin, ag freastal orthu le bia 
agus eadaí, ag dul amach ar cuairt chun 
cabhrú leis na daoine ina n-áiteanna 
conaí,  ag freastal ar na leanaí óga agus ar 
thuismitheoirí a raibh galair an lae ag cur 
as dóibh, agus ag cabhrú sna hospuidéil. 
Tar éis deich mbliana den obair seo, d’éag 
Catherine in 1841.

Tugaim faoi deara agus mé ag 
machnamh ar intinn an Phápa don 
mhí seo gurb é an focal freastal, agus 
freastalaíocht is mó atá  luaite agam.  
Agus is ceart sin.  “Tháinig mé chun 
freastal ar dhaoine,” a duirt Íosa, “ní le 
bheith i gceannas orthu”.

Tá sé riachtanach gurb é dearcadh 
Chríost atá dár spreagadh - meon 
tuisceanach a bhfuil cóir agus ceart 
do dhínit an duine ann, meas ar chuile 
dhuine idir óg agus aosta, fir agus mná, 
is nach bhfágfaí aon duine ar leataobh, 
go mbeadh an t-ionannas i réim, agus 
saoirse ó gach olc.

 Sin an dúshlán atá ann do na daoine a 
ghlacann an bheatha choisricthe orthu 
féin. Ní mór go mbeadh siad chun tosaigh 
ag déanamh freastal ar dhaoine ina 
nganntanas. Cad iad ganntanaisí an lae 
inniu? Ní mór do chuile dhuine cuidiú le 
gach iarracht agus tacaíocht a thabhairt.  
Is toil Dé í.  Ag éisteacht go humhal, gan 
tóir ar mhaoin ná cumhacht, a cloisfear 
glór na mbocht.

Is sagart de chuid Ord an tSlánaitheora é 
Clement Mac Mánuis.

Tá síol na 
maitheasa 
i gcroí, i 
gcorp agus 
i meon 
gach duine 
againn.
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DÁN
Ralph de Prendergast

Ar Oilithreacht 
Oíche réabghealaí aoibhinn,

Spéir dubh-ghorm gan smúit,
Breactha le mílte milliún réalta

Ar ghile an néamhainn,
Faid sciatháin uait,

Dar leat,
Agus féach,

Réiltín ag mear-ghluaiseacht trasna na spéire,
Anam sna trithíbh áthais

Ó bhraighdeanas Phurgadóra saortha,
Ar chosa in airde chun na Flaithis.

Boladh móinéir úr-ghearrtha
Agus rósannaí fiáine

Ag cumhrú aeir na hoíche,
Leoithne bhog shamhraidh

Ag sioscarnaigh duilliúr na gcrann,
Agus lon ar an uaigneas,

Ag seinm an ghairm dheiridh,
Ag fógairt am codlata don domhain.

Ciúnas.
Scuaine oilithreach

Ag caismearacht
Suas chasán chlochach na gcaorach

Go mullach Krisevac na Croise Móire,
Coinnle lasta ina lámha acu

Ag soilsiú na slí.
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Tomhas an Timire: 178

Cén t-ainm atá ar an oileán is lú de na hoileáin Árainn?
Tá liosta focal thíos. Tóg litir as gach focal chun an freagra a fháil:

INTI, GNÓ, UIMHIR, SAOR, OLC, FAITÍOS, BROC, CÚRAMACH 

Scríobh TOMHAS ar chlúdach do litreach, agus seol do réiteach, mar aon le 
d’ainm agus do sheoladh, chuig:
An Timire, 37 Sráid Líosain Íocht., Baile Átha Cliath 2, roimh 31 Nollaig, 2014.
Tomhas 177: Freagra: Niall Ó Dónaill
Buaiteoir: Úna Uí Fhaoláin, 70 Garrán Radharc na Coille, Baile Átha Cliath 15.

1 2 3 4 5 6 7 8

An bhliain seo caite, bhí ceistneoir againn a chuir muid isteach le heagrán amháin den 
Timire. An sprioc a bhí againn ná a fháil amach céard iad na hábhair a thaitníonn libhse, 
ár léitheoirí.  Deineadh 122 de na ceistneoirí seo a líonadh isteach agus seo iad na torthaí:

Scéalta pearsanta _________________ 79
Altanna ar dhaoine aitheanta _______ 63
Altanna dírithe ar an óige___________ 38
Altanna ar an Urnaí ________________52
Altanna ar Spioradáltacht ___________72

Ealaín/Cultúr/Ceol: ________________ 76
Garraíodóireacht:  ________________ 46
Cócaireacht:  _____________________ 26
Faisean/Áilleacht:  __________________ 15
Spórt:  __________________________ 38

SEO IAD BHUR dTUAIRIMÍ, A LÉITHEOIRÍ, AR NA 
hÁBHAIR A BHFUIL SUIM AGAIBH IONTU:
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DÓCHAS I gCRUACHÁS

Le beagnach 30 bliain, lonnaithe i gcroílár 
Bhaile Atha Cliath, bhíodh me ag obair 
le daoine agus clanna agus a saoil glan 
amach bunoscionn de bharr fadhbanna 
le alcól, drugaí ar nos hearóin, cóicín 
agus  tinnis éagsúla tromchúiseacha 
a bhaineann leo. Chaith beagnach na 
cliantaí a fad a bhí agam cuid dá saoil i 
bpríosún. I ndáiríre, chaith roinnt mhaith 
díobh an chuid is mó dá saoil ann. Déan 
machnamh ar sin –  tá tú cuíosach óg fós, 
ach an chuid is mó de do shaol caite faoi 
ghlas i gcillín! 

Ta aithne mhaith agam ar fhear - 
“Seán”-  a chuaigh isteach i bpríosún 
nuair bhi sé seacht mbliana déag d’aois. 
Dar ndóigh, tá sé ann anois agus é sna 
daichidí. Tháinig se ó chlann mhór. Ta 
cuid acu marbh de bharr drugaí agus cuid 
acu gan dídean de bharr na cúise céanna. 
Ta fadhbanna an andúiligh ag Seán. Ach 
an deacracht is mó atá ag cur isteach air 
na meabhairghalar. Labhraíonn se go 
minic mar gheall ar no guthanna éagsúla 
a bhionn ag caint go minic leis. Is maith 
is cuimhin liom comhrá a bhí agam leis 
i m’oifig uair amháin cuíosach fada ó 
shin le linn dó a bheith ‘amuigh’ ar feadh 
tamaillín. Chuir me ceist air an raibh guth 

éigin ag caint leis ag an neomat sin agus, 
má bhí, cad a bhi á rá aige dó?  Thug sé an 
freagra seo a leanas dom, freagra a bhí  
‘nádúrtha’ gan pioc mailíse – “ná bac leis 
an bearded ‘f….r’ sin ata ina shuí trasna 
an bhoird uait!”

Preabfaidh me anois go scéilín eile. 
Bhi me ag caint le déanaí le cara liom, 
Sue, a théann isteach chuig na príosúin 
beagnach gach lá. Sin an jab atá aici– ag 
déanamh teangmhálacha le príosúnaigh 
ona pobal áitiúil. Go háirithe, cabhraíonn 
sí leo siúd ata ar tí a theacht amach 
ionas go mbeidh siad réidh tús nua a 
dhéanamh ina saoil. Labhair sí liom 
faoi “Gearoíd”. Rinne Gearóid rudaí 
uafásacha. Ghortaigh se go han dona 
a lán daoine. Bhi eagla ar an bpobal 
roimhe.  B’é an tuairim choitianta ná gur 
‘nut case’ amach is amach a bhí ann. Tá 
fadhbanna drugaí agus meabhairghalar 
ag baint lena chlann. Deir Sue liom gur 
duine breá cineálta é nuair a bhíonn se 
sobráilte. Ar an taobh eile de, nuair a 
bhíonn sé ólta, tá sé glan difriúil – gránna, 
fíordhainséarach, as ord agus tugtha go 
mór do ghníomha foréigeanacha. De 
bharr ionsaí fíochmahr a rinnne sé ar 
dhuine tamall beag o shin chríochnaigh 

Tony Mac Cárthaigh
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se ar ais i bpríosún – arís. Thosnaigh 
Sue ag obair leis. Cé go raibh na gardaí 
amhrasach agus míshásta faoi, fuair 
Gearoid seans on mbreitheamh aistriú 
go dtí ionad athshlánaithe. Le linn na 
hiarrachta seo a bheith faoi bhráid 
na cúirte, mhínigh Sue leis an ngarda, 
a bhí ar an gcás, da n-oibreodh ‘the 
programme’ seo do Ghearóid ni chasfadh 
sé leis an garda sin go deo arís ach 
amháin b’fhéidir  – ‘to report a crime 
to you!’ “I would like that”, d’fhreagair 
an garda. Muna bhfanann sé leis ‘an 
programme’ beidh sé gan dabht ag 
filleadh láithreach go dtí an príosún. 
Ar aon nós tá na comharthaí go maith 
ag an am seo. D’admhaigh Gearoid do 
mháthair a mhac le déanaí faoin a thaithí 
san Ionad Athshlánaithe – “this is the 

first time in my life, that I feel safe!’ Arís, 
déan machnamh ar sin – an chéad uair 
dó ina shaol go bhfuil sé i dtimpeallacht 
go mbraitheann se slán sábháilte! Ta an 
chéad chéim ar an mbóthar tógtha aige 
chun a chinntiú nach mbuailfidh se leis an 
ngarda sin arís! 

Bhi Seán agus Gearóid agus daoine mar 
iad i gceist ag Íosa nuair a d’fhógair sé 
go raibh an Spiorad leis chun dea-scéal 
a roinnt leis na boicht, na daill, lucht 
géarbhroide, srl. As seo amach bíodh 
Seán ag éisteacht le guth a thugann 
saoirse agus neamhspléachas dáiríre 
dó agus bíodh Gearóid ag braith slán 
sábhailte i gcónaí.

Is iar-oibrí pobail i ndeisceart Bhaile Átha 
Cliath é Tony Mac Cárthaigh.

Chaith 
beagnach 
na cliantaí 
a fad a bhí 
agam cuid 
dá saoil i 
bpríosún.

Foclóirín: géarbhroid: cruachás géar

INTINN CHOITIANTA AN PHÁPA DO MHÍ FEABHRA, 2015
Go raibh an deis ag príosúnaigh, agus go háirithe príosúnaigh óga, a saol a 
atógáil le dínit.
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Ceol á sheinm ar an bpianó 
ag Seán Ó Riada. 

Ábhar é seo nár eisíodh cheana.
 

Ar fáil anois i siopaí ceoil agus ar-líne:
www.gael-linn.ie
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LÁMH CHÚNTA IN AM AN GHÁTAIR

Is iomaí lánúin a casadh orm agus mé 
féin agus mo bheanchéile ag tacú leis 
na cúrsaí réamhphósta i mainistir Eiscir, 
i mBaile Átha an Rí, ach fanann cuid de 
na daoine i d’intinn níos mó ná a chéile. 
Cúrsaí deireadh seachtaine cónaitheach 
iomlán a bhíonn i gceist, ag tosú oíche 
Aoine agus ag leanúint go dtí am dinnéar 
ar an Domhnach. Dhá chúpla pósta agus 
áisitheoir eile a bhíonn i mbun na gcúrsaí 
agus é mar aidhm cúrsaí cumarsáide idir 
an fear agus an bhean a chumasú agus 
creatlach a thabhairt dóibh a bheidh mar 
thaca dóibh ina saol pósta le chéile.

Deireadh seachtaine amháin, thug mé 
faoi deara go raibh fear áirithe linn agus 
cuma mhíshásta go maith air. Ba léir nach 
raibh sé ag iarraidh a bheith ann. Nuair 
a bhí na cúplaí dhá chur féin in aithne 
dúinn sa gcéad sheisiún, thug sé le fios 
dúinn go soiléir nach raibh aon ghá dó 
an cúrsa a dhéanamh mar go raibh sé 
ina bhaintreach, bhí pósadh maith aige 
roimhe sin agus nach raibh tada, dar leis, 
‘le foghlaim aige’ uainn!

Ach, de réir mar a bhí an deireadh 
seachtaine ag dul ar aghaidh agus muid 
ag dul trí chainteanna éagsúla maidir 
le bunluachanna, an gá le pleanáil don 

phósadh, cumarsáid oscailte agus mar 
sin de, ba léir go raibh dreach an fhir 
seo ag athrú. Ba léir go raibh sé féin 
agus a ghrá geal ag déanamh cuid 
mhaith scríbhneoireachta, cainte agus 
machnaimh ar an saol a bhí rompu. Nuair 
a bhí an cúrsa ag críochnú bhí deis aige a 
chuid tuairimí a nochtadh arís agus deir 
sé gur bhain sé an-tairbhe go deo as an 
gcúrsa agus an rud is mó a d’fhoghlaim 
sé ná, cinnte bhí sé pósta cheana, ach 
ní raibh sé pósta leis an mbean seo 
cheana. Thuig sé go mba aistear nua a bhí 
amach roimhe agus go raibh gá aige féin 
tabhairt faoi ar bhealach iomlán éagsúil 
óna chéad phósadh.

Is minic a smaoiním ar an gcúpla úd 
agus mé ag guí chuile rath orthu. Tharla 
go raibh an fear sin ag pósadh arís mar 
gur cailleadh a chéad bhean, eachtra 
nach raibh neart ná smacht aige air. Is 
beag difríocht idir eisean agus duine a 
bheadh tréigthe ag duine nach raibh 
dílis dóibh?  Nó, duine a chaill a fear nó 
beanchéile don ól, meabhairghalar nó do 
chúis éigin eile? Eachtraí b’fhéidir nach 
bhfuil aon smacht acu siúd air ach an 
oiread.

Is iomaí duine den chineál sin ar 

An Seanadóir 
Trevor Ó Clochartaigh
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INTINN MHISEANACH AN PHÁPA DO MHÍ FEABHRA, 2015
Go raibh fáilte agus cabhair le fáil sa chomhluadar Críostaí ag lánúineacha pósta atá 
scartha óna chéile.  

m’aithne agus measaim gur gá dúinn 
mar Chaitlicigh smaoineamh ar na slite is 
fearr chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Tá 
scarúint den chineál sin chomh pianmhar 
céanna, nó b’fhéidir fiú níos pianmhaire 
ar dhuine is atá an bás. Nuair atá clann 
i gceist, tá sé níos deacra fós. Cá bhfios 
d’aon duine againn nach bhféadfadh sé 
tarlú dúinn féin?

Gan dabht, go minic is cliseadh 
cumarsáide is cúis le briseadh síos cuid 
mhaith póstaí agus tá tacaíochtaí de 
dhíth, ar nós na cúrsaí réamh agus iar-
phósadh le tacú le chuile lánúin teacht 
roimhe seo agus an caidreamh a shlánú. 
Sa gcás nach n-oibríonn sin, tá gá ag an 
bpobal Críostaí éisteacht a thabhairt 
do dhaoine a bhfuil a bpósadh i ndiaidh 

cliseadh. Caithfidh muid lámh chúnta 
a shíneadh amach agus cluas chun 
éisteacht a thabhairt don duine a bhfuil 
a chroí briste go minic agus sa mhullach 
ar sin iad ag déileáil leis na deacrachtaí 
praiticiúla a théann leis an gcliseadh.

Nuair a chailleann tú d’fhear nó 
beanchéile, cailleann tú do chompánach 
saol, más maith nó más olc agus tá 
gá agat le cairde, comhluadar agus 
Críostaithe eile agat le tacú leat an solas 
a fheiceáil sa dorchadas.

Is ábhar é seo gur chóir do phobail 
Chríostaí ar fud na tíre a mheas agus a 
mheá, féachaint cén glaoch atá againn ar 
fad chun cabhrú lenár ndeartháireacha 
agus deirfiúracha atá i gcruachás ar an 
gcaoi seo.

Gan dabht, 
is minic 
cliseadh 
cumarsáide 
is cúis le 
briseadh 
síos cuid 
mhaith 
póstaí.Pó

sta
!



 38 

DEARTHÁIREACHA

Deartháireacha ab ea Madra agus Seacál. 
Nuair a bhí siad óg, bhí siad ag spraoi 
le chéile agus nuair a bhí siad níos sine, 
chuaigh siad amach ag seilg le chéile. 
Rinne siad gach rud le chéile, ag rith, ag 
snámh, ag ithe agus ag ól – gach aon rud. 

Tráthnóna amháin, tháinig siad abhaile 
tar éis drochlá seilge. Níor éirigh leo 
oiread is dreoilín a mharú an lá sin. Thit an 
oíche. Thosaigh gaoth fhuar ag séideadh.

‘Tá fuacht orm,’ arsa Madra.
‘Tá fuacht ormsa chomh maith,’ arsa 

Seacál.
Bhí sé chomh fuar sin nár éirigh leo dul 

a chodladh.
Bhí géaga na gcrann ag luascadh agus 

chuaigh an ghealach i bhfolach laistiar de 
na néalta dubha. D’éirigh sé an-dorcha.

‘Cén solas é sin thall?’ arsa Madra ar 
ball.

‘Tine is ea í sin,’ arsa Seacál.
‘Cad is tine ann?’
‘Rud a choinneodh deas teolaí thú!’
‘Imigh is faigh an tine sin dúinn mar sin!’ 

arsa Madra lena dheartháir.
‘Is leis an Duine an tine sin. Seachain an 

Duine, a dheartháirín!’
Tar éis tamaill, labhair Madra arís.
‘Táim chun iasacht na tine sin a fhail ón 

Duine,’ ar sé. ‘An dtiocfaidh tú liom?’
‘Ní thiocfaidh. Tá an Duine an-

dainséarach.’
Sheas Madra.
‘Imeoidh mé liom féin mar sin.’ Agus 

d’imigh.
‘Bí cúramach,’ arsa Seacál ina dhiaidh, 

‘bí an-chúramach.’
As go brách le Madra ansin agus níor 

stop sé go dtí go bhfaca sé an tine. An 
chéad rud eile, dhúisigh na cearca go léir. 

Tháinig an Duine amach agus sleá ina 
lámh aige. Rug sé ar Mhadra.

‘Cad a thug anseo thú? Ag iarraidh 
cearc a ghoid uaim cuirfidh mé geall!’

‘Ó, a Dhuine, ná maraigh mé! Bhíos 
préachta leis an bhfuacht. Níl uaim ach 
beagán beag de theas na tine sin agus 
imeoidh mé liom arís.’ 

Thosaigh Madra ag geonaíl.
Bhí trua ag an Duine dó. 
‘Suigh síos in aice na tine duit féin mar 

sin,’ ar seisean leis.
‘Ó!’ arsa Madra leis féin. ‘Nach deas é 

seo! Nach deas.’
Chaith an Duine a thuilleadh connaidh 

ar an tine. Is gearr go raibh na lasracha ag 
léim in airde.

‘An bhfuil tú te do dhóthain anois?’ arsa 
an Duine. ‘Má tá, nach bhfuil sé in am duit 
a bheith ag imeacht?’

‘Ó!’ arsa Madra, agus d’fhéach sé ar an 
Duine lena shúile móra donna. ‘An ligfeá 
dom fanacht anseo? Geallaim duit nach 
ndéanfaidh mé dochar do na cearca. 
Rachaidh mé amach ag seilg leat agus 
cabhróidh mé leat i ngach slí. Beidh mé 
ag spraoi le do chuid páistí. Tabharfaidh 
mé aire dóibh! Má thagann gadaí i lár na 
hoíche, tosóidh mé ag tafann!’

Rinne an Duine machnamh ar chaint 
Mhadra.

‘Tá go maith mar sin!’ arsa an Duine. 
‘Fan liom.’

Agus d’fhan.
Uaireanta, i lár na hoíche, cloiseann sé a 

dheartháir, Seacál:
Bó-ááá! Bó-áááá!
Tá an Seacál fós ag feitheamh lena 

dheartháir a d’imigh amach chun iasacht 
na tine a fháil.

Gabriel Rosenstock
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CASARÓL MAIRTEOLA
Le Síle Ní Chearbhaill

Níl aon rud níos deise ar oíche gheimhridh ná casaról deas te. Is dóigh liom gur imigh 
gearrthóga feola a bhíonn  níos saoire as faisean le 20 bliain anuas, ach ní ceart dúinn 
dearmad a dhéanamh orthu. Is minic a cheapann daoine go mbíonn siad  níos righne 
ná na gearrthóga a bhíonn níos daoire agus nach mbíonn siad chomh cothaitheach 
leo.  Is míthuiscint é seo. Má ullmhaítear i gceart iad bíonn gearrthóga saoire chomh 
bog agus chomh cothaitheach  leis na cinn a bhíonn níos daoire.  Iarr ar do bhúistéir 
an tsaill a ghearradh den fheoil sula gceannaíonn tú í  má tá tú ag smaoineamh ar do 
shláinte, ach is fiú roinnt saille a fhágáil ar an bhfeoil mar is í an tsaill a thugann roinnt 
den bhlas don fheoil. Is é an bealach is fearr le gearrthóga níos saoire a chócaráil ná go 
deas mall tais; mar sin tá stobhaigh agus casaróil an-oiriúnach.

Taitníonn an t-oráiste san oideas seo go mór liom ach déan cinnte de go mbaineann 
tú amach é sula ndéanann tú an casaról a riaradh.   Más fearr leat is féidir an t-oráiste 
agus an purée trátaí a fhágáil ar lár, ach cuireann siad go mór leis an mblas. Chun blas 
difriúil a fháil bain úsáid as bagún deataithe.

COMHÁBHAIR:
500g mairteoil stobhach
75g plúr bán
50g im
6 shlisín bagúin
1 oinniún
3 chairéad
75g muisiriún
750ml stoc mairteola
1tbsp luibheanna measctha
2tbsp purée trátaí
craiceann oráiste amháin 
½ tsp salann 
½ tsp piobar 

MODH:
Réamhthéigh an t-oigheann go 170°c/
gásmharc 3. 
Gearr suas an fheoil i gciúbanna  2.5cm.
Measc an plúr, salann agus piobar le 
chéile i mbabhla agus clúdaigh an fheoil 
leis an  meascán seo. 
Leáigh 25g den im sa mhias chasaróil 
agus frioch an fheoil ann go dtí go 
mbíonn sí donn ar an taobh amuigh. Bain 
an fheoil ón gcasaról agus fág í ar phláta.
Gearr suas na glasraí agus an bagún. 
Leáigh an chuid eile den im agus frioch na 

cairéid, oinniúin agus an bagún ann. 
Chuir an mhairteoil ar ais isteach sa 
mhias.  Measc isteach an purée trátaí, na 
luibheanna, craiceann an oráiste agus an 
stoc agus beirigh. 
Nuair atá sé ag beiriú cuir an casaról san 
oigheann ar feadh uair a chloig.
Tar éis uair a chloig cuir isteach na 
muisiriún agus cuir ar ais san oigheann é 
ar feadh 30 nóiméad eile. Má tá sé ag éirí 
tirim, cuir braon beag eile den stoc leis. 
Bain amach craiceann an oráiste. Riar an 
casaról  le brúitín.

Foclóirín: gearrthóg feola: cut of meat; brúitín: mashed potatoes; cothaitheach: nutritious



Timire
an Chroí Ró-naofa

Aspalacht na hUrnaí
Chun bheith i do chomhalta, ní foláir duit iad seo a chleachtadh: 
An Ofráil Laethúil a rá gach maidin; an Chomaoineach Naofa a 

ghlacadh uair sa mhí mar chúiteamh le Croí Rónaofa Íosa i bpeacaí 
agus i míbhuíochas an chine dhaonna; Deichniúr den phaidrín 

a rá gach lá ar intinní an Phápa don mhí.

Samhain  2014
Daoine in uaigneas. Go n-airí na daoine go léir atá faoi chumha 

an uaignis go bhfuil Dia i ngar dóibh agus go bhfaighe siad 
tacaíocht ón mhuintir eile.

Nollaig 2014
Nollaig, dóchas don chine daonna. Go dtuga breith an tSlánaitheora 

síocháin agus dóchas do lucht na dea-thola go léir.

Eanáir 2015
Ar son na síochána, go gcomhoibrí daoine de thraidisiúin difriúla 

creidimh agus lucht na dea-mhéine uile.
    

Feabhra 2015
Go raibh an deis ag príosúnaigh, agus go háirithe príosúnaigh óga, 

a saol a atógáil le dínit.


