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 RÉAMHRÁ 

Thug Íosa grá agus cúram dona lucht leanúna; lá 

amháin bhí sé in ann bia a thabhairt do slua mór 

de chúig mhíle nuair nach raibh aige ach cúig 

builín aráin agus dhá iasc.  

 

 

 

BRÓN 

Más rud é gur fhág muid caidreamh agus grá Dé, 

is féidir linn ‘tá brón orm’ a rá anois agus 

maithiúnas a lorg.  

 

 

 

 

Domhnach, 25 Iúil 

 

 

17ú Domhnach sa 

Ghnátham  

 

 

Bliain B 

 

 

Soiscéal:  

Eoin 6:1-15 

 

 

 

Dath Liotúirgeach: 

Glas 
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SOISCÉAL (cf.  6:1-15) 

Thrasnaigh Íosa Muir na Gailíle, agus nuair a thug sé faoi deara go raibh 

slua mór tar éis é a leanúint ar an trá, chas sé go Pilip agus dúirt sé, ‘Cén 

áit inar féidir linn arán a cheannach chun na daoine seo a bheathú?’ 

D’fhreagair Pilip, ‘A Mháistir, cosnódh sé carn mór airgid fiú píosa aráin 

beag a thabhairt do chuile duine!’  

Ansin tugadh buachaill óg, le cúig builín aráin agus dhá iasc go Íosa. ‘Is é 

seo an bia go léir atá againn!’ a dúirt na deisceabail.  

‘Abair leis na daoine suí síos,’ a dúirt Íosa, agus thóg sé an t-arán agus na 

héisc agus ghabh sé buíochas le Dia, ansin thug sé an bia amach do thart 

ar cúig míle daoine, agus bhí a dhóthain ag gach aon duine. Nuair a bhí 

siad críochnaithe ag ithe, líon siad dhá chiseán déag leis na píosaí a bhí 

fágtha!  Chonaic na daoine é seo agus chreid siad i ndáiríre gurb é Íosa 

Mac Dé.  

 



  

3 
 

Cóineartú – Nuachtlitir a 7 
 

 
 PLÉ 

Sa soiscéal an tseachtain seo caite chuala muid gurb é Íosa an tAoire 

Maith a thugann aire do na caoirigh. Céard a bhí ag teastáil ó na daoine 

ar an gcnoc an lá sin? – Shiúil na daoine i bhfad an lá sin chun a bheith le 

Íosa, agus bhí tuirse agus ocras orthu. Bhí an-chuid ciliméadair idir an 

cnoc agus an baile mór is cóngaraí, agus fiú ansin, ní raibh go leor airgead 

ag na deisceabail chun bia a cheannach don méid sin daoine! Bhí gá le 

bia, agus thug Íosa dóibh é.   

Cé mhéid daoine a bhí sa slua an lá sin? – Deir an Soiscéal go raibh suas 

le cúig míle le beathú an lá sin. Níl tábhacht ag baint leis an uimhir cruinn, 

mar ní leor de ghnáth cúig builín aráin agus dhá iasc chun iad go léir a 

bheathú.  

Ar roinn tú béile riamh le roinnt mhaith daoine? – Ag amanna áirithe den 

bhliain, b’fhéidir um Nollaig nó ag cóisir breithlá, tagann roinnt mhaith 

cairde agus gaolta le chéile chun béile a roinnt. Dé ghnáth caitear go leor 

ama ag pleanáil agus ag ullmhú, chun a chinntiú go bhfuil go leor le n-

ithe agus le n-ól ag chuile duine. Samhlaigh conas a mhothaigh na 

deisceabail nuair a shocraigh Íosa go tobann go mba cheart dóibh an slua 

mór seo a bheathú.  

Céard a rinne Íosa leis na builíní agus leis na éisc? – Ghabh sé buíochas 

le Dia, bheannaigh sé an bia agus ansin roinn sé leis na daoine é.  

Cathain a bheathaíonn Íosa sinn? – Dúirt Íosa, is mise Arán na Beatha. 

Má itheann tú an t-arán seo, mairfidh mé ionat agus mairfidh tú ionam.’ 

Ag an mbéile Eocairisteach, roinneann Íosa é féin linn i slí speisialta, i 

dtreo is gur féidir linn fás i ngrá Dé agus a bheith líonta le áthas agus le 

maitheas.  
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***************** 

PAIDIR 

A Thiarna Íosa, 

Thug tú bia don slua ocrach an lá sin,  

Agus tugann tú Arán na Beatha dúinn.  

Tríd an bronntanas a thugann tú dúinn díot féin  

Cabhraigh linn a bheith níos cosúla leatsa. Amen. 
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Is é Íosa an tAoire Maith 

 

 

Is é Íosa Arán na Beatha 
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Searmanas an Chóineartaithe  

Tá muid beagnach ann! Tá an dáta faighte agaibh agus tá muid go léir ag 

súil le bhur lá speisialta. Tarlóidh searmanas an Chóineartaithe le linn an 

Aifrinn. Seo meabhrúchán beag ar an gcaoi ina dtitfidh sé amach. 

 

Cóineartú 

Ceiliúraí: A Phobal Dé na páirte, tríd an mbaisteadh rugadh an chlann 

seo athuair chun na beatha síoraí agus rinne Dia, an tAthair 

Uilechumhachtach, clann altrama díobh.  

Iarrann muid air an Spiorad Naomh a dháileadh anuas go caoin 

chun iad a neartú le flúirse a bhronntanais agus iad a chur i 

gcosúlacht, trína ungadh, le Críost Mac Dé. 

A Dhia uile-chumhachtaigh, Athair ár dTiarna Íosa Críost, shaor 

tú do chlann anseo ón bpeaca le huisce agus leis an Spiorad 

Naomh, agus bhronn tú beatha nua orthu.  

Tabhair dóibh an Spiorad Naomh, a Thiarna, mar threoraí agus 

mar shólásaí. Tabhair dóibh spiorad na heagna agus na 

tuisceana, spiorad an bhreithiúnais agus an nirt, spiorad an 

eolais agus an ghrá, spiorad na hurraime duit féin. Sin é ár nguí 

chugat trí Chríost ár dTiarna. 

Pobal: Amen. 
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An tUngadh 

Ceiliúraí:  A __________ séalaím thú le bronntanas  

an Spioraid Naoimh. 

Freagra:   Amen. 

Ceiliúraí:  Síocháin leat. 

Freagra:  Agus le do spiorad féin. 

 

 

Tá an t-ábhar sa nuachtlitir seo tógtha ó:  

www.stkilliancong.org  

Katie Thompson, The Complete Children’s Liturgy Book (Stowmarket: Kevin Mayhew Ltd., 

1995). 

I nGrá Dé, Rang a Sé (Baile Átha Cliath: Veritas).  

http://www.stkilliancong.org/


  

8 
 

Cóineartú – Nuachtlitir a 7 
 

 
 

 

Is iad seo an nuachtlitir agus an bhileog oibre deireanach. Míle buíochas 

daoibh go léir a léigh na nuachtlitreacha agus a d’fhreagair na bileoga 

oibre. Tá muid buíoch as an obair go léir atá déanta agaibh agus sibh ag 

ullmhú do Sacraimint an Chóineartaithe. Tá muid ag súil go mór le sibh 

a fheiceáil ar bhur lá speisialta agus guíonn muid gach rath oraibh sa 

todhchaí.   

 

Ná déanaigí dearmad fanacht i dteagmháil leis an bparóiste. Tá teorainn 

leis na huimhreacha ar Aifreann faoi láthair, ach is féidir libh páirt a 

ghlacadh san Aifreann ar shuíomh idirlín an pharóiste.  

 

Téigí i dteagmháil linn más mian libh a bheith níos gníomhaí sa pharóiste 

nó má aon cheist agaibh. Is é an seoladh ríomhphoist ná:   

wicklowrathnewsacraments@gmail.com  

Míle buíochas. 

mailto:wicklowrathnewsacraments@gmail.com

