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 RÉAMHRÁ 

Ní mhaireann géag agus ní bhíonn torthaí air 

mura mbeathaíonn an crann nó an planda é. 

Inniu cuireann Íosa é féin i gcomparáid le fíniúin, 

agus is muidne na géaga a thugann toradh a 

ghrá.  

 

 

 

BRÓN 

Má tá spiorad Chríost ag maireachtáil ionainn 

ansin feicfidh chuile duine na torthaí a fhásann 

as eisean a bheith i láthair: grá, sonas, 

maithiúnas, flaithiúlacht agus macántacht.  

A Athair ar Neamh,  

Ní bhíonn torthaí do Spiorad Naofa  

Feiceálach i gcónaí inár saoil.  

Gearr amach na píosaí den ár saoil 

A stopann muid ag fás go láidir,  

Agus a líonann muid le do shaol agus le do ghrá.  

 

 

 

Domhnach, 2 

Bealtaine 

 

 

5ú Domhnach na 

Cásca  

 

 

Bliain B 

 

 

Soiscéal:  

Eoin 15:1-8 

 

 

 

Dath Liotúrgach: 

Bán 
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SOISCÉAL (Eoin 15:1-8) 

Dúirt Íosa lena dheisceabail: ‘Is mise an  fíorfhíniúin, agus is é m’athair 

an garraíodóir a thugann aire don fhíniúin. Gearrtar amach aon cheann 

de na géaga nach dtugann torthaí, agus gearrann sé siar na géaga a 

thugann torthaí i dtreo is go dtabharfaidh siad níos mó torthaí an bhliain 

dár gcionn.  

Toisc gur éist tú le mo theachtaireacht agus gur thuig tú é, tabharfaidh 

tú an-chuid torthaí. Aon ghéag a ghearrtar amach feofaidh sé agus 

gheobhaidh sé bás gan torthaí a thabhairt. Má fhanann tú cóngarach 

dom agus má bheireann tú mo chuid focail leat i do chroí, ansin 

tabharfaidh tú an-chuid torthaí agus beidh tú i ndáiríre i mo 

dheisceabail.’  
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 PLÉ 

Is é post an gharraíodóra ná a chinntiú go bhfuil na plandaí sláintiúil agus 

láidir. Bealach amháin chun é seo a dhéanamh ná prúnáil. An bhfuil a 

fhios agat céard atá i gceist le prúnáil? – ’Séard atá i gceist ná gais atá 

marbh, damáistithe nó lag a ghearradh amach. Spreagann sé seo fás úr 

mar éiríonn na bachlóga agus na buinneoga eile láidir agus sláintiúil.  An 

bhfuil in ann pictiúr den chleachtas seo a aimsiú i leabhar 

garraíodóireachta nó ar an idirlíon?  

 

An bhfuil a fhios agat cén fáth go bhfuil sé tábhachtach crainn torthaí 

agus fíniúnacha a phrúnáil i gceart? – Tógann prúnáil maith líonra láidir 

géagacha, ach freisin spreagann sé tairgeadh maith torthaí amach 

anseo. Má dhéanann sé prúnáil cúramach coimeádann an garraíodóir 

maith a chuid plandaí láidir agus sláintiúil, agus gach bliain tugann siad 

níos mó torthaí.  Bhí fíniúnacha comónta áit ar mhair Íosa agus d’úsáid 

sé iad sa scéal mar d’aithin chuile duine iad.  
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Sa soiscéal inniu cé a bhí ina fíniúin agus cé a bhí ina gharraíodóir?  – 

Dúirt Íosa go raibh sé féin cosúil le fíniúin, agus muidne cosúil le géaga. 

Is é Dia an tAthair an garraíodóir a rinne an prúnáil cuí.  

Céard a bhí Íosa ag iarraidh a mhíniú sa scéal seo meas tú?  – D’inis Íosa 

an scéal faoin bhfíniúin agus na géaga chun a mhíniú go bhfuil muid go 

léir páirteach ina chorp. Is tríd Íosa atá beatha againn, agus tríd obair an 

Athar, ‘an garraíodóir’, a bhláthaíonn muid agus a éiríonn muid láidir. 

Déanann sé na rudaí atá inár saoil a dhéanann muid lag nó a chuireann 

stop linn ag fás láidir sa chreideamh agus sa ghrá a ‘phrúnáil’.  

Céard iad na torthaí a bhfuil Íosa ag iarraidh uainn? – Tá Íosa ag 

maireachtáil agus ag obair inár saoil, inár smaointe agus inár gcuid focail. 

Má tá muid cneasta agus grámhar, réidh maithiúnas a thabhairt, 

macánta agus flaithiúil, feicfear torthaí a ghrá.  

 

 

***************** 

 

PAIDIR 

A Thiarna, 

Líon sinn le do Bheatha agus le do ghrá  

I dtreo is go dtabharfaidh muid go leor torthaí 

Agus fómhar saibhir ar do shon.  
 

 

 



  

5 
 

Cóineartú - Nuachtlitir 4 
 

 
BEALTAINE 

Is mí an-tábhachtach í Mí an Bhealtaine san Eaglais Chaitliceach. Go 

traidisiúnta díríonn Caitlicigh ar Mhuire, Máthair Íosa, i Mí an Bhealtaine. 

Téann an cleachtas seo siar 700 bliain ar a laghad agus tá an cleachtas beo 

ar fud an domhain inniu fós. Aithnítear Bealtaine mar thús an tsamhraidh, 

agus dá bhrí sin is am loighciúil é chun Muire a cheiliúradh, Muire a thug 

beatha sa saol.   

Is í Muire, máthair Íosa, ár máthair freisin. Is í máthair an domhain uilig. 

Céard is féidir linn a dhéanamh chun onóir a thabhairt do Mhuire agus chun 

í a cheiliúradh an mhí seo?  

 

Priontáil amach an féilire ar lch. a 7 nó tarraing d’fhéilire féin do Mhí an 

Bhealtaine. Pleanáil céard atá tú ag dul a dhéanamh . Scríobh isteach 

gníomh le haghaidh trí lá ar a laghad gach seachtain.  
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Tá roinnt smaointe thíos chun cabhrú leat nó is féidir leat teacht suas le 

do smaointe féin. Is féidir ar ndóigh an gníomh céanna a dhéanamh níos 

mó ná aon uair amháin.  

• Abair an ’Sé do Bheatha, a Mhuire. 

• Déan altóir Bhealtaine.  

• Tarraing, dathaigh agus gearr amach bláthanna agus bain úsáid astu 

chun d’altóir Bhealtaine a mhaisiú.  

• Bailigh bláthanna – ó do ghairdín le cead nó bláthanna fiáine – don 

altóir.  

• Rinne Íosa a chéad mhíorúilt toisc gur iarr a mháthair air é a 

dhéanamh. Tharla sé seo ag Bainis Chána. Aimsigh an scéal seo sa 

Bhíobla nó ar an idirlíon agus léigh é.  

• Scríobh paidir chuig Muire. 

• Smaoinigh faoin tábhacht a bhaineann le Muire duit. Scríobh síos 

do chuid smaointe.  

• Abair an Salve Regina. 

Go mbeannaítear duit, a Bhanríon, a Mháthair na trócaire.  

ár mbeatha, ár milseacht agus ár ndóchas go mbeannaítear duit.  

Is ort a ghlaoimid, clann dhíbeartha Éabha.  

Is chugat a chuirimid suas ár n-urnaí, ag caoineadh agus ag gol, sa ghleann 

seo na ndeor.  

Ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,  

Iompaigh orainn do shúile atá lán de thrua,  

agus tar éis na deoraíochta seo,  

taispeáin dúinn Íosa, toradh beannaithe do bhroinne.  

A Mhaighdean Mhuire cheansa, ghrámhar, mhilis. Amen. 

• Foghlaim an phaidir an Salve Regina de ghlanmheabhair.  

• Ba mháthair cneasta agus grámhar í Muire. Déan rud éigin cneasta 

do dhuine éigin i do chlann nó ar scoil.  
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Is mian linn fanacht i dteagmháil leat thar na míonna amach anseo. Ós 

rud é nach mbeidh muid in ann sibh a fheiceáil ar feadh tamaillín eile, 

ceann de na bealaí a bhainfidh muid úsáid as chun a bheith i dteagmháil 

libh ná an nuachtlitir seo.   

 

Líon isteach an bhileog oibre ar shuíomh idirlín an Pharóiste le d’thoil; 

beidh na freagraí go léir ar fáil sa nuachtlitir. Coimeádfaidh muid taifead 

de chuile duine a sheolann freagraí isteach; má tá deacracht ar bith agat 

iarr ar thuismitheoirí nó ar chaomhnóir ríomhphost a chur chuig 

wicklowrathnewsacraments@gmail.com. 

Míle buíochas. 

 

COIMEÁD I 

dTEAGMHÁIL 

AGUS FEICFIDH 

MUID GO LUATH 

SIBH! 
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