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      AN CÓINEARTÚ   
 

Cór  Solas Chríost  - 

♫   Hannah R, Hannah B, Alanna, Jennie, Brosnan, Erin, Phoebe ♫ 

 

Solas Chríost 
Páistí le chéile, paistí sinne ar thuras lucháireach 

Canadh ’s ag gáire, caint ‘s ag cómhra 

Sé an táthas ár dtreoir 

Tar ‘gus bí linn ar an turas seo 

Lean ar aghaidh linn gach lá 

 

Solas Chríost, solas na slí 

Gealltanas Chríost linn í gconaí 

Solas Chríost, solas na slí 

I ndorchadas bí linn mar threoraí 

 

We are all travellers on a journey  

Journey filled with hope 

Sharing the burden sharing the promise 

Hope will be our guide 

Come and join us on our journey 

If you are travelling alone 

 

Mórshiúil: Oisín, Eoin, Lorcán, Patrick, Aaron C., Cian, Finn 
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An Beannú 

Imigh ó do thír féin, agus ó do mhuintir féin, agus ó theach d’athar, chun 

na tíre a thaispeánfaidh mé duit.  Déanfaidh mé cine mór díot.   

 

Pobal: Amen 

Sagart: Go raibh an Tiarna libh 

Pobal Agus  le do Spiorad féin 

  

Bronntanais Ranga –  á léamh ag Keri  agus Fintan 

Tugann Séan bíobla mar bhronntanas do Dhia. Déanaimid fíor-iarracht 

bheith omósach d’fhocal Dé í gconaí. 

  

Tugann Fiona coinneal mar bhronntanas do Dhia.  Seo é solas Dé a 

thaispéanann  an bealach dúinn. 

      

Tugann Phelim agus Mia liathróid agus chamáin mar bhronntanas do 

Dhia.  Taispeánaimid grá agus cuirimid áthas ar ár gcairde nuair a 

dhéanaimid spraoi le chéile. 

 

Tugann Naoise bláthanna mar bhronntanas do Dhia.  Taispéanann sé seo 

áilleacht an domhain dúinn. 

 

Tugann Calvin agus Colm lámhleabhar agus cóipleabhair mar 

bhronntanas do Dhia.  Chruthaigh said na lámhleabhair seo sa rang mar 

ullmhuchán don Chóineartú.          
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Tugann Mikey griangrafanna ranga mar bhronntanas do Dhia.  Tá gach 

duine againn difriúil agus speisíalta.  Tá aithne ag Dia ar gach duine go 

pearsanta. 

     

 

Gníomh Aithrí 

S: A phobal Dé, tugaimís ár bpeacaí chun cuimhne chun gurbh 

fhiú sinn na  rúndiamhra naofa a cheiliúradh. 

Cór:  A Thiarna , dean trócaire  

Cór:  An Ghlóir ♫ 

Glóir do Dhia, Glóir do Dhia, Glóir don Athair. 

Is leisean an ghlóir go deo. 

Aililiúia, Áimean,  Aililiúia Áimean, 

Aililiúia, Áiméan, Aililiúia Áimean. 

 

Glóir do Dhia, Glóir do Dhia 

Glóir don Mhac (x2) 

Is leisean an ghlóir go deo (x2) 

Aililiúia, Áimean, Aililiúia Áimean, (x2) 

 

 

Glóir do Dhia, Glóir do Dhia 

Glóir don Spiorad (x2) 

Is leisean an ghlóir do deo (x2) 

Aililiúia, Áimean, Aililiúia, Áimean (x2) 
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An t-Urnaí 

A Dhia na cumhachta agus na trócaire, deonaigh an Spiorad Naomh 

a theacht, seilbh a thógáil orainn, agus teampall foirfe a ghlóire a 

dhéanamh dínn.  Sin é ár nguí chugat trínár d’Tiarna Íosa Críost. 

Pobal: Amen 

   

 

Liotúirge an Bhriathair: 

Sliocht as Gníomhartha na nAspal - á léamh ag Zara 

Teacht an Spiorad Naoimh                   (léacht 2:1-8) 

 

Nuair a tháinig Lá Cincíse bhí siad go léir le chéile ar aon láthair 

agus de phreab tháinig glór ón spéir mar a bheadh séideán gaoithe 

móire agus líon sé an teach ar fad ina raibh siad ina suí. Agus 

chonacthas dóibh mar bheadh teangacha tine ag scaradh ó 

chéile nó gur shuigh an tine ar gach duine acu agus líonadh 

iad go léir leis an Spiorad Naomh agus thosaigh siad ag labhairt i 

dteangacha difriúla de réir mar a thug an Spiorad urlabhra dóibh. 

 



 5 

Bhí Giúdaigh dhiaganta ó gach cine faoin spéir ag cur fúthu in 

Iarúsailéim agus nuair a chualathas an glór úd chruinnigh an slua agus 

iad ar mearbhall de bhrí gur chuala gach duine a theanga féin á 

labhairt acusan. Bhí ionadh agus alltacht orthu: “Féach,” ar siad, 

“nach Gailíligh iad seo go léir atá ag caint?  Conas a tharlaíonn 

go gcloiseann gach duine againne iad ag labhairt inár dteanga 

dhúchais féin.  

 

L: Briathar an Tiarna 

Pobal: Buíochas le Dia 

        

Salm: Tar Anuas a Spiorad Naomh  - 

♫  Ciara, Eve, Grace, Orianna, Roisín, Aoife, Kayleigh agus Chloe , ♫ 

                   
TAR ANUAS A SPIORAID NAOIMH  

 

Tar anuas, a Spioraid Naoimh,  

Tar anuas, a Spioraid Naoimh,  

Tar anuas, a Spioraid Naoimh,   

Is lion ár gcroí ded’ghrásta caomh. 

 

Grásta an Spioraid Naoimh go ngabhaimid  

Agus insa  chreideamh fíor go gcónaímid.   
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I ngaol Dé, í ngrá Dé í dtoil Dé  

I súil Dé, í rún Dé í gcuram Dé. 

 

Sampla na bhfíréan go leanaimid 

Agus i d’Teampall Chríost go bhfanaimid 

I ngaol Dé, í ngrá Dé, í dtoil Dé, 

I súil Dé, í rún Dé, í gcúram Dé. 

 

Cuid duine eile nár shantaímid 

Agus cumann gach duine go gcumhdaímid 

I ngaol De, í ngrá De, i dtoil Dé, 

I súil Dé, í rún Dé, i gcúram Dé. 

 

 
 

Siocht as litir N. Pól chuig na Galataigh - á léamh ag James  

 

Ós é an Spiorad atá dár mbeannú, mairimis faoina réir 

A  bhráithre, má leanann sibh an Spiorad, ní gheillfidh sibh go deo do  

mhianta na colainne. Mar tá mianta na colainne agus mianta an Spioraid 

bunoscionn le chéile, tá siad chomh mór sin in éadan a chéile nach 

ndéanann sibhse na nithe ab áil libh a dhéanamh. 

Gineann an Spiorad áfach grá, lúcháir, síochain, foighne, cineáltas, 

dea-chroí, dílseacht, láchas agus measarthacht. Agus iad siúd a 
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bhaineann le buíon Íosa Críost, tá siad tar éis a gcolainn agus a gcuid 

paisean agus mianta a chéasadh ar an gcrois. Ós é an Spiorad atá dár 

mbeannú, mairimis faoina réir. 

 

 L:   Briathar an Tiarna 

Pobal: Buíochas le Dia. 

   

 

Soiscéal 

S:      Go raibh an Tiarna libh 

P:      Agus le do spiorad féin  

 

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Matha – 5: 13-16 

“Is sibhse salann na talún.  Ach má éiríonn an salann leamh, cad a  

dhéanfaidh goirt arís é?  Níl tairbhe ann feasta chun rud ar   

bith, ach é a chaitheamh amach mar a ngabhfar de chosa ann.  Is sibhse  

solas an domhain. Cathair ar mhullach cnoic, ní féidir í a cheilt.   

Ná ní lastar lampa chun é a chur faoi bhéal na peice. 

Ach in airde ar an gcrann solais mar a dtugann sé solas dá mbíonn sa 

teach.  Sibhse mar an gcéanna, bíodh bhur solas ag taitneamh os comhair 
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daoine chun go bhfeicfidís bhur ndeaghníomhartha agus go nglóireoidís 

bhur nAthair atá ar neamh.   

       

Ná bigí ag ceapadh gur chun an dlí agus na fáithe a chur ar ceal a tháinig 

mé.  Ní á gcur ar ceal a tháinig mé ach á gcur i gcrích.  Óir deirim libh 

go fírinneach, is túisce a imeoidh neamh agus talamh ná mar a imeoidh 

aon litir ná aon ghiota den dlí gan gach aon ní a bheith tagtha i gcrích. 

 

Dá bhrí sin, an té a chuirfidh aon aithne ar ceal den chuid is lú de na 

haitheanta seo, agus a mhúinfidh do dhaoine eile an rud céanna a 

dhéanamh, measfar é sin ar an té is lú i ríocht na bhflaitheas.  Ach an té a 

choimeádfaidh iad agus a mhúinfidh, measfar eisean ina dhuine mór i 

ríocht na bhlflaitheas.  Óir deirim libh, mura mbíonn barr fíréantachta 

agaibh ar a mbíonn ag na scríobhaithe agus ag na Fairisínigh, is cinnte 

nach rachaidh sibh isteach i ríocht na bhflaitheas.  

 

S.  Soiscéal an Tiarna 

Pobal: Moladh Duit, a Chríost. 

   

SEARMÓIN AN CHÓINEARTAITHE 

 

An Glaoch 

 

An t-Aithneasc 
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Athnuachan Gheallúintí an Bhaiste.   

 

Easpaig: An ndiúltaíonn sibh do Shátan, dá oibreacha go léir agus dá 

chleasa go léir? 

Iarrthóirí: Diúltaím. 

Easpag: An gcreideann sibh i nDia an tAthair uilechumhachtach, 

cruthaitheoir neimhe agus talúin? 

Iarrthóirí: Creidim 

Easpag: An gcreideann sibh in Íosa Chríost, a aon mhac san, ár 

d’Tiarna, a rugadh ó Mhuire Óigh, a céasadh, a fuair bás agus 

a adhlacadh, a d’éirigh ó mhairbh, agus atá anois ina shuí ar 

dheis an Athar? 

Iarrthóirí: Creidim.    

Easpag: An gcreideann sibh sa Spiorad Naomh, Tiarna agus Bronntóir 

na beatha, a thiocfaidh anuas oraibh inniu i sacraimint an 

Chóinearthaithe mar a tháinig sé anuas ar na hAspail Lá 

Cincíse. 

Iarrthóirí: Creidim 
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Easpag: An gcreideann sibh sa Naomh Eaglais Chaitliceach, i 

gcomaoin na Naomh, i maithiúnas na bpeacaí, in aiséirí na 

colainne agus sa bheatha shíoraí? 

Iarrthóirí: Creidim 

Easpag: Is é seo ár gcreideamh.  Is é seo creideamh na hEaglaise.  

ábhar  mórtais dúinn é a admháil in Íosa Críost ár d’Tiarna. 

Pobal: Áimean 

 

Dul faoi Lámh an Easpaig: 

 

Easpag: A phobal Dé na páirte, tríd an mbaisteadh rugadh an chlann 

seo athuair chun na beatha síoraí agus rinne Dia, an t-Athair 

uilechumhachtach, clann altrama díobh. Iarraimis ar an 

Spiorad Naomh a dháileadh anuas orthu go caoin, chun iad a 

neartú le flúirse a bhronntanas agus  iad a chur í gcosúlacht, 

trína ungadh, le Críost Mac Dé.          

      

Seal tosta chun urnaí 

Easpag: 

 A Dhia uilechumhachtaigh, Athair ár d’Tiarna Íosa Chríost, 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 shólasaí.  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 d’Tiarna. 
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Pobal: Áimean 

    

 
 

♫ Cór: ♫ 

 

 Spiorad Dé Ionainn 

Spiorad Dé ionainn, Spiorad Dé tharainn, 

Spiorad Dé ionainn, Go bhfógraimid slanú Dé, 

Siocháin Dé, áthas Dé, Spiorad Dé ionainn. 

Spiorad Dé ionainn, Spiorad Dé tharainn, 

Spiorad Dé ionainn, Go leanaimid cosán Dé, 

Briathar Dé, Solas Dé, Briathar Dé, Solas Dé 

Spiorad Dé ionainn. 

 

 

Many the gifts 
Many the gifts that come from the Spirit, many the gifts for life. 

Send the gifts of understanding, 

Wisdom for all our days. 

Send the gifts of knowledge and counsel, judgement for all our days. 

Send the gifts of strength and courage, 

Guidance for all our days. 

Set free the gifts that dwell deep within us 

Shine and light the way. 
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Laisir Ghrá 
Seo chugainn lasair an lae, Lasair an Spioraid, 

Laisir ghrá, Seo seo, gealaigh ár slí, A Laisir 

An Spioraid a lasair ghrá, 

A Spioraid Naoimh, líon muid le grá, lasair gaoth 

‘s an áil Dé, 

A Spioraid Naoimh líon muid legrá, A laisir 

an Spioraid, ó a lasair ghrá. 

 

Seo chugainn an puth inár gcroí, 

Leoithne an Spiorad, ionainn an ghaoth. 

Seo chugainn siolla an staoil, 

Leoighne an Spioraid ag séideadh le brí. 

 

Seo chugainn fuinneamh an tsaoil, 

Anáil an Spioraid, anáil Dé, 

Seo chugainn fuinneamh an tsaoil, 

Anáil na beatha, anáil Dé. 

 

Tar Chugam a Spiorad Naomh 
Tar chugam, a Spioraid Naoimh, tar chugam 

 

…..Tar chugam is cabhraigh liom chun ‘bheith lách. 

…..Tar chugam is cabhraigh liom chun ‘bheith foighneach. 

…..Tar chugam is cabhraigh liom chun ‘bheith séimh. 

…..Tar chugam is cabhraigh liom chun ‘bheith grámhar. 

 

 

Confirm Us Today 

Tongues of fire, hearts a-flame, 

Breath Inspiring us to proclaim, 

Spirit of God, Spiorad Dé, 

Holy Spirit, confirm us today. 

 

Pentecost suddenly, 

Mighty wind blowing free, 

Spirit of God, Spiorad Dé, 

Holy Spirit, confirm us today. 

 

Strength of Spirit filling me, 
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Leading onwards, setting me free, 

Spirit of God, Spiorad Dé, 

Holy Spirit, confirm us today. 

 

Let us witness, let us pray, 

Let’s go forth in the spirit today, 

Spirit of God, Spiorad Dé, 

Holy Spirit, confirm us today. 

 

Ón Lá seo is go Bráth 
Seo é ár lása, lá ár gceiliúrtha, 

Seo é an lá lena bhfuil muid ag tnúth. 

Buíochas don Tiarna a sheol chuinn an Spiorad,  

Le tine lasadh ’nár gcroí. 

Tabhartais an Spioraid, fios agus eagna,  

Ár dtreorú sa saol amach romhainn. 

A Spioraid Ró-Naofa, treoraigh sa saol sinn,  

On lá seo is go brách. 

 

        
 

An tUngadh 

 

Easpag: Séalaím thú le bronntanas an Spioraid Naoimh. 

Freagra: Áimean 

Easpag: Go raibh an Tiarna libh 

Freagra: Agus le do spiorad féin. 
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Guí an Phobail: 

 

Easpag:  

A Chlann na páirte guímís go humhal chun Dé, an 

tAthair Uilecumhachtach.  Bímís aontaithe san urnaí 

mar táimid aontaithe sa chreideamh agus sa ghrá a 

thagann ó Dhia chugainn. 

 

Tar éis gach paidir: 

 

P: A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

 

 

 

Adam Guímís ar son ár bPápa Prionsias agus ár nEaspag Séan 

Go dtuga Dia neart agus cabhair dóibh ina saoil. 

- A Thiarna éist linn   

 

Cillian          Guímís ar son na páistí ar fad atá bailithe anseo inniu 

         agus do pháistí ar fud an domhain.  Go dtuga Íosa an 

         grásta dúinn a ghrá a léiriú pé áit a mbímid. 

- A Thiarna éist linn  

  

Evan Guímís ar son ár dtuismitheoirí ar an lá sona seo, 

gabhaimid buíochas leo as ucht an ghrá, tacaíocht agus    

síochán a thugann siad dúinn gach lá. 

 Guímís go mbeidh grásta agus síocháin i réim i ngach 

aon teaghlach í láthair anseo.      

- A Thiarna éist linn   
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Aaron R6. Guímís ar son na mbochtán agus n-easlán timpeall an 

domhain. Go dtuga Dia ár nathair suaimhneas agus 

sólás dóibh ina bhfulaingt.   

- A Thiarna éist linn   

  

Andy Guímís ar son sagairt uile an pharóiste – go háirithe an 

t-Athair Ó Gairbheith , an t-Athair Mac an Airchinnigh, 

 agus tAthair Ó Donnabháin, go gcabhróidh Dia leo in a 

gcuid oibre.    

- A Thiarna éist linn   

    

Kerry Do na mairbh go léir, go háirithe ár ngaolta féin atá 

imithe ar shlí na fírinne.  Go ndéana Dia Trócaire ar a n-

anam nó go bhfeice siad solas na glóiré. 

- A Thiarna éist linn   

 

Craig  Guímís go mbeidh síochán idir dhaoine agus naisiúin ar 

  fud an domhain. 

- A Thiarna éist linn  

 

Gráinne  Dóibh siúd atá tinn.  Go dtuga Dia neart agus misneach  

  Dóibh ina saoil.   

- A Thiarna éist linn  

  

 

S:  Éist linn agus sinn ag guí chugat a Dhia, Deonaigh a bhfuil á 
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 iarraidh orainn ort trí do mhac Íosa ár d’Tiarna. 

P: Áimean. 

 

Liotuirge na hEocairiste: 

Tugann Shane agus Luke an t-arán agus fíon chuig an altóir. 

Cór: ♫Ithigí an tArán seo♫           

Orate Fratres 

Sagart: Guígí, a bhráithre, go nglaca Dia an tAthair  

uilechumhachtach leis an íobairt seo uaimse agus 

uaibhse. 

Pobal: Go nglaca an Tiarna leis an iobairt seo ó do lámha 

chun onóra agus glóire a ainm, agus chun sochair 

dúinne agus dá Naomh Eaglais uile. 

   Amen 

 

An Urnaí os cionn na hOfrálacha:         

 

Sagart: Táimid páirteach, a Thiarna, i gcuimhneachán pháis do 

Mhic trínar thuill sé an Spiorad Naomh a theacht orainn.  

Glac go ceansa lenár n-urnaithe agus deonaigh go 

rachaimid níos mó i gcló do Mhic agus go 

dtabharfaimid breis fianaise air de shíor. 

   Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár d’Tiarna.   

    

Pobal:  Áimean. 
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An Phaidir Eochairisteach – An Phreafáid 

Sagart:  Go raibh an Tiarna libh 

Pobal:  Agus le do spiorad féin 

Sagart:  Tógaigí bhur gcroíthe in airde. 

Pobal:  Tá siad tógtha in airde chun an Tiarna againn. 

Sagart:  Gabhaimis buíochas leis an Tiarna Dia 

Pobal:  Is ceart agus cóir sin. 

 

Is ceart agus is cóir dúinn, go deimhin, is cuí agus is tairbheach, 

buíochas a ghabháil leat de shíor agus i ngach áit, a Thiarna, a Athair 

naofa, a Dhia uilechumhachtaigh shíoraí.  Óir nuair a bhí sacraimint na 

Cásca á chur i gcrích agat, bhronn tú ar an lá seo an Spiorad Naomh ar 

an muintir a ndearna tú clann altrama díobh i bpáirt  le do Mhac; agus 

nuair a bhí an Eaglais á bhreith den chéad uair, phréamhaigh an 

Spiorad sin eolas ar an diagacht i gcroí na gciníocha go léir; d’aontaigh 

sé na teangacha  uile dá éagsúla iad i ndearbhú ar aon chreideamh. 

Uime sin tá saol mór ag déanamh gairdeas lúcháire ar fud an domhain.  

Tá sluaite neimhe agus na cumhachtaí aingeal ag canadh duan do do  

ghlóir, a rá gan stad: 

Sanctus  

Cór:  Is naofa naofa naofa thú, 

  A Thiarna Dia na slua, 

  Tá neamh agus talamh lán de do ghlóir. 

  Hósanna, Hósanna sna hárda. 
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Is beannaithe an té atá ag teacht, in ainm an Tiarna,  

           In ainm an Tiarna.            

   

Paidir Eochairisteach  3 

A Thiarna Dia, is tú amháin is naofa.  Gach ar chruthaigh tú, molann siad 

thú mar is dual duit. Déanann tú gach rud a bheochan agus a naomhú le 

cumhacht an Spioraid Naoimh trí do Mhac, ár d’Tiarna, Íosa Críost, agus 

bíonn tú de shíor ag bailiú pobail chugat féin, ionas go mbeadh íobairt 

ghlan á hofráil do d’ainm ó éirí go luí na gréine.    

 

Iarrtar cabhair an  Spioraid Naoimh. 

Impímid go humhal ort, da bhrí sin, a Thiarna, na tabhartais seo atá 

tugtha i do láthair againn le coisreacan duit a naomhú tríd an Spiorad 

céanna ionas go ndéanfaí díobh Corp agus Fuil do Mhic, ár d’Tiarna, 

Íosa Chríost, mar is le hordú uaidh a cheiliúraimid na rúndiamhra seo. 

 

An oíche ar tugadh suas é thóg sé an t-arán, ghabh sé buíochas leat, thug 

moladh duit, bhris an t-arán agus thug sé dá dheisceabail é, á rá: 

 Glacaigí agus ithigí uile é seo: 

 Óir is é seo mo chorp a thabharfar ar bhur son. 

Ar an gcaoi chéanna, tar éis an tsuipéir thóg sé an chailís, ghabh sé 

buíochas leat arís, mhol sé thú agus thug dá dheisceabhail í, á rá: 

 Glacaigí agus ólaigí uile aisti seo: 

 Óir is í seo cailís mo chuid fola, fuil an nuathiomna 

 shíoraí. Doirtfear í ar bhur son agus ar son an chine daonna  

 chun maithiúnas na bpeacaí.  Déanaigí é seo i gcuimhne  

 ormsa     
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Sagart: Fógraímis rúndiamhair an chreidimh. 

 

Rúndiamhair an chreidimh: 

Cór  Táimid ag fógairt do bháis a Thiarna, 

  Agus ag comóradh d’aiséirí, nó go dtaga tú.  

 

Dá réir sin, a Thiarna Dia, cuimhnímid ar pháis do Mhic a shlánaigh 

sinn, ar a aiséirí ghlórmhar agus ar a dheasgabháil chun na bhflaitheas.  

Agus ofrálaimid duit mar chomhartha bhuíochais an íobairt bheo naofa 

seo, agus sinn ag feitheamh go muiníneach lena theacht athuair.  Féach 

anuas, impímid ort, ar íobairt na hEaglaise; is eol duit gurb é seo an 

Críost céanna ar ghlac tú lena bhás in éiric ár bpeacaí.    

   

Iarrtar cabhair an Spioraid Naoimh. 

 

Tabhair dúinn, dá bhrí sin, go líonfar den Spiorad Naomh sinn uile atá 

dár gcothú le Corp agus le Fuil do Mhic, agus go ndéanfar dínn aon 

chorp amháin agus aon spiorad amháin i gCríost. 

      

Comaoin na Naomh 

 

Go ndéana seisean dínn tabhartas foirfe síoraí duitse, a Dhia, ionas go n-

éireoidh linn an oidhreacht a bhaint amach i gcuideachta na naomh:  sa 

chéad áit, an Mhaighdean Bheannaithe, Muire, Máthair Dé, d’Aspail 

naofa agus do Mhairtírigh ghlórmhara, Naomh Micheál agus na naoimh 
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uile.  Tá lánmhuinín againn as an idirghuí a dhéanann siad go buan os do 

chomhair. 

 

Paidir ar aon na hEaglaise 

 

An íobairt seo a thugann sinn chun athmhuintearais leat, go dté sí chun 

síochána agus chun slánaithe don domhan uile, impímid ort a Thiarna.  

Neartaigh d’Eaglais ar a hoilithreacht ar talamh i gcreideamh agus i 

gcarthanacht mar aon le do sheirbhíseach, ár bPápa Benedict lenár 

nEaspag Séan leis na heaspaig agus leis an gcléir uile, agus leis an 

bpobal uile atá roghnaithe agat.     

 

Tabhair aird go ceansa ar mhianta an teaghlaigh atá anseo i do láthair de 

réir do thola féin.  A Athar na trócaire, ceangail leat féin do chlann uile, 

cibé áit a bhfuil siad scaipthe.  Lig isteach go geanúil i do ríocht ár 

muintir atá marbh agus gach duine atá imithe as a saol seo faoi do 

ghnaoi. Is é ár ndóchas go mbeimid ina gcuideachta siúd ionas go 

mbainfimid aoibhneas as do ghlóir i dteannta a chéile go deo, trí Chríost 

ár d’Tiarna trína mbronnann tú gach maitheas ar an saol. 

 

Is tríd, agus leis, agus ann a thugtar gach onóir agus glóir duitse, a Dhia 

an tAthair uilechumhachtach, mar aon leis an Spiorad Naomh, trí shaol 

na saol. 

 

Cór: Áimean    
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Deasghnátha na Comaoineach:      

 

Sagart: Aitheanta an tslánaithe dár dtreorú agus briathar Dé dár 

dteagasc, tá sé de mhisneach again a rá: 

S&P  Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d’ainm, 

  Go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh 

  Mar a dhéantar ar neamh. 

Ar n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár 

bhfiacha, mar a mhaithimide dár bhféichiúna féin, agus ná lig 

sin i gcathú, ach saor sinn ó olc. 

 

Saor sin ó gach olc, ímpimid ort, a Thiarna. 

Tabhair go cineálta  síocháin lenár linn, ionas go mbeimid, le 

cúnamh do thrócaire, saor ón bpeaca i gconaí agus slan ón 

uile bhuairt agus sinn ag súil leis an dóchas naofa agus le   

teacht ár Slánaitheora, Íosa Críost. 

 

Pobal: Óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht, agus an ghlóir 

trí shaol na saol 

        

Sagart: A Thiarna Íosa Chríost, a dúirt le d’Aspail: 

  Fágaim síocháin agaibh, tugaim daoibh mo shíocháin: 

Ná féach ar ár bpeacaíne ach ar chreideamh d’Eaglaise; 

deonaigh síocháin a thabhairt di agus í a aontú, faoi mar is 

toil leat féin, tusa a mhaireann agus a rialaíonn trí shaol na 

saol.  
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Pobal: Áimean   

Sagart: Síocháin an Tiarna libh i gcónaí. 

Pobal: Agus le do spiorad féin. 

Sagart:  Ofrálaigí comhartha síochána dá chéile. 

 

Paidir Ghníomhach    

Cór:   A Uain Dé 

A Uain Dé, A Uain Dé a thógann peacaí an domhain, déan trócaire 

orainn.  

A Uain Dé, A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, déan trócaire 

orainn. 

A Uain Dé, A Uain Dé a thógann peacaí an domhain, tabhair dúinn 

síocháin, tabhair dúinn síochán 

 

Sagart: Seo é Uain Dé, seo é an té a thógann peacaí an domhain.  Is 

  méanar dóibh siúd a fuair cuireadh chun séire an Uain.   

 

Pobal: A Thiarna, ní fiú mé go gtiocfá faoi mo dhíon, 

  Ach abairse an focal agus leigheasfar m’anam. 

     

Comaoineach  
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♫Cór ♫  
 

Chuile Náisiún ar an Domhan 

 

Chuile náisiún ar an domhan, mol an Tiarna a chruthaigh dúinn 

An réalt is mó, An blath is lú, Aililiúia 

Moladh na Flaithis an Tiarna, Aililiúia 

Gealach is Réaltaí, mol an Tiarna, Aililiúia 

 

Sléibhte faoi shneachta,  mol an Tiarna, Aililiúia 

Cnoic is gleannta, mol an Tiarna, Aililiúia 

Duibheagáin aigéin, mol an Tiarna, Aililiúia 

Brádán éadrom, mol an Tiarna , Aililiúia 

 

Leoin ag búiríl, mol an Tiarna, Aililiúia 

Éin ag cantain, mol an Tiarna, Aililiúia 

Ríthe is prionsaí, mol an Tiarna, Aililiúia 

Óg is aosta, mol an Tiarna, Aililiúia 

 

 

Beidh Mé Taobh Leat 
Ná bíodh eagla ort beidh mé taobh leat, 

Beidh mé taobh leat, beidh mé ann, liomsa thú. 

Ná bíodh eagla ort beidh mé taobh leat, 

Beidh mé taobh leat, beidh mé ann, liomsa thú. 

 

Nuair a théann tú san uisce, beidh mé taobh leat. 

Ní scaoilfidh mé mo ghreim ort go deo. 

Agus lasracha ag ardú i do thimpeall, 

Ná bí buartha, beidh mé ann le do thaobh. 

Nuair a shiúlann tú trí gleannta an uaignis, 

Cuimhnigh ansin go bhfuilim le do thaobh. 
 
 

Na hAspail 
Ba chúram Íosa gach lá dá shaol, 

grá Dé a léiriú don domhan go léir. 

Ní raibh sé cinnte ag deireadh a shaoil 

Cé bheadh fágtha ag scaipeadh an scéil. 

Ach roghnaigh Íosa cairde a chroí, 

Do ghloaigh sé orthu agus tháinig siad. 
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‘Léanaigí mise, arsa Íosa leo agus bhí siad dáréag ann. 

Bhí Peadar ‘gus Aindrias, Séamas is Eoin. 

Tadáias is Séamas eile ann 

le Pilib is Parthalán, 

Bhí Síomón is Matha ann 

Bhí Iúdas Isceriót ann le Thomás bhí dáréag ann. 

Oíche amháin ar Loch Ghailíle, 

Bhí na haspail le hÍosa ag iascaireacht; 

D’éirigh stoirm i dtobainne, 

Bhí na farraigí ag bualadh an bháid. 

‘A Mháistir, tá an bás again,’ 

A scairt na haspail in ard a gcinn. 

Ach d’eirigh Íosa is labhair go séimh 

Leis an ghaoth, is chiúnaigh sí. 

 

 

TAR CHUGAINN A ÍOSA 

Tar chugainn a Íosa, tar chugainn a Íosa, tar chugainn a Íosa,  

tar chugainn is bí inár saoil. 

Tar chugainn Ímeánuéil, tar chugainn Ímeánuéil, tar chugainn Ímeánuéil. 

Tar chugainn is bí inár saoil. 

Maranatha, Maranatha, Maranatha. 

Tar chugainn is bí inár saoil. 

Táimid ullamh duit, táimid ullamh duit, táimid ullamh duit. 

Tar chugainn is bí inár saoil. 

Rí na Síochána, Rí na Síochána, Rí na Síochána 

Tar chugainn is bí inár saoil. 

 

 

Dia ar Lámh Liom 
Even though the rain hides the stars, 

Even though the mist swirls the hills, 

Even when the dark coulds veil the sky, God is by my side. 

Even when the sun shall fall in sleep, 

Even when at dawn the sky shall weep, 

Even in the night when storms shall rise, God is by my side. 

You are by my side. 
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Mílte réaltóga, ‘s iad gealltanas na bhflaitheas dom, gach aon ghealach úr a 

thabhairt de do bheannacht orm. 

 

Fiú san oíche dhubh Dia liom, fiú i lár an cheobhráin Dia romham, 

Fiú le scamaill dhorcha thar mo cheann, 

Dia i gconaí ann, 

Fiú ar strae ‘sna sléibhte Dia liom, 

Fiú sa stoirm fhíochmhar Dia romham, 

Fiú gan réalt le soilsiú thar mo cheann, 

Dia i gconaí ann ar lámh liom. 

 

     

 

Iarchomaoineach 

Paidir  

A Thiarna, an mhuintir a d’ungaigh tú leis an Spiorad Naomh, chothaigh  

tú iad le Sacraimint do Mhic. Tar i gcabhair orthu feasta le do 

bheannacht agus saor iad ó gach anachain: go gcuire siad lúcháir ar an 

eaglais lena naofacht agus go gcuire siad chun cinn í lena mbearta agus 

lena ndéirc.  Sin é ár nguí chugat  trí Chríost ár d’Tiarna. 

Pobal: Áimean.     
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An Bheannacht 

 

Easpag: Bhronn Dia an tAthair uilechumhachtach beatha nua oraibh le 

huisce agus leis an Spiorad Naomh agus rinne sé clann 

altrama díbh.  Go dtuga seisean a bheannacht daoibh agus go 

gcoinní sé sibh faoina choimirce agus a ghrá. 

Pobal: Áimean. 

 

Easpag: Gheall Íosa Chríost, aon Mhac Dé, go bhfanfadh Spiorad na  

  fírinne lena Eaglais go brách.  Go dtuga seisean a bheannacht  

  daoibh agus go neartaí sé sibh lena chumhacht, an  

  fíorchreideamh a fhógairt.  

Pobal: Áimean 

Easpag: Las an Spiorad Naomh tine an ghrá i gcroíthe na ndeisceabal. 

  Go dtuga seisean a bheannacht daoibh agus go dtreoraí sé  

  sibh slán i dteannta a chéile isteach i ríocht Dé. 

Pobal: Áimean 

Easpag: Go mbeannaí Dia uilechumhachtach sibh, Athair, Mac agus  

  Spiorad Naomh. 

Pobal: Áimean 
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Cór:   

Magnificat 
Hail, Hail 

Hail Mary, Hail Mary 

Hail Mary full of Grace, Hail Mary full of Grace 

My soul glorifies the Lord 

Hail Mary full of grace 

My spirit, rejoices in god my saviour 

Hail Mary full of grace 

He has done great things for me 

Hail Mary full of grace 

Holy holy holy his name 

Holy holy holy his name 

 

The scout of the crowd 

Feeds the hungry 

God of the weak 

Not the mighty 

Showing his strength 

And his mercy 

Promised to Abraham long ago 

Holy holy holy his name 

Holy holy holy his name 

 

My soul glorifies the Lord 

Hail Mary full of grace, 

My spirit, the choices in god my saviour 

Hail Mary full of grace 

He has done great things for me 

Hail Mary full of grace 

Holy holy holy his name 

Holy holy holy his name 

Hail……. 

 

Lá Spioradúil 
Is spíoradúil lá é seo,  

Is spioradúil an lá é, a Dhia. 

Ghlaoigh tú ár n-ainmneacha go léir, 

Tugaimid muid féin duit. 

Is spioradúil an lá, 

Is spioradúil an lá é, a Dhia. 
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Tugann an Spiorad rudaí dúinn le haghaidh an saol laethúil 

Tugann sé grá, tá an Spioraid beo! 

Áthas, bíonn an Spiorad ag damhsa! 

Síocháin, ligeann Spiorad a scith. 

Foighne, fanann an Spiorad! 

Cinéaltas, tugann an Spiorad maitheas, an álaíonn an Spiorad 

Cneasacht, gníomhaionn an Spiorad!  

Creideamh, maireann an Spiorad!  

Féin smacht, tugann an Spiorad aire! 

Tugann an Spiorad aire dúinn, aire dúinn 

Tugann an Spiorad rudaí dúinn le haghaidh an saol laethúil 

 

Imigh Inis Do Chách 

Tá spiorad Dé i mo chroí 

Ghlaoigh sé orm agus roghnaigh sé mé 

Seo é an rud atá leagtha amach (x2) 

Sheol Dia mé chun dea scéal 

 a thabhairt do na boicht 

Chun inse do phríosúnaigh 

 go bhfuil siad anois saor 

Chun inse do  na daill go bhfeicfidh siad arís 

 is chun an dream atá faoi 

chois a scaoileadh saor agus ‘imigh 

inis do chách an scéala go bhfuil 

ríocht Dé tagtha anois 

agus imigh inis do chách go bhfuil ríocht Dé tagtha anois 

 

Go díreach mar a sheol an tAthair mé 

Tá mise ag cur sibhse amach 

Le bheith mar fhinnéithe sa domhan 

Ar fud an domhain mhóir go léir 

 

Ná bí buartha faoin méid atá le rá 

Ná bí buartha mar ar an lá sin 

Labharfaidh Spiorad Dé i do chroí 

Labharfaidh an spiorad i do chroí 

Chuile Náisiún ar an domhan 

 

Chuile náisiún ar an domhan  
Chuile náisiún ar an domhan  

Mol an Tiarna a chruthaigh dúinn 
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An réalt is mó, An blath is lú, Aililiúia 

Moladh na Flaithis an Tiarna, Aililiúia 

Gealach is Réaltaí, mol an Tiarna, Aililiúia 

 

Sléibhte faoi shneachta, mol an Tiarna, Aililiúia 

Cnoic is gleannta, mol an Tiarna Aililiúia 

Duibheagáin aigéin, mol an Tiarna, Aililiúia 

Brádán éadrom, mol an Tiarna , Aililiúia 

 

Leoin ag búiríl, mol an Tiarna, Aililiúia 

Éin ag cantain, mol an Tiarna, Aililiúia 

Ríthe is prionsaí, mol an Tiarna, Aililiúia 

Óg is aosta, mol an Tiarna, Aililiúia 
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