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Dé Domhnaigh  9.00 11.00   
Dé Luain       7.00 
Dé Máirt    10.00   
Dé Céadaoine      7.00 
Déardaoin    10.00  7.00 
Dé hAoine      7.00 
Dé Sathairn     11.00  7.00 

 

PAIDRÍN (CHAPLET) THRÓCAIRE DÉ 
Gach Máirt 6.15 i.n. 
 
ADHRADH NA NAOMHSHACRAIMINTE 
Dé Máirt 10.45-5.45. 

 

AN PAIDRIN/BEANNACHT NA NAOMHSHACRAIMINTE 
Gach Domhnach 7.00 i.n. 

 

CUMANN N. UINSIONN DE PÓL - Iarrataisí ar chuidiú chuig:        
 087 3566924. 

 

TACAÍOCHT / COMHAIRLEOIREACHT 
Má tá tacaíocht nó cúram de dhíth ort féin nó ar dhuine éigin ar d’eolas  maidir le 
cosaint pháistí nó le mí-úsáid pháistí i gcás dhuine de lucht oibre na hEaglaise 
téigh i dteangmháil leis an Phearsa Chúraim Thréadaigh-(OLP) 
Seirbhís Cosaint Pháistí Ráth Bhoth.   Margaret Northage  
     0862183011 

 

Narcotics Anonymous 

 087 4045030 

 00447810172991 

AA (Alcoholics Anonymous) 

 087 6273596 

AL ANON 
018732699.  info@al-anon-ireland.org        

 

 

BUÍOCHAS  DO: 

 Na daoine atá ag glanadh na suíochán i dTeach a’ Phobail. 

 

CRUINNIÚ   -   Tógadh €1,150.  Buíochas don Phobal. 

 

DOMHNACH NA nIMIRCEOIRÍ 

 Tógadh €860 go dtí seo.  Buíochas don Phobal. 

 

CRUINNIÚ AIRGID LÁ FHÉIL’ PÁDRAIG 

 Tógadh €1,275 go dtí seo.  Buíochas don Phobal. 

 

CRUINNIÚ TÓGÁLA 

 Tógadh €1,060.  Buíochas don Phobal. 

 

AN TRÍÚ DOMHNACH DEN CHÁISC 
St Paul 234       Salm 4 

 
AN CHÉAD LÉACHT  
Sliocht as Gníomhartha na nAspal.  3:13-15, 17-19. 
Dúirt Peadar leis an phobal: “Thug Dia Abráhám, Dia Ísac,  Dia Iácób agus 
Dia ár n-aithreacha glóir dá Mhac Íosa,  a ndearna sibhse é a thabhairt 
suas  agus a shéanadh os comhair Phioláit,  nuair a thug seisean a bhreith 
gur chóir é a ligean saor.  Shéan sibhse an Neach Naofa Cóir.  D’iarr sibh 
fear a bhí ina dhúnmharfóir a thabhairt daoibh agus mharaigh sibh údar 
na beatha.  Thóg Dia ó mhairbh arís é, rud ar a bhfuil sinne inár 
bhfianaisí.” 
“Anois, a bhráithre, tá a fhios agam gur trí dhíobháil eolais a rinne sibh é,  
agus bhur n-uachtaráin mar a gcéanna.  Is amhlaidh a chomhlíon Dia na 
nithe a d’fhoilsigh sé roimh ré trí bhéal na bhfáithe go léir, go 
bhfulaingeodh a Chríóst.  Ar an ábhar sin, déanaigí aithrí agus tiontaigí 
arís, ionas go scriostar amach bhur bpeacaí. 
 

FREAGRA AN tSAILM: 
Ardaigh solas do ghnúise os ár gcionn, a 
Thiarna. 
 
AN DARA LÉACHT 
Sliocht as céad litir Naomh Eoin.  2:1-5. 
A cháirde ionúin, tá mé ag scríobh seo chugaibh 
ionas nach ndéana sibh aon pheaca;   
ach má dhéan duine peaca,   
tá ár gcosantóír againn os comhair an Athar,   
Íosa Críost atá cóir; 
is é féin an íobairt a thógann ar shiúl ár bpeacaí, 
agus ní ár gcuid peacaí féin amháin, 
ach peacaí an domhain uilig. 
Is mar seo atá a fhios againn go n-aithnímid é, 
a aitheanta a choinneáil. 
An té a deir go n-aithníonn sé é  
agus nach gcoinníonn a aitheanta,  
is bréagach é; 
níl an fhírinne san duine sin. 
Ach an té a choinníonn a fhocal-san, 
is ann a thagas grá Dé chun foirfeachta. 
 
ALLELUIA 
Alleluia, alleluia! 
A Thiarna Íosa, nocht na scrioptúir dúinn;   
cuir ár gcroí ar lasadh ionainn 
le linn duit bheith ag labhairt linn. 
Alleluia! 
 
SOISCÉAL 
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás.  24:35-48. 
San am sin d’inis na deisceabail na nithe a tharla ar an bhealach agus mar 
a d’aithin siad é i mbriseach an aráin.   
Le linn dóibh a bheith ag rá sin, sheasaigh Íosa ina measc agus dúirt leo: 
“Síocháin go raibh agaibh!”  Bhí siad fríd a chéile agus eagla ortha, shíl 
siad gur spiorad a chonaic siad.  Ach dúirt seisean leo: “Cad chuige a 
bhfuil sibh fríd a chéile agus cad chuige a bhfuil ceisteanna ag teacht in 
bhur gcroí?  Féachaigí mo lámha agus mo chosa, gur mé féin atá ann.  
Láimhseálaigí mé agus tuigigí nach mbíonn feoil ná cnámha ag spiorad 
mar a tchí sibh agam-sa.”  A rá sin dó thaispeáin sé daofa a lámha agus a 
chosa.  Nuair nár chreid siad go fóill, agus iad ag déanamh iontais tré 
lúcháir, dúírt sé leo: “An bhfuil rud ar bith agaibh le h-ithe?”  Thairg siad 
giota d’iasc rósta dó.  Ghlac sé é agus d’ith os comhair a súile é.   
Ansin dúírt sé leo: “Is iad seo na focail a labhair mé libh nuair a bhí mé go 
fóill in bhur measc, gurab éigean na nithe uilig a chomhlíonadh atá 
scríofa mar gheall orm i ndlí Mhaois, sna fáithe agus sna sailm.”  D’oscail 
sé a n-aigne chun go dtuigfeadh siad na scrioptúír, agus dúirt sé leo: “Sin 
mar atá scríofa, go bhfulaingeodh an Críost,  go n-éireodh sé ó mhairbh 
an treas lá agus go mbeadh aithrí agus maithiúnas peacaí a bhfógairt ina 
ainm do na náisiúin go léir,  ag toiseacht ó Iarúsailéim.  Is fianaisí sibhse 
ar na nithe seo.” 
 

http://www.parishpress.net/
http://www.mcnmedia.tv/
mailto:info@al-anon-ireland.org


FÉILTE 
Dé Céadaoine 21/4 Naomh Anselm 
Dé hAoine 22/4 Naomh Seoirse 

 

CUIMHNEACHÁIN  BÁIS 
Bás le Gairid  
Dónall Mac Fhionnghaile, An Ardaí Mhór 
Denis Mac Fhionnghaile, Mín a’ Chladaigh 
Gary Ó Briain, Leitir Ceanainn 
Ursula, An Phólainn 
Laura Carroll, Baile Átha Luain 
Máire Ní Dhochartaigh (iníon Eddie McGeever/Sara Roarty), Glaschú 
Denis Harkin, Coill Darach, Craosloch/Londain 
Neil Doherty, Glaschú/An Tor 
Frank Ó Briain, An Dún Mór 
Séamus Mac a’ Bhaird, Árainn Mór 
Pádraig Ó Dónaill, Carraic Uí Bhaoill 
 
Cuimhneacháin  
Grace (Terry) Mhic Suibhne, Mín Doire 
Dé hAoine 16/4 @ 10.00 
 
Biddy (Mháire) Mhic Ruairí, Toraigh 
Dé hAoine 16/4 @ 7.00 
 
Kathleen O’Mahoney, Machaire Rabhartaigh/Cill Ulta 
Dé Sathairn 17/4 @ 7.00  
 
Anna/Jimmy Ó Dubhchoin, Mín Lárach 
Dé Domhnaigh 18/4 @ 9.00 
 
Tony Ó Ceallaigh, An Ardaí Bheag 
Dé Domhnaigh 18/4 @ 11.00  
 
Molly Barrett (máthair Eileen Shiúsaí), Glaschú  
Dé hAoine 23/4 @ 7.00 
 
Mary Ní Cholla/Nóra Ní Dhóláin (máthair agus deirfiúr Nell) 
Dé Sathairn 24/4 @ 11.00 r.n. 
 
Éamonn Chormaic Mac Ruairí, Toraigh 
Dé Sathairn 24/4 @7.00 
 
Mary Catherine Nic Íomhair, Glais a’ Chú 
 

Suaimhneas Síoraí dá nAnamacha Uilig 

 

COMAOINEACH SPIORADÁLTA 
A Íosa creidim gur mhaith leat cónaí a dhéanamh ionam agus 
creidim go bhfuil tú i láthair i Naomh-Shacraimint na hAltóra. 
Tá grá agam duit thar gach rud agus is mian liom fáilte a chur 
romhat isteach i m’anam.  
Ós rud é nach dtig liom fáilte a chur romhat sa tSacraimint i 
láthair na huaire, tar go spioradálta isteach i mo chroí. 
Cuirim fáilte romhat ionas is dá mbeifeá istigh ionam agus 
aontaím me féin go hiomlán leat. 
Ná lig domh scaradh leat go deo.  Áiméan. 

 

DÍOLACHÁN PLANDAÍ CHILL ULTA 

 Glasraí, luibheannaí, síológaí. 

 Potaí móra €3; potaí beaga €2; trátaí €2.40; paca seisear €3. 

 An liosta iomlán ag: www.cillulta.ie 

 Ordaigh ar líne agus pioc suas é Déardaoin 10-4 nó Dé hAoine 
10-12 (fan sa charr, cuir scairt ar an oifig ar  074 9180994       
agus beidh siad amach láithreach. 

 
 
 
 
 

IONAD POBAIL MHACHAIRE RABHARTAIGH :   50/50  

 Comhghairdeas le John Paul Ó Dónaill, Caiseal na gCorr a bhain 
€2,816 sa 50/50 an tseachtain s’chuaigh thart.  Tarraingt beo 
achan Déardaoin ag 7.00 in. ar Facebook.  Ticéidí ar-líne. 

 Is féidir leat ticéad 50/50 a cheannacht ar líne @ 
https://paypal.me/tografiontar - seans amháin €2 agus 3 seans 
€5.   

 Ag bailiú sean-éadaí i dtólamh. Eolas ó 9135556 nó 
eamonn@ipmr.ie 

 

ETB – OIDEACHAS DO DHAOINE FÁSTA 

 Má tá cuidiú de dhíth ort le gabháil ‘ar líne’ –  Facebook, WhatsApp, 
Zoom, aipeanna a íoslódáil etc. Tá muid ag ofráil ranganna ar an fón 
a chéaduair, agus ansin ar-líne agus sa seomra ranga nuair a thig 
linn.  Má tá suim agat sa chúrsa seo cuir glaoch ar Dolores ar 
0861740677.   Tá na ranganna saor-in-aisce.  Ag toiseacht i ndiaidh 
na Cásca. 

 

COVID 19 

 Ag tús 2021 tá muid i Leibhéal 5 de na srianta. 

 Ní thig leis an phobal a bheith i láthair ag an Aifreann ach amháin i 
gcás tórraimh (10 ceadaithe) agus báinseachaí (6 ceadaithe). 

 Bíonn Teach a’ Phobail foscailte ó 10-6 achan lá agus tá fáilte roimh 
dhaoine a theacht isteach le hurnaí a dhéanamh 

 Bíonn an Nuachtlitir ar fáil gach Aoine.  Buíochas mór dona siopaí – 
Eurospar/An Garáiste/An Búistéir, M.R. 

 Bíonn na Nuachtlitir i dTeach a’ Phobail fosta agus ar líne. 

 Tá muid iontach buíoch do gach duine a chuireann na pócannaí sna 
boscaí ag cúl Theach a’ Phobail nó i bpóirse Theach a’ tSagairt. Tá 
muid buíoch daofa seo uilig a chuireann an t-airgead sna pócannaí sa 
bhaile gach seachtain lena dtabhairt isteach amach anseo. 

 Os rud é nach bhfuil cead cuartaíochta ní bheidh an Sagart ag 
cuartaíocht ná ag ‘ul thart ar na seandaoine/daoine tinne. 

 Má tá sé de dhíth, cuir scairt air. 

 Iarrtar orainn uilig cloí lena treoracha agus na srianta ar mhaithe le 
leas an phobail. 

 Déantar an ceo-shileadh i dTeach a’ Phobail dhá uair sa tseachtain. 

 

CLG CHLOICH CHEANNFHAOLA 
Ceannaigh Fód.  €100.  www.buyasod.com 
Eolas ó Joe McGarvey-Ciarán McGarvey-Anna Marie Coyle-Máirtín Ó 
Dúgáin. 
 
Oibrithe Deonacha le linn na Dianghlasála 
Ma tá tú sásta cuidiú scairt ar 0872279155 no 0861567503. 
 

Lotto: Yvonne Ní Dhúgáin, An Ardaí Mhór, €100   2-5-10-11-14-16. 
€6,000 sa phota óir. 
 
Club an Chéid 
€500 : Catherine/Joe Mac Laifeartaigh 
€100 : Ella Mai Nic Gairbheith, Dónal Ó Gallchóir (Seanbhaile), Donna Ní 
Ghallchóir, Gracie Ní Dhubhchoin, John McCarry snr. 
 
Ballraíocht 2021 
*Duine Fásta €30.  Mac Léinn os-cionn-18 €20.  Imreoirí €60.  
*Le díol anois. 
Airgead do Chiarán (Batch) nó Martin (siopa McGee) nó ar líne ag - 
https://clubforce.com/clubs/gaa-clg-chloich-cheann-fhaola-donegal/  

 

TRÓCAIRE 

 Tógadh €10,000 go dtí seo, le cois €90 as Toraigh. 

 Buíochas an-mhór don phobal. 

 Fáilte roimh bhoscaí agus ‘phócannaí’ nach dtáinig isteach go fóill. 

 

AN CHÉAD CHOMAOINEACH 

 Tá muid buartha go gcaithfear an Chéad Chomaoineach a chur ar 
athló agus nach mbíonn sé ann ar an 8ú Bealtaine  

 Caithfimid fanacht go bhfeicfimid caidé a cheadós an Rialtas. 

http://www.cillulta.ie/
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