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2ú Deireadh Fómhair  2022:  An Seachtú Domhnach   
is Fiche de Ghnáthbhliain na hEaglaise. 
 

www.parishpress.net 
www.mcnmedia.tv 
 

AIFRINN NA SEACHTAINE   
Dé Sathairn     7.00 i.n.  
Manus Ó Fearraigh & a mhuintir (An Cheathrúin Íocht.) 
 
Dé Domhnaigh     9 r.n. 
Dé Domhnaigh   11 r.n. 
 
Dé Luain    7.00 i.n.       
 
Dé Máirt   10.00 r.n 
 
Dé Céadaoine    7.00 i.n. 
Sarah/John/Barney Mac Giolla Comhaill, An Ardaí Bheag 
 
Déardaoin    10.00 r.n.   
 
Dé hAoine   * 6.00 i.n.   
 
Dé Sathairn      11.00 r.n.  
Dé Sathairn     7.00 
Willie Ó Fearraigh, An Ardaí Bheag 
 
Dé Domhnaigh     9.00 
Dé Domhnaigh   11.00 
Finola McMonagle, An Caiseal 

 

Bás le Gairid 
Deirdre Ní Fhearraigh, An Ardaí Bheag 
James Curran, An Ardaí Bheag, a fuair bás in Hampshire 
Christopher Mac Pháidín, Machaire Rabhartaigh 
Hughie (Woody) Ó Gallchóir, Caol Droim 

 

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

 

AN PAIDRÍN/BEANNACHT NA NAOMHSHACRAIMINTE 
Dé  Domhnaigh   7.00 i.n. 

 

FAOISTIN 
Dé Sathairn  6.30.          An Chéad Aoine       6.30. 

An Seachtú Domhnach is Fiche 
de Ghnáthbhliain na hEaglaise. 

 
AN CHÉAD LÉACHT 
Sliocht as leabhar Habacúc.  1:2-3, 2:2-4. 
Cá fhad eile,  a Thiarna,  a bhéas mé ag glaoch ort 
agus nach n-éistfidh tú liom; 
nó ag caoineadh ‘Cloíteacht!’ i do chluas 
agus nach bhfuasclóidh tú mé? 
Cad chuige nach dtaispeánann tú domh 
ach an urchóid amháin? 
Cad chuige a mbíonn tú féin ag breathnú   
ar an ansmacht ar nós cuma liom? 
Déantar slad agus leatrom os mo chomhair 
agus is minic a bhíonn achrann agus easaontas ann. 
Thug an Tiarna freagra orm ansin,  ag rá: 
“Scríobh síos an aisling: 
déan í a ghreanadh ar leaca 
ionas go mbeidh sé níos fusa í a léamh. 
Óir tá an aisling seo le haghaidh a h-am féin amháin; 
tá sí cíocrach lena comhlíonadh 
agus ní dhéanfaidh sí bréag. 
Go fiú má bhíonn sí mall ag teacht,  fan leí, 
mar tiocfaidh sí i gcrích go cinnte; 
ní theipfidh uirthi a choíche. 
Féach,  cloítear an té nach bhfuil croí ionraic aige, 
ach mairfidh an fear díreach de bharr a dhílseachta.”  
 

FREAGRA AN tSAILM: 
Á,  dá n-éistfeadh sibh le mo ghuth inniu; 
ná cruaigí bhur gcroí. 
 
AN DARA LÉACHT 
Sliocht as dara litir Naomh Pól chuig Timóteas.  1:6-8, 13-14. 

A bhráthair ionúin,  tá mé á chur i gcuimhne duit an 
bronntanas sin a fuair tú ó Dhia nuair a leag mise mo lámha ort a 
athlasadh.  An spiorad a thug Dia dúinn,  ní spiorad na meatachta é,  ach 
spiorad na fearúlachta agus an ghrá agus na stuaime.  Mar sin,  na bíodh 
náire ort fianaise a thabhairt ar ár dTiarna,  agus ná bíodh náire ort fúmsa 
atá i mo phríosúnach ar a shon;  ach glac do pháirt sna pianta atá le fulaingt 
ar son an tSoiscéil le cumhacht agus cuidiú Dé. 

Coinnigh an teagasc folláin a chuala tú uaimse mar threoir,  
agus lean den chreideamh agus den ghrá atá agat i bpáirt le hÍosa Críost.  
An taisce luachmhar atá faoi do chúram,  cosain é le cuidiú an Spioraid 
Naoimh a chónaíonn ionainn.   
 
ALLELUIA 
Alleluia,  Alleluia! 
Is beannaithe an Rí atá ag teacht 
in ainm an Tiarna 
Síocháin ar neamh agus glóir sna harda.    Alleluia. 
 
SOISCÉAL 
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás.  17:5-10. 

Dúirt na hAspail leis an Tiarna:  “Méadaigh ár gcreideamh.”  
Dúirt an Tiarna leo:  “Dá mbeadh oiread creidimh agaibh de mhéid 
ghráinnín de shíol mustaird,  d’fhéadfadh sibh a rá leis an chrann 
mhaoildhearg seo:  ‘Tógtar as do fhréamhacha agus cuirtear san fharraige 
thú’, agus bheadh sé umhal díobh” 

“Cé agaibh a mbeadh seirbhíseach aige ag treabhadh nó ag 
buachailleacht caorach,  a déarfadh leis ar philleadh ón ghort dó,  ‘Tar 
láithreach agus suigh síos chun béile’?  Nach dóichí ná a athrach a 
déarfadh sé leis;  ‘Déan réidh mo shuipéar,  cóirigh thú féin agus déan 
freastal orm nó go n-iosfaidh agus go n-ólfaidh mé,  agus cead agatsa ithe 
agus ól ina dhiaidh sin’?  Nó an mbíonn sé faoi chomaoin ag an 
seirbhíseach sin de bhrí go ndearna sé mar a ordaíodh dó?  Amhlaidh sin 
daoibhse:  nuair a bhíonn gach ní dár ordaíodh daoibh déanta agaibh 
abraigí,  ‘Níl ionainn ach seirbhísigh gan mhaith;  níl déanta againn ach ár 
ndualgas.’”  

 

http://www.parishpress.net/
http://www.mcnmedia.tv/


CUMANN N. UINSIONN DE PÓL – Iarrataisí ar chuidiú 
chuig:       087 1965933. 

 

CRUINNIÚ 
Tógadh  €1,832.  Buíochas don Phobal. 

 

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 

 

 

FÉILTE NA SEACHTAINE SEO 
Dé Luain 3/10  Columbán Beannaithe Marmion 
Déardaoin 45/10   N. Bruno 

 

CLÉIRIGH 
Dé Sathairn 1/10 @ 7.00: Kayla Nic Fhionnghaile – Cassie Nic Póil  
– Katelyn Ní Loinsigh. 
Dé Domhnaigh 2/10 @ 9.00: Elin Nic Diarmada/Aoife Ní 
Ghallchóir. 
Dé Domhnaigh 2/10 @ 11.00: Hannah Ní Fhríl – Mollaí Ní Fhríl. 
 
Dé Sathairn 8/10 @ 7.00: Lorcán Mac Laifeartaigh – Aoife Nic 
Laifeartaigh – Jack Mac Póil. 
Dé Domhnaigh 9/10 @ 9.00: Mary Ní Bhriain – Lucia Ryder. 
Dé Domhnaigh 9/10 @ 11.00: Seosamh Ó Ceallaigh – Iarla Ó 
Ceallaigh. 
 

 

SEIRBHÍS CUIMHNEACHÁIN 

• Beidh Seirbhís Cuimhneacháin do theaghlaigh a chaill 
páistí beaga ar an Domhnach, 9ú Deireadh Fómhair ar 
Highland Radio i ndiaidh Nuacht a 10.00 ar maidin. 

• Iarrtar ar theaghlach ar bith atá ag éisteacht coinneal a 
lasadh sa bhaile le linn na seirbhíse. 

 

MABS 

• Ta MABS Iarthar Dhun na nGall ina chraobh de MABS 
Thuaisceart Chonnacht agus Uladh.  Tá an seirbhís saor, 
rúnda, neamhspleách agus neamhbhreithiúnach do dhuine ar 
bith a bhfuil fiacha orthu nó atá i mbaol dul i bhfiacha. 

• Tá muid lonnaithe ar na Doirí Beaga F92 KF82 agus tá muid 
ag glacadh le coinní pearsanta arís.  Le coinne a eagrú nó le 
labhairt le duine den fhoireann is féidir teagmháil a 
dhéanamh linn ar 0818 072650 nó ríomhphost a sheoladh 
chuig iarthar_dhun_na_ngall@mabs.ie 

 

CURSILLO 
Eolas maidir le Cursillo le fáil ach scairt a chur ar Martina ag 
087 3749024 nó ríomhphost chuig martinam1998@hotmail.com 

 
 

IONAD MHACHAIRE RABHARTAIGH 
Buaiteoir 50/50: Mary Hagney, Bun a’ Leaca €242. 
 
Clubanna Óige ar ais mar is gnáth, Dé Luain @ 5.30, Dé Máirt @ 
6.30 agus Dé hAoine 7-9. 
 
Ranganna Adhmadóireachta do dhaoine fásta: Clárú/Eolas - Dé 
Luain 7.00 i.n. 
 
Grúpa Tuismitheoir & Tachrán - Dé Máirt 10-11:30 r.n. 
 
Íoga sa Chathaoir: Dé Máirt 1-1.45 i.n. 
 
Rang Upholstery: Dé Céadaoine 6:30-9 i.n. 
 
Aeróbaic sa Chathaoir: Gach Déardaoin 11-11.45 i.n. 
 
Ranganna Tacaíochta Foghlama do Dhaltaí Bunscoile- Déardaoin 
4-5; 5.15-6 i.n.  Clárú 22/09 @ 5 i.n. 
 
Tuilleadh eolais ó 0759135556/0860769242 nó ar Facebook@ 
Ionad Mhachaire Rabhartaigh 

 

THE IRISH CATHOLIC 
● Ar fail ag cúl Theach a’ Phobail gach seachtain. 
● Cuir €2.50 sa bhocsa bhán. 

 

WHIST AN DOMHNAIGH 

• Teach a’ Cheoil.  Gach Domhnach  8.00. 

• Fáilte roimh gach duine . 

 

ETB - Adult Education (FET) 
Beidh na cúrsaí seo ar fáil i nGort a’ Choirce: 

• Bunchúrsa Ríomhairí do Fhir – Dé Luain 7-9. 

• Scarbhileoga (Spreadsheets) - Dé Céadaoine 7-9. 

• Foghlaim cén dóigh leis an chuid is fearr a bhaint as do fón 
póca nó táibléid - Déardaoin 2-4. 

• Cuir scairt ar Dolores ar 0861740677. Cúrsaí saor in aisce. 

 

AIFREANN DO MHAITHREACHA AG SÚIL LE CLAINNE 

• In Ardeaglais Naomh Adhamhnán, Leitir Ceanainn. 

• Dé Máirt, 11 Deireadh Fómhair.  7.00 i.n. 

 

CLG CHLOICH CHEANNFHAOLA 
Lotto: Mark Mac Aoidh, €100.  €7,750 sa phota óir anois.  
                                                          3,18,7,16,8,11 
 
Craobh Faoi 13 an Chontae 
Roinn a 3A 
CCF 6-8   Gaeil Leitir Ceanainn 7-7 
 
Comhbhrón 
Ba mhaith linn ár gcomhbhrón a dhéanamh le Mary Mhic 
Laifeartaigh agus Bridie Mhic Suibhne agus a dteaghlaigh agus 
clann Uí Ghallachóir uilig ar bhás a máthair, Bridget. Déanann 
muid ár gcomhbhrón lena cuid garmhic, Paul Mac Suibhne agus 
Shaun Mac Laifeartaigh a imríonn ar fhoireann sinsear an chlub 
agus a cuid gaolta uilig atá bainteach leis an chlub. 
 
Déanann muid ár gcomhbhrón fosta le himreoir sinsear eile dár 
gcuid, Fionn Mac Fhionnghaile agus clann Mhic Fhionnghaile 
uilig ar bhás a uncail , Paddy a fuair bás le gairid. 
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