
 

 

 

 

 

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

tairbheach, buíochas a ghabháil leat de shíor agus i 

ngach áit, aThiarna, a Athair naofa, a Dhia 

uilechumhachtaigh shíoraí, trí Chríost ár dTiarna. 
 

An chéad uair a tháinig seisean  

sa cholainn uiríseal a ghlac sé chuige, 

thug sé an seanreacht chun críche agus réitigh sé an 

bóthar dúinn chun an tslánaithe shíoraí; 

i dtreo nuair a thiocfaidh sé arís i nglóir a 

mhórgachta, 

go bhfaighimid greim go follas  

ar a bhfuil geallta dúinn agus a bhfuilimid ag súil leis 

ag faire dúinn le barr misnigh. 
 

Uime sin, mar aon leis na hAingil agus leis na 

hArdaingil, leis na Tróin agus leis na Tiarnais,  

agus le sluaite uile na bhfiaitheas, 

canaimid duan do do ghlóir, á rá gan stad: 
 

Is Naofa, Naofa, Naofa thú, aThiarna Dia na Slua. 

 

Rúndiamhair an chreidimh:  

A Shlánaitheoir an domhain, slánaigh muid, tusa 

a shaor muid trí do chros agus trí d'aiséirí. 

 

An Iarchomaoineach 

Impímid ort, a Thiarna, go rachaidh chun sochair 

dúinn na rúndiamhra seo a cheiliúramar, lena 

múineann tú dúinn, agus muid ar ár n-aistear trí nithe 

díomuana an tsaoil seo, grá a thabhairt dá bhfuil ar 

neamh agus cloí le nithe buana. Trí Chríost ár 

dTiarna. Amen. 
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   Aifrinn & Intinní na Seachtaine 
   Cill Éinde, An Spidéal 

Dé Sathairn 27ú 6:00pm Keith & Dominic Mac Airt, Coilleach/B.Á.C 

Dé Domhnaigh 28ú 11:00am Beartla & Bríd Uí Churraoin, & a mac Bertie, Cnocán Glas 

Dé Luain 29ú 10:00am  

Dé Máirt 30ú 10:00am N. Aindriú, Aspal: 

Dé Céadaoin 01ú 10:00am  

Déardaoin 02ú 10:00am Tom & Delia Dunford, a n-iníon Violet, mac Tomás & James 

Dé hAoine 03ú 10:00am  

Dé Sathairn 04ú 6:00pm Seán Mac Fhlannchadha, Sidheán 

Dé Domhnaigh 05ú 11:00am Stiofán Ó Féinne & a mhuintir, Páirc Láir 

   Cill Treasa, Ros a' Mhíl  

Dé Sathairn 27ú 7:30pm (1) Mary, Peadar & Petie Mac Donnacha, Barr Roisín 
(2) Máire Treasa Seoighe, Baile Láir, a tuismitheoirí Tom & Nan, & Aenghus (nia) 

Dé Sathairn 04ú 7:30pm (1) Treasa Breathnach (2bln.), Barr Roisín/Sasana 
(2) Winnie & Cóilín Ó Flatharta, a gclann Baba, Johnny & Colmán, Camus Uachtair 

   
 Cill Mhuire, Na Minna 

Dé Domhnaigh 28ú 9:30am Máire & Máirtín Ó Curraoin, Béal an Átha 

Dé Domhnaigh 05ú 9:30am Pádraig Ó Tuathail, a bhean Dóra, Cartúr Caol 

Ag fágáil slán go hoifigiúil an deireadh 
seachtaine, níl le rá agam ach buíochas ó 
chroí a ghabháil as an t-am a bhí agam libh 
sa bparóiste agus sa gceantar. Thaitin sé go 
mór liom. Bhí mé an-sásta anseo. Bhí sé 
mar phribhléid dom turas an tsaoil a shiúil 
in éineacht libh ar feadh tamaillín. Seán 

An Aidbhint 
 

Cuireann muid tús leis an Aidbhint inniu; ceithre sheachtain ag machnamh ar theach Íosa Críost faoi 

ghlóir ag tús bliain na hEaglaise roimh an Nollaig. Tá an séasúr seo roinnte i ndá leath. 
 

An chéad leath, tosnaíonn sé inniu ag súil le hÍosa ag teacht ar an lá deireannach. Glaonn na léachtaí 

orainn a bheith réidh. Caithfidh chuile dhuine é féin a réiteach go pearsanta don lá sin. Deir an Soiscéal 

cén chaoi gur cheart dúinn maireachtáil agus muid ag feitheamh agus ag réiteach; moltar súil a 

choinneáil ar an mbeatha spioradálta chomh maith le muid a iompair go feiliúnach mar Chríostaithe. 
 

Sa dara chuid den Aidbhint, breathnaíonn muid siar go dtí theacht Íosa don chéad uair i mBeithil fadó, 

agus réitíonn muid don cheiliúradh sin faoi Nollaig. 
 

Maireann muide idir an dá theacht sin d’Íosa; agus, go dtí go dtiocfaidh Íosa arís ar an lá deireannach, tá 

sé linn ina Spiorad, ina Bhriathar, ina chorp san Eocairist agus chuile uair a thagann beirt nó triúr le 

chéile ina ainm. 
 

Tá dath na hAidbhinte (corcra) le feiceáil inniu. Ciallaíonn an corcra go bhfuil muid ag feitheamh. 

(Chaith ríthe corcra go traidisiúnta.) Mar sin, sa séasúr seo, tá muid ag súil le theach Rí na Glóire, Íosa 

Críost. 
 

Bíonn corcra againn sa gCarghas chomh maith. Sa gCarghas, ciallaíonn an corcra go mbíonn muid ag 

déanamh aithrí agus muid ag réiteach don Cháisc. Tá an dá séasúr cineál cosúil lena chéile, mar sin, ach 

tá siad difriúil chomh maith. 
 

Ar deireadh anseo, tá fleasc na hAidbhinte réidh agus tá an chéad choinneal ar lasadh agus muid ag 

comhaireamh seachtainí na hAidbhinte. Cabhraíonn an fhleasc linn agus muid ag feitheamh. Tá sé cosúil 

le clog agus muid ag coinneáil súil ar an am le go mbeidh muid réidh.  
 

Chomh maith leis sin, an choinneal sa ndorchadas, is siombail é do Té sin lena bhfuil muid ag feitheamh, 

Íosa Críost Solas an tSaoil, ag teacht chun dorchadas an tsaoil seo a shoilsiú. 
 

Teastaíonn séasúr dóchais mar seo againne ag an am seo, ní amháin ó thaobh an Gheimhridh ach ag 

iarraidh maireachtáil in aimsir na paindéime. Cabhróidh tráth na hAidbhinte linn a bheith seasmhach, 

dóchasach agus foidheach, agus tacaíocht a thabhairt dá chéile ag an am seo. 

Fleasc na hAidbhinte - Beannú 
 

A Athair an tSolais, 

sheol tú do Mhac Íosa Críost inár measc 

chun deireadh a chur leis an dorchadas. 
 

Cuir do bheannacht ar an bhfleasc seo,  

agus ar a choinnle,  

a úsáidfear i dtráth seo na hAidbhinte. 
 

Go gcabhraí sí linn bheith réidh 

nuair a thiocfaidh ár dTiarna Íosa Críost  

athuair faoi ghlóir. 
 

Go treoraí sí muid mar is cóir i dtreo féile na Nollag 

nuair a dhéanfaidh muid machnamh ar a ionchollú. 
 

Go dté méadú na soilse seo 

chun ár gcreideamh, ár ndóchas is ár ngrá a neartú, 

trí Chríost, Solas an Domhain, ár dTiarna. 
 

Áiméan. 

Imithe ar shlí na fírinne an 

tseachtain seo: 

Neilí Uí Neachtain,  

Baile an tSagairt 

agus Pádraig Ó Coinceannain, 

Páirc Thiar  

Go ndéana Dia trócaire  

ar a n-anamacha.  



An Iontróid – Sm 24:1-3 

Chugatsa a thógaim m’anam, a Dhia liom; is asatsa 

atá mo mhuinín: i bhfad uaim an náire! Ná bíodh mo 

naimhde ag gáire fúm, óir ní mheallfar aon duine 

díobh siúd go léir atá ag súil leat. 

 

Gníomh Aithrí 

Tugaimis ár bpeacaí chun cuimhne chun gurbh fhiú 

muid na rúndiamhra naofa a cheiliúradh. 
 

Tusa a seoladh chun na daoine atá croíbhrúite a 

shlánú: A Thiarna, déan trócaire. A Thiarna…. 
 

Tusa a tháinig chun glaoch ar na peacaigh: A 

Chríost, déan trócaire. A Chríost, déan trócaire. 
 

Tusa atá i do shuí ar dheis an Athar, chun idirghuí ar 

ár son: A Thiarna, déan trócaire. A Thiarna…. 
 

Go ndéana Dia uilechumhachtach trócaire orainn, 

go maithe sé ár bpeacaí dúinn, agus go dtreoraí sé 

chun na beatha síoraí sinn. Amen. 

 

An Chomhurnaí 

Corraigh croíthe d’fhíréan, impímid ort, a Dhia 

uilechumhachtaigh, ionas, agus iad ag dul le dea-

oibreacha in airicis do Chríostsa ag teacht dó, go 

dtuillfidh siad seilbh a fháil ar ríocht na bhflaitheas, 

agus iad aontaithe le chéile ar a dheaslámh. Trínár 

dTiarna Íosa Críost do Mhac, a mhaireann agus a 

rialaíonn leatsa in aontacht an Spioraid Naoimh, ina 

Dhia, trí shaol na saol. Amen. 

 

Liotúirge an Bhriathair 
 

An Chéad Léacht 
Sliocht as leabhar Irimiá fáidh - 33:14-16 

Féach, tá na laethanta ag teacht, a deir an Tiarna, 

agus comhlíonfaidh mé an gheallúint a rinne mé do 

Theach Isráél agus do Theach Iúda: 

 ‘Sna laetheanta sin agus san am sin 

 cuirfidh mise craobh fhíréanta ag fás do Dháiví, 

 agus déanfaidh sé breithiúnas agus ceart sa tír. 

 Sábhálfar Iúda sna laethanta sin 

 agus cónóidh Iarúsailéim i ndóchas. 

 Agus is é seo an t-ainm a bhéarfar ar an gcathair: 

 “An Tiarna-ár-bhfíréantacht”.’ 

Briathar an Tiarna. Buíochas le Dia. 

 

Salm le Freagra – Sm 24 
 

Fr: Chugatsa a thógaim m’anam, a Thiarna. 
 

1. Taispeáin do shlite dom, a Thiarna, 

 agus teagasc dom do rianta. 

 Treoraigh mé i d’fhírinne agus teagasc mé, 

 Mar is tusa, a Dhia, mo Shlánaitheoir.   (Fr.) 

2. Is maith is is díreach é an Tiarna. 

 Múineann sé an tslí do na peacaigh  

 Díríonn sé an fear umhal sa bhfíréantacht; 

 múineann sé a shlí don duine umhal.   (Fr.)  
 

3. Buanghrá is dílseacht cosáin uile an Tiarna 

 Don té a chomhlíonann a chonradh is a aithne. 

 Tá gean an Tiarna ar lucht a eaglaithe; 

 is dóibh a fhoilsíonn sé a chonradh.   (Fr.) 

  

An Dara Léacht            Teasalónaigh 3:12-4:2 

Sliocht as céadlitir N. Pól chuig na Teasalónaigh 

Go ndéana an Tiarna bhur ngrá dá chéile agus do 

chuile dhuine eile a mhéadú go fras nó go mbeidh sé 

ar aon chéim leis an ngrá atá againne daoibh. Agus 

go ndéana sé bhur gcroí daingean sa naofacht sa 

gcaoi is go mbeidh siad gan cháim os comhair Dé, ár 

nAthair, ar theacht dár dTiarna Íosa Críost agus a 

chuid naomh in éineacht leis. 

 Rud eile de, a bhráithre, fuair sibh le fios 

uainne cén chaoi ba chóir daoibh bhur saol a 

thabhairt chun Dia a shásamh, agus tá sibh ag 

déanamh amhlaidh cheana. Táim á iarraidh mar 

achainí anois oraibh in ainm an Tiarna Íosa, 

déanamh níos fearr fós. Tá a fhios agaibh céard iad 

na treoracha a thug muid daoibh ar údarás an Tiarna 

Íosa. 

Briathar an Tiarna. Buíochas le Dia. 

  

Alleluia, alleluia! 

Ttaispeáin dúinn, a Thiarna, do thrócaire, 

agus tabhair dúinn do shlánú. 

Alleluia! 

  

Soiscéal             Lúcás 21:25-28, 34-36 

Go raibh an Tiarna libh. Agus le do spiorad féin. 

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Lúcás 

Glóir duit, a Thiarna. 
 

Dúirt Íosa lena dheisceabail ‘Beidh comharthaí sa 

ngrian agus sa ngealach agus sna réaltaí. Ar an 

talamh beidh duainéis ar na náisiúin, iad ar 

mearbhall ó ghlór agus ó mhórtas na farraige; daoine 

trína chéile le faitíos agus imní orthu faoi na nithe 

atá le breith ar an gcruinne; mar beidh cumhachtaí 

na bhflaitheas ar crith. Agus ansin feicfear Mac an 

Duine ag teacht sa scamall le cumhacht agus iomad 

glóire. Nuair a thosóidh na nithe sin ag teacht, 

seasaígí suas agus ardaígí bhur gceann, mar tá bhur 

bhfuascailt in achmaireacht. 

 ‘Tugaigí aire daoibh féin gan bhur gcroí a 

ligean chun raimhre le barr ragairne ná meisce ná 

cúraimí an tsaoil, le heagla go mbéarfadh an lá úd go 

tobann oraibh mar a bheadh trap. Mar is de phreab a 

thiocfaidh sé ar chuile dhuine ar aghaidh na talún go 

léir. Bígí gach uile thráth do bhur bhfaire féin agus 

ag guí chun go mbeadh ar chumas daoibh dul slán ó 

na nithe sin uile atá le teacht, agus seasamh díreach 

os comhair Mhac an Duine.’ 

Soiscéal an Tiarna. Moladh duit, a Chríost. 

 

An Chré:  

Creidim in aon Dia amháin, an tAthair 

uilechumhachtach, a rinne neamh agus talamh, 

agus an uile ní sofheicthe agus dofheicthe. 

Agus in aonTiarna amháin Íosa Críost,   

Mac Aonghine Dé,  an té a rugadh ón Athair sula 

raibh aon saol ann,  Dia ó Dhia, solas ó sholas, 

Fíor-Dhia ó Fhíor-Dhia;  

an té a gineadh agus nach ndearnadh, agus atá 

d’aon substaint leis an Athair:  

is tríd a rinneadh an uile ní. 

Ar ár son-na, an cine daonna, agus ar son ár 

slánaithe, thuirling sé ó neamh. 

Ionchollaíodh le cumhacht an Spioraid Naoimh é  

i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sé 

nádúr daonna.  

Céasadh ar an gcros é freisin ar ár son faoi 

Phointias Píoláit; 

d'fhulaing sé páis, agus adhlacadh é. 

D'aiséirigh an treas lá de réir mar a d'fhógair na 

Scrioptúir; chuaigh suas ar neamh;  

tá ina shuí ar dheis an Athar. 

Tiocfaidh sé an athuair faoi ghlóir, le breithiúnas 

a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus ní 

bheidh deireadh lena ríocht. 

Creidim sa Spiorad Naomh,  

Tiarna agus bronntóir na beatha,   

an té a ghluaiseann ón Athair agus ón Mac. 

Tugtar dó adhradh agus glóir,  mar aon leis an 

Athair agus leis an Mac: is é a labhair trí na 

fáithe. 

Creidim san aon Eaglais, naofa, chaitliceach, 

aspalda.  

Admhaím an t-aon bhaisteadh amháin chun 

maithiúnas na bpeacaí.  

Agus táim ag súil le haiséirí na marbh, agus le 

beatha an tsaoil atá le teacht. Amen. 

 

Guí an Phobail 
 

 Go neartaí an Aidbhint muid le bheith 

dóchasach, buanseasmhach agus foighdeach ag 

an am seo. 
 

 Go raibh muid buíoch as an t-am a bhíonn 

againn le chéile agus muid ag cuardach agus ag 

súil le hÍosa Críost sa saol. 
 

 Go raibh muid measartha agus ag smaoineamh 

ar dhaoine ag fulaingt san Aidbhint le go mbeidh 

muid réidh don Nollaig a cheiliúradh le háthas 

agus le lúcháir. 
 

 Dár mairbh a d’imigh abhaile chuig Dia: go 

maire sibh go suaimhneach leis na naoimh.  

 

Liotúirge na hEocairiste 
 

Guígí go nglacfaidh Dia,  

an tAthair uilechumhachtach,  

leis an íobairt seo uaimse agus uaibhse. 

Go nglaca an Tiarna leis an íobairt seo ó do 

lámha, chun onóra agus glóire a ainm,  agus chun 

sochair dúinne agus dá Naomh-Eaglais uile. 
 

Os Cionn na nOfrálacha 

Impímid ort, a Thiarna, glacadh leis na bronntanais 

seo a ofrálaimid duit as na maitheasaí a bhronn tú 

orainn; agus a ndeonaíonn tú dár ndúthracht a chur i 

gcrích anois, go ndéantar de luach saothair 

d’fhuascailte síoraí dúinn. Trí Chríost ár dTiarna. 

Amen. 
 

PREAFAID NA hAIDBHINTE I 

Ar dhá theacht Chríost 
 

S.  Go raibh anTiarna libh. 

P.  Agus le do spiorad féin. 
S.  Tógaigí bhur gcroíthe in airde. 

P.  Tá siad tógtha in airde chun anTiarna againn. 
S.  Gabhaimis buíochas lenár dTiarna Dia. 

P.  Is ceart agus is cóir sin. 
 

This Gospel is not really about the end of the world; it is 
about the completion of the kingdom. The Second Coming 
is not a deadline; it is an invitation and incentive to live in 
a certain way in the present time. The Gospel calls us to 
be vigilant not about a future event but about a present 
way of living shaped by the Jesus before whom we stand. 
Our destiny is to share in the Son of Man’s “great glory.” 
Connecting the Gospel …  
... to the second reading: The second reading spells out 
quite clearly what our daily vigilance looks like. We are to 
abound in love, be blameless in holiness, conduct 
ourselves to be pleasing to God, receive instructions 
given “through the Lord Jesus.” 
... to experience: Given our present experience of wars, 
poverty, natural disasters, some people conclude that the 
end of the world is at hand and are fearful. Rather than 
inviting fear of an imminent end, these same things call us 
to become more vigilant about the way we live and 
witness to the Gospel.                        (www.liturgy.slu.edu) 


