
Ard Dheoise Thuama
Paidir don tSionaid

Seasann muid ós do chomhair a Spiorad Naomh, 
mar go dtagann muid le chéile i d’ainm.
Is tú amháin a threoraíonn muid,  ag cur fút inár gcroíthe;
Treoraímis ar bhealach ár leasa agus conas an cuspoir a shroichead.  
Táimid Lag agus peacach.
Ná lig dúinn scaoileadh leis an neamhaird.
Ná lig don aineolas sinn a threorú síos an cosán mícheart 
ná claontacht tionchar a imirt ar ár ngníomhartha.
Lig dúinn ár n-aontacht a fháil ionat ionas go mbeimid in 
ann aistear a dhéanamh le chéile chun na beatha síoraí agus 
gan dul ar seachrán ó shlí na fírinne agus an rud atá ceart.
Iarraimid é seo ar fad ort, tusa atá i mbun oibre i ngach áit agus uair, 
i gcomaoin an Athar agus an Mhic, go deo na ndeor. 
Amen.

Sionad na hEaglaise 
comaoineach | rannpháirtíocht | misean

Sionad



Tá an Pápa Proinsias tar éis an eaglais ar fad a ghlaoch chuig bealach 
an tSionaid. Céard a chiallaíonn sé seo dúinn?

Léiríonn an tSionaidúlacht siúl le chéile agus éisteacht lena chéile agus leis an Spiorad 
Naomh. Tosaíonn sé le, agus baineann sé le chuile dhuine ar domhan,  agus gealltar 
éisteacht le chuile duine. “Is cosán é seo agus ní rúidbhealach”. Is próiseas 2 bhliain é 
seo, go dtí an tSionad sa Róimh i mí Dheireadh Fómhair 2023.

Is é “Cosán an tSionaidúlachta atá Dia ag súil leis ó Eaglais na tríú Mílaoise” dar leis an 
bPápa Proinsias. 

D’iarr an Pápa Proinsias go ndéanfaí an comhairliúchán is leithne agus is cuimsitheach 
ar fud an domhain, ag tabhairt cuireadh do chuile dhuine “féachaint ar dhaoine eile agus 
éisteacht lena bhfuil le rá acu” ……a bheith ag Éisteacht le cluas an chroí…..

Céard a tharlóidh ag leibhéal an Pharóiste?
Iarrtar orainn machnamh a dhéanamh, guí, éisteacht agus ár dtaithí saoil a roinnt le 
daoine eile; sinn a threorú chuig rannpháirtíocht ghníomhach agus oscailteacht don 
mhisean, inár bparóistí agus deoisí.

Tabharfar cuireadh do mhuintir an pharóiste páirt a ghlacadh ag leibhéal áitiúil, áit a 
n-eagróidh an Chomhairle Paróiste agus Sagairt an Pharóiste cruinniú. Ag an gcruinniú 
seo beidh siad in ann guí, machnamh agus plé a dhéanamh ar roinnt ceisteanna agus 
roinnfear an t-aiseolas agus cuirfear faoi bhráid foireann Sionaid an deoise.

Is féidir le daoine a dtuairimí, a ndearcadh agus a moltaí ar bhealach an tSionaid a roinnt 
freisin trí theagmháil a dhéanamh ar an ríomhphost: synod@tuamarchdiocese.org

Na ceisteanna atá á gcur orainn ag 
leibhéal an pharóiste?

1.  I bhfianaise an chaoi a bhfuil rudaí inniu,   
 cén chaoi bhfuil tú?

2.  Céard a spreagann tú i saol do pharóiste?   
 Céard nach spreagann thú?

3.  Cén chaoi ar féidir lenár nEaglais a bheith   
 níos fáiltiúla agus níos cuimsithí do chuile   
 dhuine?

Eolas Úsáideach Eile   
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Cuspóir an tSeanaid i bhfocail an Phápa Proinsias
“Aislingí a phlandáil, tairngreachtaí agus físeanna a léiriú, 

borradh a chur faoin dóchas, muinín a spreagadh, créachtaí a 
chneasú, caidrimh a chruthú le chéile, breacadh an lae 

dóchais a mhúscailt, foghlaim óna chéile agus seiftiúlacht 
gheal a chruthú a shoilseoidh  ár an-aigne, a lasfadh ár 

gcroíthe, agus a thabhairfeadh neart dár lámha.”  


