
 

 

Fág an bhileog ar ais ar 
an mbord muna bhfuil sí 
á tabhairt abhaile agat. 

Ag iarraidh Aifreann a chur sa 

leabhar nó fógra sa nuacht-litir?  
 

1. Déan sa sacraistí é ag 

Aifreann an deireadh 

seachtaine 

2. Ríomhphoist a sheoladh 

chuig cilleinde@eircom.net 
 

(Déardaoin an lá deireannach) 

    

   Cill Éinde, An Spidéal 

Dé Sathairn 15ú 6:00pm Joe Steve Ó Neachtain  Cré Dhubh 

Dé Domhnaigh 16ú 11:00am Peadar O Connor, Coill Rua 

Dé Luain 17ú 10.00a, Aifreann don Phobal 

Dé Máirt 18ú 10.00am  

Dé Céadaoin 19ú 10.00am  

Déardaoin 20ú   Ní bheidh aon Aifreann i gCill Éinde  

Dé hAoine 21ú 6.pm  Séamus Ó Neachtain, a bhean Mairéad, iníon Máirín, mac Máirtín S agus a garmhac 
Éamon, Seanamhóinín agus Tony Mitchell 

Dé Sathairn 22ú 6.pm An Dr. Conal Mac Cunneagain, Baile Éamon ( An Chéad Chomóradh) 

Dé Domhnaigh 23ú 11:00am              John  o Brien, An Móinéar agus Folan Family River Raad 

   Cill Treasa, Ros a' Mhíl 

Dé Sathairn 15ú 7:30pm Deila agus Pádraic Ashe, Ros a Mhíl agus Mary Molloy 

Dé Sathairn 22ú 7:30pm  

    

    

  
 Cill Mhuire, Na Minna  

Dé Domhnaigh 16ú 9:30am Darach Mac Donnacha 

Dé Domhnaigh 23ú 9:30am  Margaret Mary agus Pádraic Willie Mc Donnacha 

    

Aifrinn & Intinní na Seachtaine 

Liotúirge na hEocairiste 
 

 

Os Cionn na nOfrálacha (Seasann) 

Deonaigh dúinn, impímid ort, a Thiarna, na 

rúndiamhra seo a chleachtadh mar is dual, mar, a 

mhinice a cheiliúrtar cuimhne na híobartha seo, 

cuirtear beartas ár bhfuascailte i bhfeidhm. Trí 

Chríost ár dTiarna. Amen. 

 

Preafáid IV: Stair an tSlánaithe 
 

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

Tógaigí bhur gcroíthe in airde. 

Tá siad tógtha in airde chun an Tiarna ’gainn. 

Gabhaimis buíochas lenár dTiarna Dia.  

Is ceart agus is 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, trí Chríost ár dTiarna. 
  

Lena theacht ar an saol rinne seisean seanionracas an 

duine a athnuachan; lena pháis scrios sé ár bpeacaí; 

trína aiséirí ó mhairbh réitigh sé an bealach chun na 

beatha síoraí dúinn; agus trína dheaascabháil 

chugatsa, a Athair, d’fhág sé geataí na bhflaitheas ar 

leathadh romhainn.  
 

Uime sin, mar aon le sluaithe na nAingeal agus na 

Naomh, gabhaimid iomann molta duit, á rá gan stad: 

Is Naofa, Naofa, Naofa thú . . .  

 

Rúndiamhair an chreidimh: 

  Mo Thiarna agus mo Dhia. 

 

An Chomaoineach 

 

’Sé do Bheatha Mhuire 
 

An Iarchomaoineach (Seasann) 

Doirt spiorad do charthanachta isteach ionainn, a 

Thiarna, ionas go ndéanfaidh tú d’aon mhéin i 

ndúthracht an mhuintir a shásaigh tú leis an aon arán 

ó neamh. Trí Chríost ár dTiarna. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móradh duit a Rí na Cruinne  

(Veritas Hymnal) 
Móradh duit a Rí na cruinne, 

Maidin Domhnaigh inár ndáil; 

Móradh duit, a Dhia ’s a dhuine, 

Moladh ’s glóire duit go brách 
 

Moladh ’s glóire, moladh ’s glóire,  

Moladh ’s buíochas duit is grá, 

Moladh ’s glóire, moladh ’s glóire,  

’S moladh ó shlóite cheithre ard. 

Paróiste An Spidéil  
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Loinneog don Iontróid – Sm 65:4 

Go n-adhra an domhan go léir thú, a Thiarna, agus go 

seinne duit; go gcana sé salm do d’ainm, a Neach is 

Airde. 
 

Is Beannaithe Teach Dé (Ó Riada) 
Is beannaithe teach Dé, 

Is beannaímid féin dó, 

Mar a bhfuil leis an dá aspal déag. 

Go mbeannaí Mac Dé dúinn. 

Is beannaithe thú, a Athair Bheannaithe, 

Is beannaithe thú, a Mhic an Athar Bheannaithe. 

Is beannaithe thú, a theampaill an Sprid Naoimh. 

Is beannaithe thú, a eaglais na Tríonóide. 
 

Gníomh Aithrí 
 

A phobal Dé, tugaimis ár bpeacaí chun cuimhne chun 

gurbh fhiú sinn na rúndiamhra naofa a cheiliúradh. 
 

A Thiarna, déan trócaire. A Thiarna, déan trócaire. 
 

A Chríost, déan trócaire. A Chríost, déan trócaire. 
 

A Thiarna, déan trócaire. A Thiarna, déan trócaire. 
 

Go ndéana Dia uilechumhachtach trócaire orainn, 

go maithe sé ár bpeacaí dúinn, agus go dtreoraí sé 

chun na beatha síoraí sinn. Amen. 

 

An Ghlóir 

Glóir do Dhia sna harda, 

agus ar talamh síocháin do lucht dea-thola. 

Molaimid thú; móraimid thú; adhraimid thú; 

tugaimid glóir duit; 

gabhaimid buíochas leat as ucht do mhórghlóire; 

a Thiarna Dia, a Rí na bhflaitheas; a Dhia, a 

Athair uilechumhachtaigh. 

A Thiarna, a Aonmhic, a Íosa Críost. A Thiarna 

Dia, a Uain Dé, Mac an Athar, 

tusa a thógann peacaí an domhain, déan trócaire 

orainn; tusa a thógann peacaí an domhain, glac 

lenár nguí. Tusa atá i do shuí ar dheis an Athar, 

déan trócaire orainn. 

Óir is tú amháin is Naofa; is tú amháin is Tiarna; 

is tú amháin is Ró-Ard, a Íosa Críost, mar aon leis 

an Spiorad Naomh: i nglóir Dé an tAthair. Amen. 

 

An Chomhurnaí 

A Dhia uilechumhachtaigh shíoraí, a dhéanann a 

bhfuil ar neamh agus ar talamh araon a riar, éist go 

ceansa le himpithe do phobail, agus tabhair dúinn do 

shíocháin lenár linn lenár linn. 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 Ísáia fáidh – 62:1-5 

Mar gheall ar Shíón, ní fhanfaidh mé i mo thost  

agus mar gheall ar Iarúsailéim, ní mian liom bheith 

socair, go dtí go rachaidh a fíréantacht amach mar an 

maidneachan agus a slánú mar a bheadh lóchrann ag 

lonrú. 

Is ansin a fheicfidh na ciníocha d’fhíréantacht agus na 

ríthe uile do mhaisiúlacht agus tabharfar ainm nua ort, 

ceann a fhógróidh béal an Tiarna féin. 

Beidh tú i do choróin taibhseach i láimh an Tiarna, 

mar cheannbheart ríoga ar bhosa do Dhé. 

Ní dhéarfaidh siad ‘Fágálach’ leat feasta, 

ná ní ghairfear ‘tréigthe’ de do dhúiche. 

Ach is é ainm a bheidh ort ‘M’aoibhneas í’ 

agus ‘an Céile’ a thabharfar ar do dhúiche. 

Óir cuireann tú aoibhneas ar an Tiarna 

agus gheobhaidh do dhúiche céile. 

Mar a phósann óigfhear cailín, is é fear do dhealfa a 

phósfaidh thú féin, agus mar is cúis ghairdis a 

bhrídeach don fhear céile, beidh tú féin i do chúis 

ghairdis ag do Dhia. 

Briathar an Tiarna. Buíochas le Dia. 
 

Salm le Freagra – Sm 95 
 

Fr:  Fógraígí éachtaí an Tiarna do na náisiúin uile. 
 

1. Canaigí amhrán nua don Tiarna; 

 canaigí don Tiarna, a thalamh go léir. 

 Canaigí don Tiarna agus molaigí a ainm.  (Fr) 
 

2. Fógraígí a shlánú ó lá go lá. 

 insígí a ghlóir i measc na gciníocha 

 agus a éachtaí do na náisiúin uile.  (Fr) 
 

3. Luaigí leis an Tiarna, a chlanna na gciníocha, 

 luaigí leis an Tiarna clú agus cumhacht, 

 luaigí leis an Tiarna glóir a ainm.  (Fr) 
 

4. Tugaigí adhradh don Tiarna ina theampall. 

 Bí ar crith ina láthair, a thalamh. 

 Fógraígí do na ciníocha: ‘Tá an Tiarna ina Rí.’ 

 Tabharfaidh sé breith chóir chothrom ar na daoine.    

      (Fr) 
 

An Dara Léacht              1 Coir. 12:4-11 

Sliocht as céadlitir N. Pól chuig na Coirintigh 

A bhráithre, is iomaí cineál bua atá ann, ach níl ann 

ach an Spiorad céanna; agus is iomaí cinéal 

freastalachta atá ann, agus is é an Tiarna céanna é; 

agus is iomaí cineál gnímh atá ann, ach is é an Dia 

céanna a bhíonn ag oibriú gach ní i ngach uile chás. 

Tugtar foilsiú an Spioraid do gach duine faoi leith ar 

mhaithe le cách. Mar shampla, faigheann duine 

amháín labhairt go heagnaí ón Spiorad agus faigheann 

duine eile labhairt go feasach ón Spiorad céanna. 

Faigheann an tríú duine bua creidimh ón Spiorad agus 

duine eile bua leighis. Faigheann duine eile cumas 

míorúiltí agus duine eile fós bua seanmóireachta agus 

duine eile arís na spioraid a aithint ó chéile. Bíonn 

teangacha éagsúla ag duine amháin agus míniú na 

dteangacha ag duine. Ach is é an Spiorad ceannann 

céanna a bhíonn ag oibriú sna tíolacthaí seo uile agus 

é ag dáil ar chách de réir mar is áil leis féin. 

Briathar an Tiarna. Buíochas le Dia. 
 

Alleluia, alleluia! 

Is fírinne do bhriathar, a Thiarna. 

Déan sinn a naomhú san fhírinne. 

Alleluia! 
 

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

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Eoin – 2:1-12 

Glóir duit, a Thiarna. 

Bhí pósadh i gCána sa Ghailíl agus bhí máthair Íosa 

ann. Fuair Íosa cuireadh chun an phósta freisin, agus a 

dheisceabail. Chuaigh den fhíon agus dúirt a mháthair 

le hÍosa: ‘Níl aon fhíon acu.’ Dúirt Íosa léi: ‘Cad ab 

áil leat díom, a bhean? Níl m’uairse tagtha fós.’ Dúirt 

a mháthair leis an lucht freastail: ‘Déanaigí cibé ní a 

deir sé libh.’ Bhí sé shoitheach cloiche ansiúd le 

haghaidh íonghlanadh na nGiúdach; choinneoidís a dó 

nó a trí de mheadair an ceann. Dúirt Íosa leo: 

‘Líonaigí na soithí suas le huisce.’ Agus líonadar go 

béal iad. Dúirt sé leo: ‘Tarraingígí as feasta agus 

beirigí go dtí máistir na fleá é.’ Rugadar, agus nuair a 

bhlais máistir na fleá an t-uisce ina fhíon, agus gan a 

fhios aige cá dtáinig sé (bhí a fhios, áfach, ag an lucht 

freastail a tharraing an t-uisce) ghlaoigh an máistir ar 

an bhfear nuaphósta agus dúirt leis: ‘Cuireann gach 

duine an fíon maith ar an gclár ar dtús agus nuair a 

bhíonn cuid mhaith ólta acu, an dara grád. Ach 

choinnigh tusa an fíon maith go dtí anois.’ 

 Rinne Íosa an chéad cheann sin dá mhíorúiltí i 

gCána sa Ghailíl, agus thaispeáin sé a ghlóir agus 

chreid a dheisceabail ann. Ansin chuaigh sé síos go 

Cafarnáum, é féin agus a mháthair agus a bhráithre 

agus a dheisceabail, agus d’fhan siad ann beagán 

laethanta.  

Soiscéal an Tiarna. Moladh duit, a Chríost. 
 

Seanmóir na Seachtaine (ar www.cilleinde.ie) 
 

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 de chomhshubstaint 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. 

Jesus’ epiphany—the revelation of his glory—did not end 
with the signs he performed, but with the belief to which his 
followers came. Not only does Jesus change water into 
wine, but he transforms his disciples from being mere 
companions to becoming those who believe in him. They 
move from fellowship to the intimacy of belief and their 
lives will never be the same. He changed them. He will 
change us. And our lives will never be the same. 
Connecting the Gospel … ... to the first reading: Isaiah 
provides us with language to describe believing: “I will not 
be silent ... I will not be quiet.” He gives us as well 
language to describe the intimacy of belief: “My delight,” 
“Espoused,” “the Lord delights in you,” “your Builder shall 
marry you,” “God rejoice in you.” 
... to experience: Some changes are self-initiated, for 
example, to stop smoking, to resolve to exercise daily, to 
watch less TV. Other changes are generated by an outside 
catalyst, such as a natural disaster or the loss of a job. 
When we open ourselves to God’s actions within us, it is 
then that the most life-changing transformations occur. 
(www.liturgy.slu.edu) 


