Nm. lúcás 15. 18, 19.

Déanaigí ai÷rea¥as; óir tá rio¥t na bflai÷eas láim
Nm. Ma÷a 3. 2.
li¢.
Élreod agus ra¥ad ¥un m’a÷ar, agus déarfad leis,
A a÷air, rinneas peaca in a³ai« neiµe, agus id
±ianaise: ní fiú mé feasta do macsa a ³airm díom.

Ier. 10. 24; Salm 6. 1.

Is leis an Tiarna, ár nDia, a ¢aineas mór÷rócaire
agus mai÷iúnas, cé gur éiríomar ina ¥oinne: ní mó a
³éilleamar do ³u÷ an Tiarna ár nDia, ná a ¿iúlamar
ina «lí÷e a leag sé ama¥ roµainn.
Dan. 9. 9, 10.
A Tiarna, sma¥tai³ mé, a¥ déan le brei÷lúnas é,
agus ní le fearg, ar eagla go gcuirfeá ar neaµní mé.

Ioel 2. 13.

UAIR a ÷ugann fear an oilc cúl don olc a rinne
sé, agus a «éanann an ní is dlisteana¥ agus is cóir,
saorfai« sé a anam beo
Esec. 18. 27.
Adµaim mo ¥ionta: agus bíonn mo ¹eaca de ¿íor os
mo ¥oinne.
Salm 51. 3.
Folai³ do ³núis ó mo ¹eacaí, agus scrios ama¥ mo
¥ionta uile.
Salm 51. 9.
Sprid ¢riste is ea íobairtí Dé: croí briste coµ¢rúite, a ¦ia, ní beag do ¢eann air.
Salm 51. 17.
Nárb iad ¢ur mbaill éadai³ a¥ ¢ur gcroí a
réabfai« si¢, agus filligí ar an Tiarna ¢ur nDia: óir
is é atá ceansa, trócairea¥, ri³in ¥un feirge agus
fíor¥ineálta, agus bíonn an t-olc ina ai÷rea¥as air.

N

¶ I dtosa¥ Urnaí na Nóna léifi« an Ministir de ³u÷ ard abairt aµáin nó
a ÷uillead de na habairtí seo a leanas ón Scrioptúr.

GA¤ LÁ AR FEA¦ NA BLI ANA

URNAÍ NA NÓNA

ORDÚ

(I gcoµair NA CÁSCA.)

¡RÁI×RE na páirte, is iomaí áit sa Scrioptúr
a µolas dúinn adµáil agus ai÷rea¥as a «éanaµ
faoi µéid ár bpeacaí agus ár n-ur¥óide; agus gan iad
a ¥eilt ná a ¥lúda¥ i ¢fianaise Dé Uile¥uµa¥tai³, ár

A

¶ Ansin déarfai« an Ministir an mola« seo, nó cuid de:

Más eol daoi¢se atá go holc, dea-ta¢artais a
¢ronna« ar ¢ur gclann, na¥ mó go mór ¢ronnfas ¢ur
nA÷air atá ar neaµ an Spiorad Naoµ or÷usan
iarras air é?
Nµ. Lúcás 11. 13.

(I gcoµair NA CINCÍSE.)

Is eisean a d’ardai³ Dia lena láiµ «eas ¥un ¢ei÷ ina
·rionsa agus ina »lánai÷eoir, ¥un ai÷rea¥as agus
mai÷iúnas na bpeacaí a ÷a¢airt d’Iosrael. Gníoµ. 5. 31.

(I gcoµair NA DEASCA¡ÁLA.)

Tá Críost éiri÷e ó na mair¢, is é céadtora« na
ndaoine atá faoi ¿uaiµneas é.
1 Coir. 15. 20.

Nµ. Lúcás 2. 10, 11.

Féa¥, soiscéalaím mór³airdeas daoi¢ a ¢eas i
gcoµair na ndaoine uile: óir atá Slánai÷eoir beir÷e
daoi¢ inniu, is é sin Críost an Tiarna, i gca÷air ¦ái¢l.

(I gcoµair NA NOLLAG.)

Ná téi³ i mbrei÷iúnas le do ¿eir¢ísea¥, a ×iarna; óir
níl duine beo a ±íréanófar os do ¥oµair.
Salm 143. 2.
Má deirimid go ¢fuilimid gan ¹eaca, táimid ár
mealla« féin, agus níl an ±írinne ionainn: a¥ má
adµaímid ár bpeacaí, tá seisean dílis, fíréanta ¥un
ár bpeacaí a µai÷eaµ dúinn, agus ¥un sinn a ³lana« ó
ga¥ neaµ±íréanta¥t.
1 Nµ. Eoin 1. 8, 9.

A×AIR Uile¥uµa¥tai³, ¿ár÷rócairi³,
¥uamar ar sea¥rán, agus d’imíomar ó
do «lí÷ese ar nós caora¥ fáin. Leanamar
an iomarca de µeanga agus de µianta ár
gcroi fém. ¤iontaíomar in a³ai« do «lí÷e
naofasa. D’±ágamar gan déanaµ na ni÷e ba
¥óir dúinn a «éanaµ, Agus rinneamar na
ni÷e nár ¥óir dúinn a «éanam; Agus níl
folláine ar bi÷ ionainn. A¥, a ×iarna, bío«
trócaire agat orainn, na peacai³ ÷rua.
Coigilse, a ¦ia, na daoine adµaíos a gcionta.
Glac ¥ugat arís lu¥t an ai÷rea¥ais; De réir

A

¶ Faoistin ¥oiteann lena rá don ¹obal uile i ndiai« an ´inistir agus iad
ar a nglúna.

A¥ aµáin na¥ polaír an Mola« a rá go hiomlán ga¥ Doµna¥, mura
¢fuil cead fai³te ón Ordai÷eoir ¥un é a ³iorrú nó é a ³ágáil ar lár.'

Adµaímis ár bpeacaí go huµal do ¦ia Uile¥uµa¥÷a¥.

Nó ní miste dó an Mola« a ligean ÷iaris, agus a rá ina ionad:

nA÷air neaµaí; a¥ iad a adµáil le croí uµal, íseal,
ai÷río¥, ómósa¥; i gcaoi go ¢fai³imid mai÷iúnas iontu
trína µai÷eas agus trína ÷rócaire do¥uimsi÷e. Agus
cé gur cóir dúinn i gcónaí ár bpeacaí a adµáil go
huµal i lá÷air Dé, is é an t-am is córa ¥uige am ár
gcruinni÷e agus ar gcoµ÷ionóil, am altai÷e na so¥ar
a ¢ronn sé orainn, am seinnte a µórµolta mar is
dual, am éistea¥ta a ¡ria÷air ±íornaofa, am iarr÷a
na ni÷e is gá agus is ria¥tana¥ dúinn, idir ¥orp agus
anam. Dá ¢rí sin iarraim d’a¥ainí orai¢, an µéid atá
anseo i lá÷air, tea¥t liom le glaine ¥roí agus le
huµlaío¥t ³lóir, go dtí rí¥a÷aoir na ngrást neaµaí,
agus a rá i mo «iai«;

do ÷oil ar talaµ, Mar a «éantar ar neaµ.

Ád'Ainm. Go dtaga do río¥t. Go ndéantar

r nA÷air, atá ar neaµ, Go naofar

¶ Freagrói« an pobal anseo, agus i ndiai« ga¥ urnaí eile,
"Áiméan."
¶ Ansin ra¥ai« an Ministir ar a ³lúna, agus déarfai« sé
an ·aidir de ³u÷ so¥loiste; an pobal ar a nglúna
freisin, agus iad á rá in éinea¥t leis, anseo, agus i nga¥
áit eile ina ndéantar úsáid de sa tSeir¢ís ¦iaga.

IA Uile¥uµa¥ta¥, A÷air ár dTiarna
Íosa Críost, na¥ mian leis bás an
¹eacai³, a¥ go n-iompaí sé óna olc agus go
maire sé beo; agus a ÷ug údarás agus ai÷ne
dá ´inistrí, ¥un go ¢foilsídís agus go
¢fógraídís Aspa- lóid agus Mai÷iúnas a
bpeacaí dá ¹obal atá ai÷río¥: Tugann sé
mai÷iúnas agus fuascailt do ga¥ duine a
«éanas ai÷rea¥as go dú÷ra¥ta¥, agus a
¥reideas go fírinnea¥ a »oiscéal naofa. Dá
¢rí sin guimis é bua an ±íorai÷rea¥ais agus
a Spiorad Naoµ a «eonú úinn, ¥un go dtaitní
leis na ni÷e atá á ndéanaµ againn faoi
látair; agus go rai¢ bea÷a niaµ³lan naofa
againn feasta; ¥un go sroi¥imid sa deirea«
a ¿uáilce ¿íoraí; trí Íosa Críost ár dTiarna.
Áiméan.

D

¶ An Aspalóid, nó Maii÷iúnas peacaí, lena rá don Sagart ina aonar,
agus é ina ¿easaµ; agus an pobal ar a nglúna go fóill.

do ³ealltanas a foilsío« don ¥ine daonna in
Íosa Críost, ár dTiarna. Agus deonai³, A
A÷air ¿ár÷ró- cairi³, ar a ¿on-sean; Go
gcai÷imid ár saol feasta go diaga dea¢óidea¥, go fíréanta foistinea¥, ¥un glóire
d’Ainm naofa féin. Áiméan.

¶ Ansin déarfar nó can far Sailm lae na míosa, nó aon ¥eann aµáin
acu nó a ÷uillea«; nó na Sailm faoi lei÷ atá ceap÷a don lá. Ansin
léa¥t ón Sean-Tiomna, de réir mar atá orda÷e; Agus ina diai« Sin,
“Magnificat” (nó Aµrán na Mai³dine Beannai÷e Muire), mar leanas,
a¥ aµáin miair a léifear i léa¥t an lae é.

Freagra.

Mar a ¢í ar dtús, mar atá anois,
agus mar a ¢eas go brá¥: trí ¿aol na saol.
Áiméan.
Sagart.
Molaigíse an Tiarna;
Freagra.
Go moltar Ainm an Tiarna.

don A÷air, agus don ´ac: agus
GLÓIR
don Spiorad Naoµ;

¶ Anseo, ar n-éirí ina seasaµ dói¢ go léir, déarfai« an Sagart,

linn.

Agus foilseoi« ár mbéal do µola«sa.
A ¦ia, déan deifir ¥un ár saor÷a;
A ×iarna, déan di÷neas ¥un ca¢rai÷e

×iarna, oscailse ár mbeola;

Freagra.
Sagart.
Freagra.

a

¶ Ansin mar an gcéanna déarfai« sé:

Ár n-arán lae÷úil ta¢air dúinn inniu. Agus
mai÷ dúinn ár gcionta, Mar a µai÷imidne
dá gciontaíonn inár n-a³ai«. Agus ná lig
sinn i gca÷ú; A¥ saor sinn ón olc; Óir is
leatsa an río¥t, An ¥uµa¥t, Agus an ³lóir,
Tri ¿aol na saol. Áiméan.

Nó an Salm sea ÷íos, a¥ aµáin nuair léitear i ngná÷¥úrsaí na Salm é.

Glóir don A÷air, / agus don / ´ac: agus / don /
Spiorad / Naoµ;
Mar a ¢i ar dtús, mar atá anois, agus mar a /
¢eas go / brá¥: trí / ¿aol na / saol. Ái/méan.

No¥t sé / neart a / láiµe: scaip se lu¥t /
intinn/e an / ua¢air.
Leag sé lu¥t ceannais / óna / gca÷aoir: agus
d’ardai³ sé / lu¥t na / huµ/laío¥ta.
Líon sé lu¥t an ocrais / d’oll/µai÷easa: agus ¥uir
sé folaµ / uai« / lu¥t an / tsai¢ris.
D’±óir sé ar Iosrael, a ¿eir¢ísea¥, ag cuiµneaµ dó
/ ar a / ÷rócaire: mar a ³eall sé dár sinsir,
d’Abra¥am / agus ' dá / ¿lio¥t go / deo.

¦´OLANN / m’anam an / Tiarna: agus rinne
mo sprid / gairdeas ' i / nDia mo /
»lánai÷eoir.
Óir / d'féa¥ / sé: ar / íslea¥t ' a / ¢an/óglaí.
Óir féa¥, as / seo a/ma¥: dearfai« na ginealai³ /
uite ' gur / beann'ai÷e / dom.
Óir an te atá cuµa¥ta¥ rinne / sé mo / móra«:
agus is / nao/fa a / Ainm.
Agus bíonn a ÷rócaire ó / aois go / haois: or÷usan
/ ar a / mbíonn a / eagla.

A

nm. lúcás 1. 46.

MAGNIFICAT

¶ Ansin léa¥t ón Tiomna Nua de réir mar atá ceap÷a. Agus ina dia« sin
“Nunc Dimittis” (nó Aµrán »imeoin), mar leanas; a¥ aµáin nuair a
léifear i léa¥t an lae é.

Glóir don A÷air, / agus don / ´ac: agus / don /
Spiorad / Naoµ;
Mar a ¢i ar dtús, mar atá anois, agus mar a /
¢eas go / brá¥: trí / ¿aol na / saol. Ái/méan.

Déana« am µuir agus a ¢fuil / inti / tormán: an
¥ruinne agus a / n-áit/íonn / inti.
Buallea« na hai¢nea¥a a mbosa, agus bio« á÷as ar
na cnoic le ¥éile / roiµ an / Tiarna: ó ÷áinig sé le
brei÷iúnas a / ÷a¢airt / ar an / doµan.
Ta¢arfai« sé brei÷ ±íréanta / ar an / doµan:
agus brei÷ / ¥o÷rom / ar na / daoine .

Talspeánaigí bur n-átas don Tiarna, a / ÷ior÷a /
uile: canaigí agus bígí á÷asa¥ / agus / tugaigí /
buío¥as.
Molaigí an Tiarna / leis an / gcláirsea¥: canaigí
leis an / gcláirsea¥ / salm / buío¥ais.
Le stoic agus le / gall/trompaí: taispeánaigí ¢ur
n-á÷as / roiµ an / Tiar'na, an / Rí.

A

Déana« na náisiúin lú¥áir / agus / gairdeas: óir
déanfai« tú ceart don ¹obal, agus rialói« tú /
náis/iúin an / doµain.
Mala« na cinío¥a / tú, a / ¦ia: ná rai¢ / duine '
na¥ / mbei« do do / µola«.

³núise dúinn, agus go / ndéana ' sé / trócai're /
orainn.
Go rai¢ solas do ¿lí ar / fuaid an / talaiµ: eolas
do / ¿lánai'÷e ag / ga¥ / náisiún.
Mola« na cinío¥a / ÷ú, a / ¦ia: ná rai¢ / duine '
na¥ / mbei« do do / µola«.

NDÉANA Dia trócaire orainn, agus go /
GOmbeannaí
' sé / sinn: go dtaispeána sé solas a

Salm 67.

DEUS MISEREATUR

Nó an Salm seo ÷íos, a¥ aµáir nuair a léifear i ngná÷¥úrsaí na Salm é.

Glóir don A÷air, / agus don / ´ac: agus / don /
Spiorad / Naoµ;
Mar a ¢i ar dtús, mar atá anois, agus mar a /
¢eas go / brá¥: trí / ¿aol na / saol. Ái/méan.

×IARNA, ligeann tú anois do do ¿eir¢ísea¥ imea¥t go / sío/¥ánta: de/ reir / do / ¢ria÷air.
Ó tá do ¿lánú / feic÷e ' ag mo / ¿úile: slánú a
d’ullµai³ tú i / ¢fianai'se na / gcin'ío¥a / uile.
Slánú a ¢eas mar / ¿olas ' ag na / Gintli÷e:
agus mar ³loír ag do / µuintir / Iosra/e1.

Nµ. Lúcás 2. 29.

Salm 98.

ANAIGÍ don Tiarna aµ/rán úr/nua: ós / é a /
rinne ' na / fearta.
Rug sé an / bua dó / féin: lena láiµ «eas agus /
lena / ³éag / naofa.
D’±ósair an / Tiar'na a / ¿lánú: d’±oilsi³ sé a
±ír/éanta¥t ' faoi / súile ' na bpág/ána¥.
Ba ¥uiµin leis a ÷rócaire agus a ±írinne do /
÷ea³la¥ / Iosrael: níl cúinne den doµan na¥ bfuil
slánú ár / nDé / feic÷e / aige.

C

NUNC DIMITTIS

CANTATE DOMINO

Go rai¢ an Tiarna li¢;
freagra. Agus le do spridse.
Ministir. Guímis.

¶ Ansin ina «iai« sin, déarfar na hUurnai÷e a leanas, agus ga¥ duine ar
a ³lúma go cráifea¥; tar éis na ¢focal, seo a rá don Ministir de ³u÷
ard,

REIDIM i nDia an tA÷air Uile¥uµa¥ta¥, Cru÷ai÷eoir neiµe agus talaiµ:
Agus in Íosa Críost a Aonµacsan ár dTíarna, A
ga¢a« ón Spiorad Naoµ, A ruga« ón Mai³dean ´uire,
A d’±ulaing páis faoi ·ointias Píoláid, A céasa« ar
¥ro¥, A fuair bás, agus a a«laca«, ¤uai³ sé síos go
hifreann; D’éiri³ sé arís an treas lá ó na mair¢,
¤uai³ sé suas ar neaµ, Agus tá ina ¿uí ar «eis Dé an
tA÷air Uile¥uµa¥ta¥; As sin tiocfai« sé ¥un
brei÷iúnas a ÷abairt ar ¢eo«a agus ar µair¢.
Creidim sa Spiorad Naoµ; An Naoµ-Eaglais
¤aitlicea¥; Cumann na Naoµ; Mai÷iúnas na bpeacaí;
Aiséirí na colainne; Agus an ¢ea÷a ¿íoraí. Áiméan.

C

¶ Ansin déarfai« nó canfai« an Ministir agus an pobal, agus iad ina
seasaµ, Cré na nAspal.

Glóir don A÷air, / agus don / ´ac: agus / don /
Spiorad / Naoµ;
Mar a ¢i ar dtús, mar atá anois, agus mar a /
¢eas go / brá¥: trí / ¿aol na / saol. Ái/méan.

Ta¢arfai« an talaµ a ÷or÷aí / uai« an/sin: agus
cuirfi« Dia, ár nDia / féin, a / ¢eanna¥t / orainn.
Ciirfi« Dia a / ¢eanna¥t / orainn: agus bei« a
uaµan ar ga¥ / uile / ÷eorainn ' den / doµan.

Sagart.
freagra.
Sagart.
freagra.
Sagart.
freagra.

Deonai³ d’±í réanca¥t do do ´inistrí;
Agus cuir á÷as ar do ¹obal tofa féin.
Saor do ¹obal, a ×iarna;
Agus beannai³ d’oi«rea¥tsa.
Ta¢air sío¥áin lenár linn, a ×iarna;
De ¢rí na¥ ¢fuil aon duine eile ann a
«éanas troid ar ár son, a¥ tusa aµáin, a ¦ia.
Sagart.
Glan ár gcroí ionainn, a ¦ia;
freagra.
Agus ná bain do Spiorad Naoµ dínn.

A
×iarna;)
freagra. Agus éist linn go tróeairea¥ nuair a ³laoimid
ort.

freagra. Agus deonai³ dúinn do ¿lánú.
T. É. (Sagart. A ×iarma, saor an ¡anríon)
P. É. (Sagart. Treorai³ agus cosain ár Rialtóirí,

Foilsi³ do ÷rócaire orainn, a ×iarna;

¶ Ansin déarfai« an Sagart agus é ina ¿easaµ,

Mar a «éantar ar neaµ. Ár n-arán lae÷úil ta¢air
dúinn inniu. Agus mai÷ dúinn ár gcionta, Mar a
µai÷imidne dá gciontaíonn inár n-a³ai«. Agus ná lig
sinn i gca÷ú; Ac saor sinn ón olc. Áiméan.

R nA÷air, atá ar neaµ, Go naofar d’Ainm. Go

Ádtaga do río¥t. Go ndéantar do ÷oil ar talaµ,

¶ Ansin déarfai« an Ministir, an ¤léir, agus an pobal, an ·aidir de ³u÷
ard.

A ×iarna, déan trócaire orainn.

A ¤rídst, déan trócaire orainn.

A ×iarna, déan trócaire orainn.

¶ Nuair a úsáidtear an Oifig seo in éinea¥t le haon seir¢ís eile i lea¢ar
na hUrnaí Coitinne, is ceadai÷e don ´inistir an ·aidir agus na trí
mionvéarsaí atá roimpi a ±ágáil ar lár.

¶ Is dlea÷a¥ Amtiún nó Iomann a rá anseo.

TIARNA Uile¥uµa¥tai³, agus a ¦ia ¿íorµar÷anai³, sírimid orc ar gcroí agus ár gcolainn
araon a «íriú, a naoµú, agus a rialú i slite do rea¥t
agus in oibrea¥a d’ai÷eanta; ionas, faoi «ídean do
lán¥uµa¥ta, anois agus go brá¥, go gcoinnítear slán
sinn idir ¥orp agus anam; trínár dTiarna agus ár
Slána÷eoir Íosa Críost. Áiméan.

A

Ag larrai« grásta agus Dídine.

Nó í seo:

¤AINÍMID ort, a ×iarna, ár ndor¥adas a ¿oilsiú
dúinn, agus sinn a ¥osaint le do µór÷rócaire ar
ga¥ guais agus gá san oí¥e ano¥t; trí ³rá d’Aonµic, ár
Slánai÷eoir, Íosa Críost. Áiméan.

A

An treas Or÷a, ag iarrai« Cúnta in a³ai« ga¥ uile ²uaise.

¦IA, óna dtagann ga¥ mian naofa, ga¥ dea¥oµairle agus ga¥ obair ¥óir; Ta¢air do do
¿eir¢ísi³ an tsío¥áin sin na¥ féidir leis an saol a
÷a¢airt; ionas go mbí ár gcroí daingean i ngéillea«
dod ai÷eanta, agus fós, nuair a ¢íonn eagla ár naiµde
tóg÷a dínn, go gcai÷imid ár ré go socair, suaiµnea¥
trí do ¥oimirce; trí luaío¥t Íosa Críost ár Slánai÷eoir. Áiméan.

¦IA Uilte¥uµa¥tai³, a údair ga¥ mai÷easa,
iarraimid go huµal ort go mbeannnaír* agus
ga¥ duine eile den ´uintir Rioga: * Anseo déarRoinn do Spiorad Naoµ leo; bronn far ainmnea¥a
or÷u sai¢reas do ³rásta neaµaí; agus teidil na
Ríoga
ta¢air séan agus sonas dói¢; agus beir Muintire
de réir mar a
ar do río¥t ¿íor¢uan iad; trí Íosa ¥eapfar
Críost ár dTiarna. Áiméan.]

A

T. É. [Urnaí ar son na Muintire ríoga.

×IARNA, ar nA÷air neaµaí, oll-ard uile¥uµa¥ta¥, Rí na rí÷e, Tiarna na dtiarnaí,
Aonrialtóir na ¢fla÷, a ¢rea÷naíos ó do rí¥a÷aoir ar
lu¥t áitri¢ an doµain uile; iarraimid ort go lándú÷ra¥ta¥ féa¥aint le do ³rásta ar a Soilse, ár nArd¢antiarna, an ¡anríon Elizabeth; agus í a líona« de
¿íor de ³rásta an Spioraid Naoiµ, i gcaoi go gclaona
sí i gcónaí ¥un do ÷ola agus go siúla ar do ¿lí:
Solá÷air ta¢artais neaµai di go fairsing; deonai³ fad
saiol di agus sláinte agus sonas; neartai³ í ar ¿lí go
dtaga léi a naiµde uile a ¥loí agus a ¥ur faoi sma¥t;
agus ar deirea« tar éis an tsaoil seo, go dtaga sí ar
séan agus ar sólás síorai; trí Íosa Críost ár dTiarna.
Áiméan.]

A

T. É. [Urnaí ar son a Soilse an ¡anríon.

An dara hOr÷a in Urnaí na Nóna.

A

¶ Ansin is ceadai÷e na hUrnai÷e seo ÷íos a rá, nó an liodán, nó Urnai÷e
ar bi÷ eile dá ¢fuil sa lea¢ar seo, de réir mar a ¥eapfai« an
Ministir; a¥ aµáin gur ceart a rá ar deirea« an Urnaí le San
Chrusostomos, agus Go rai¢ grásta ár dTiarna, etc.

¶ Déarfar ansin trí hOr÷anna: an ¥éad ¥eann, Or÷a an lae; an dara
ceann, ag iarrai« Sío¥iána; an treas ceann, ag iarrai« Cúnta in a³ai«
ga¥ uile ²uaise, nó an Or÷a ag iarrai« Grásta agus Dídine, mar
leanas anseo ÷íos.

A

¦IA na ngrást, iarraimid go huµal ort, maidir
leis an río¥t seo ar fad, agus go háiri÷e (le
hArd¥úirt na Parlaiminte, agus) le Parlaimintí* na
hÉireann, atá ina suí anois, gurab áil
* Nuair na¥
leat a gcoµairlí go léir a ÷reorú agus mbei« ina sui
a ÷a¢airt ¥un cinn de réir mar is fearr a¥ aon
dirfea« do do ³lóirse, do leas ·arlaimint
Aµáin in
d'Eaglaise, do ¥uµda¥ agus d’onóir Éirinn ná
agus do ¿o¥ar ár nArd-Tiarna agus na habairtear
dTiarnas atá faoina láiµ: Gurab é a¥ an focal
‘Parlaimint.’
tora« a sao÷air ga¥ ní a ¥óiriú agus a
¿ocrú ar an mbunáit is fearr agus is seasµaí, d'±onn
a’s go mbei« sío¥áin agus sonas, firinne agus ceart,
creideaµ agus cráifea¥t go diong¢áilte inár measc ó
³lúin go glúin go brá¥. Na ni÷e sin, maraon le ga¥ ní
eile atá ria¥tana¥ dói¢sean, agus dúinne, agus dod
Eaglais go hiomlán, iarraimid so huµal ort iad trí

Le rá nuair a ¢eas cea¥i:ar dío¢ ina suí.

T. É. [Urnaí ar son Ard¥úirte na Parlaiminte agus ar son na
bParlaimintí in Éirinn.

¦IA Ulte¥uma¥tai³ óna síolraíonn ga¥ cuµa¥t;
Iarraimid go huµal ort do ¿ear¢óntaí, ard³o¢arnóirí na hÉireann, a beannú. Soilsío« do ³rásta
or÷u, calmaío« do µai÷eas iad, cuµdaío« do lán-aire
iad; agus deonai³ dói¢, mar aon le ga¥ duine atá i
gceannas faoina réir, go méadaí siad do ³lóirse,
onóir a Soilse an ¡anríon, agus leas ár dtíre dú¥ais;
trí Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.]

A

¶ Ní dlea÷a¥ guí ar aon Ard³o¢arnóir sula dtuga sé an µóid.

T. É. [Urnaí ar son na n-ard³o¢arnóirí in Éirinn.

×IARNA, a ¦ia ár sean agus ár sinsear,
iarraimid so huµal ort féa¥aint go fa¢ra¥ ar
ár dTír ¦úcais agus ar ár nImpirea¥t, agus iad a
¥oimeád slán ó ga¥ baol. Saor agus
slánai³ ár nArd¢antiarna, an * Anseo déarrar ainmnea¥a
¡anríon Elizabeth, bronn ta¢artais agus teidil na
neaµaí uir÷i go fial fairsing, agus Muintire Ríoga
soir¢i³ a coµairlí ar mai÷e lena de réir mar a
¥eapfar.
pobal. Beannai³ mar an gcéanna* agus
ga¥ duine eile den ´uintir Ríoga.
Coinni³ le do lán-aire ár dtír «ú¥ais. * Nuair na¥
mbíonn ina suí
Beannai³ agus stiúrai³ ard³obarnóirí a¥ aon ·arlaina hÉireann, mar aon le ga¥ duine atá mint aµáin,
i dtiarnas faoina réir. Líon d’eagna déarfar na
focail “An
agus de ¥umas Airí na Coróine, ·arlaimint” in
(Ard¥úirt na Parlaiminte, agus) na ionad “Na
Parlaimintí* in Éirinn, atá ina sui Parlaimintí .”
anois, agus ga¥ duine atá suite i
gceannas; deonai³ dói¢ fei«m a ¢aint as an gcuµa¥t a
tuga« dói¢ ¥un d’onóra agus ¥un do ³lóire, ar ¿lí go
mbí sío¥áin agus fíréanta¥t go diong¢áilte már
measc le ga¥ glúin de na daoine go brác; trí Íosa
Críost ár dTiarna. Áiméan.]

A

T. É. [Urnaí ar son na Banníona agus an ¤oµ¥iinío¥ais.

¶ In ionad na nUrnai÷e ar son a Soilse an ¡anríon, ar son na Muintire
Ríoga, ar son ard³o¢arnóirí na hÉireann, agus ar son Ard¥úirte na
Parlaiminte agus na bParlaimintí in Éirinn, is ceadai÷e an Urnaí seo
÷íos a rá:

Ainm agus trí idir³uí Íosa Críost ár dTiarna agus ár
Slánai÷eoir fíor¢eannai÷e. Áiméan.]

¦IA ¿ioraí na n-uile¥uµa¥t, ós tusa aµáin
a «éanas iontais µóra; Cuir anuas Spiorad
sláintiúil do ³rást ar ár nEaspaig agus ar ár
gCléir, agus ar na daoine go léir atá faoina gcúram;
agus doirt anuas or÷u síor«rú¥t do beanna¥ta ¥un
go, dtaitníd leat so fírinnea¥. Deonai³ é sin, a ×iarna,

A

Unnaí an son na Cléine agus an ·obail.

¦IA Uile¥uµa¥tai³, foinse na mai÷e uile; Guímid
÷ú ar son na bParlaimintí* in * Nuair na¥
Éirinn, go mb’áil leat a gcoµairlí a mbíonn a¥
«íriú agus a ¿oir¢iú, ionas so leagfar Parlaimint
aµáin in Éirinn
an uile ní ama¥ in eagna, i bfíréanta¥t, ina suí, cuirfear
agus i síocáin, ¥un onóra d’Ainm naofa, an focal “Paragus ¥un leasa d’Éaglaise agus do laiminte” in
ionad “bParµuintire; trí Íosa Críost ár dTiarna. laimintí.”
Áiméan].

A

P. É. [Unnaí an son bParlaimintí in Éirinn, lena léaµ nuair a ¢íd ina
suí fá sea¥.

¦IA Uile¥uma¥tai³, a rialaíos os cionn náisiún
an doµain; Iarraimid d’aire ÷rócairea¥ do
µuintir na tíre seo, ionas go gcónaí siad i do ¿ío¥áin
agus iad faoi ¥uµda¥ do ¥oimirce. Deonai³
d'Ua¥tarán na Tíre seo, agus dá ¢fuil i gceannas,
eagna agus neart le do ÷oil a ai÷int agus le déanaµ
dá réir. Líon de ³rá don ±írinne agus don ±íréanta¥t
iad, ionas go riara siad do do ¹obal go dílis ¥un
d’onóra agus do ³lóire; trí Íosa Críost ár dTiarna.
Áiméan.]

A

P. É. [Unnaí an son an Ua¥taráin agus a ¢fuil i gceannas.

A

¦IA na gcuma¥t, a ÷ug de ³rásta dúinn ár na¥ainío¥a coiteanna a «éanaµ duit d’aontoil i
lá÷air na huaire seo; agus a ³eallas, nuair a ¢íonn
beirt nó triúr baili÷e le ¥éile id Ainmse, go
dta¢arfair dói¢ a n-iarnatais; Coµlíon anois, a

Unnaí le San Chrusostomos.

¦IA, a ¤ru÷ai÷eoir agus a ¤uµdai÷eoir an
¥ine «aonna go léir, guímid go huµal ÷ú ar son
daoine de ga¥ uile ¿a³as agus de ga¥ uile aicme; gurb
áil leat do ¿lite agus d’±olláine ¿lánai÷ea¥ a ¥ur in
iúl doi¢, agus do na náisiúin go léir.
Guímid go mór mór ar son leasa na hEaglaise
Caitlicí; go mbí do ¦ea-Spiorad á seola« agus á
stiúra« i gcaoi go ndéantar. na daoine a adµaíos agus
a µaíos gur Críostai÷e iad a ÷reorú i dtreo na
fírinne, agus go gcoimeáda siad an creideaµ in
aonta¥t na spride, i gcoµ¥eangal na sí÷e, agus i
¢fíréanta¥t ¢ea÷a.
Ar deirea«, cuirimid faoi ¢ráid do mai÷easa
ai÷riúla duine ar bi÷ atá faoi ¥rá nó faoi ¥ruatan ina
aigne, ina ¥orp, no ina µaoin ¢ea÷a; (*Agus go háiri÷e
an dream seo iarras urnaí an ¹obail;) * Tá an µéid
gurb áil leat forta¥t agus faoiseaµ a seo le rá
a
÷a¢airt dói¢, de réir mar is gá dói¢ fá nuair
iarras aon
sea¥, ionas go mbí foi³ne ar ¥ruatan acu duine urnaí
agus go dtagaid slán as a mbuar÷aí uile. an ¹obail.
Agus iarraimid an µéid sin ar son Íosa Críost
Áiméan.

A

¶ Ansin is ceadai÷e an Urnaí seo ÷íos a rá:

¥un onóra ár nAi³ne agus ár nIdir³uí÷eora, Íosa
Críost. Áiméan.

Áiméan.

Anseo ¥río¥naíos an tOrdú le ha³ar« Urnaí na Nóna ar fea« na bliana.

anois agus go brá¥.

ár dTianna Íosa Críost, agus
GOgrárai¢Dé, grásta
agus cumann an Spioraid Naoiµ againn

2 Coir. 13, 14.

×iarna, mianta agus guíonna do ¿eir¢ísea¥, de réir
mar is fearr dói¢ féin; agus deonai³ eolas ar
d’fírinne a ÷a¢airt dúinn ar an saol seo maraon le
bea÷a ¿íoraí ar an saol atá le tea¥t. Áiméan.

