¦IA na gcuµa¥t, dá ¢fuil ga¥ uile ¥roí oscailte,
arb eol duit ga¥ mian, agus ar léir duit ga¥ rún;
Glan smaointe ár gcroí le hanálú do Naoµspioraid,
ionas go dtugaimid go hiomlán ár ngrá duit, agus go

A

AN OR×A.

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; A¥ saor sinn ón olc. Áiméan.

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

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

¶ Déarfai« an Ministir an tSeir¢ís seo ÷íos de ³u÷ soiléir so¥loiste.

¶ Bei« línéada¥ glan ar an mBord le linn Comaoinea¥ agus an Bord ina
¿easaµ i lár an Teampaill, nó sa ¥aingeal. Agus seasfai« an Sagart
ar an tao¢ ÷uai« den ¡ord agus dearfai« an ·aidir maraon leis an
Or÷a seo ÷íos ina diai«, agus an pobal ar a nglúna.

¶ Más eol don ´inistir, nó más dói³ leis, duine ag mairea¥táil i bpeaca i
¢fios don saol a ¢ei÷ ¥un tea¥t ¥un na Comaoinea¥ Naofa, ionas go
mbea« se ina ¥úis scannail do «aoine, ní mór don ´inistir a rá leis os
íseal gan é a ¢ei÷ de «ánaío¥t aige tea¥t go Bord an Tiarna nó go néireoi« sé as an bpeaca; agus i nga¥ cás mar sin déanfai« an Ministir
de réir na gCanón a ¢aineann lena lei÷eid.

¶ ¶ Na daoine ar rún leo páirt a bei÷ acu sa ¤omaoinea¥ Naofa, ní mór
dói¢ a n-ainmnea¥a a ¥ur go dtí an Cúráidea¥ an lá roiµe sin, nó níos
luai÷e.

AN ¤OMAOINEA¤ NAOFA

an tOrdú le ha³ai«
Mineastrála
suipéir an Tiarna,
nó

Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
Ministir. Ná déan aon íoµá ³reanta duit féin, ná
macasaµail d’aon ní dá ¢fuil ar neaµ ÷uas, ná ar an
talaµ ÷íos, ná san uisce atá faoin talaµ: ná sléa¥t
dói¢ agus ná ha«air iad: óir mise, do ×iarna Dia, is
Dia éadµar mé, agus agraim peacaí na smsear ar a
gclann go dtí an tríú glúin agus an cea÷rú glúin de
lu¥t m’fua÷a, agus déanaim trócaire ar na míl÷e den
dream a ÷ugann grá dom agus a ¥oµlíonas
m’ai÷eanta.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
Ministir. Ná ta¢air Ainm an Tiarna gan fá÷; óir ní
gan lo¥t i lá÷air an Tiarna ¢eas an té a ÷ugann a
Ainm gan fá÷.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.

mise.

LTiarna do ¦ia: Ná bío« déi÷e ar bi÷ eile agat a¥

A¡AIR Dia na bria÷ra seo agus adúirt; Is mise an

Ministir.

¶ Ansin iompói« an sagairt ail an bpobal, agus déarfai« sé de ³u÷
soiléir ga¥ ceann de na DEl¤ nAI×EANTA, agus an pobal ar a
nglúna fós; agus tar éis ga¥ Ai÷ne a rá don Sagart, iarrfai« siad ar
¦ia trócaire i dtao¢ na hAi÷ne sin a ¿árú dói¢ san am atá caite, agus
grásta ¥un í a ¥oimeád san am atá ¥ucu, de réir mar leanas: A¥
aµáin gur ceadµa¥ freagra an ¹obail mar atá leag÷a ama¥ anseo
÷íos a ±ágáil ar lár tar éis ga¥ Ai÷ne sea¥as an cea÷rú ceann agus
an dei¥iú ceann, agus más aµlai« a «éanfar is é an freagra tar éis
an cea÷rú hAi÷ne “A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon ár
gcroí ¥un na dlí÷e sin a ¥oimeád.”

móraimid mar is dual d'Ainm naofa; trí Críost ár
dTiarna. Áiméan.

Ministir. Ta¢air urraim dod a÷air agus do do µá÷air:
ionas go mba fada do lae÷anta sa tír a ÷ugann do
×iarna Dia duit
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
Ministir. Ná dean dúnµarú.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
ministir. Ná déan a«altranas.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
Ministir. Ná déan goid.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
Ministir.
Ná ta¢air fianaise ¢réise in a³ai« do
¥oµarsan.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.
Ministir. Ná santai³ tea¥ do ¥oµarsan, ná santai³
bean do ¥oµarsan, ná a ¿ear¢ónta, ná a ¥uµal, ná a
«aµ, ná a asal, ná ní ar bi÷ is leis.

Ministir. Cuiµni³ ar lá na Sabóide a ¥oimeád naofa.
Ar fea« se lá bí ag obair, agus dean a mbíonn agat le
déanaµ; a¥ an sea¥tú lá, is í Sabói« do ×iarna Dia í.
An lá sin ná déan aon sa³as oibre, tusa, ná do µac, ná
d’iníon, ná do ¿ear¢ónta fir, ná do ¿ear¢ónta mná,
d’ealla¥, ná an coiµ÷íoc atá ar aío¥t agat. Óir sé
lae÷anta a ¥ai÷ an Tiarna ag déanaµ neiµe agus
talaiµ, na mara, agus a ¢fuil iontu, agus an sea¥tú
lá dí sos aige: dá ¢rí sin ¢eannai³ an Tiarna an sea¥tú
lá agus naoµai³ é.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus claon
ár gcroí ¥un an dlí sin a ¥oimeád.

Uile¥uµa¥tai³ na río¥ta síoraí, agus
[A n¦IA
a cuµa¥ta gan teorainn; 'Déan trócaire

ar an Eaglais uile; agus rialai³ croí do ¿eir¢ísi³ ÷ofa
Elizabeth, ár mBanríon agus ár nGo¢arnóir, ar
¥uma go ndéana sí (agus a ±ios aici cé dó a ¢fuil sí ina
ministir) d’onóir agus do ³lóir a lorg ÷ar ga¥ ní: agus
go ndéanaimid maraon lena ¢fuil de «aoine eile
faoina réir (ag cuiµneaµ mar is cóir ar cé uai« a
húdarás) seir¢ís agus onóir agus uµlóid di, ionatsa,
agus duitse, de réir do ¡ria÷air agus d’ordui÷e

T. É.

Ansin déarfai« an Sagart, agus é ina ¿easaµ, Or÷a an lae, a¥ i
dTuaisceart na hÉireann dearfai« sé ar dtús ceann aµáin den dá
Or÷a anseo leanas ar son na Banríona a¥ aµáin nuair a guío« ar son
na Bainríona i seir¢ís ar bi÷ a deirtear in einea¥t leis an Oifi³ seo, nó
nuair a deirtear an Urnaí ar son leasa Eaglaise ¤ríost le linn a
ca÷a anseo ar an doµan.

Guímis.

Élstigí leis an méi« adeir ár dTiarna Íosa Críost:
Bío« grá agat do do ×iarna Dia le lán¥roí, agus le
lán-anam, agus le lán-aigne. Sin í an céad Ai÷ne, an
Ai÷ne µór. Agus is cosúil léi an dara hAi÷ne, Bío«
grá agat do do ¥oµarsa mar a ¢íonn agat dui÷ féin. Is
ar an dá Ai÷ne sin atá an Dlí uile agus na Fái÷e
bunai÷e.
Pobal. A ×iarna, déan trócaire orainn, agus scrío¢
na dlí÷e sin uile inár gcroí isti³, guímid ÷ú.

Nó is ceadai÷e dó a rá, in ionad na nDei¥ nAi÷eanta, an ¤oimre a
rinne ár dTiarna Beannai÷e den Dlí, mar leanas a¥ aµain na Dei¥
nai÷eanta a ra aon uair aµain ar a la³ad Dé Doµnai³, agus ar na
féilte móra, nuair a «éantar an Naoµ¥imaiinea¥ a ¥eiliúra«:

Pobal. A Tiarna, dean trócaire orainn, agus scrío¢
na dlí÷e sin uile inár gcroí lsti³, guími« ÷ú.

Uile¥uµa¥tai³ ¿íorµar÷anai³, múin[A ¦IA
tear dúinn trí do ¡ria÷ar naofa, go mbíonn

REIDIM in aon Dia amáin, an tA÷air Uile¥uµa¥ta¥, Cru÷ai÷eoir neiµe agus talaiµ, agus ga¥
uile ní feisceana¥ agus neaµfeisceana¥:
Agus in aon Tiarna aµáin Íosa Críost, Aonµac
ginte Dé, a ginea« ón A÷air roiµ an uile ¿aol, Dia ó
¦ia, Solas ó ¿olas, Fíor«ia ó °íor«ia, a ginea« agus

C

¶ I nDiai« Or÷a an Lae' leifi« duine de na Ministrí an Eipistil agus é ag
rá, Tá an Eipistil scríofa ina lei÷eid seo de ¥aibidil dá lei÷éid seo de
lea¢ar ag tosú ina lei÷éid seo de véarsa; agus i ndeirea« na
hEipistle, déarfai« se, Seo deirea« na hEipistle. Ansin léifi« duine
de na Ministrí ail Soiscéal (an pobal uile ina seasaµ), agus é ag rá,
Tá an Soiscéal naofa scríofa ina lei÷éid seo de ¥aibidil dá lei÷éid seo
de lea¢ar ag tosú ina lei÷éid seo de véarsa. Is ceadai÷e a rá nó a
¥ana« anseo, Glóir duit, a ×iarna, agus tar éis an Soiscéal a ¥río¥nú,
Buío¥as leat, a ×iarna, nó Allelúia. Déarfar ina «iai« sin an ¤ré seo
÷íos ar a dtugtar de ³ná÷ Cré Nís, agus an pobal ina seasaµ mar a
¢íodar ¥eana.

croí na rí÷e faoi réir agus faoi riail agat, agus go
mbíonn tú á riara« agus á ndíriú de réir mar a
¿aµlaíonn se dod eagna «iaga: Iarraimid go huµal
ort croí do ¿eir¢ísi³ Elizabeth, ár mBanríon agus ár
nGo¢arnóir, a riara« agus a rialú ar ¿lí go ndéana sí
ina smaointe, agus ina caint, agus ina gníoµar÷a go
léir, d’onóir agus do ³lóir a ¿íorlorg, agus do
¹obalsa a fága« faoina cúram a ¥oimeád go dí¥ealla¥ faoi ¿onas, agus faoi ¿ío¥áin, agus faoi «iaga¥t Deonai³ an µéid sin, a A÷air ÷rócairi³, ar son do
´ic «ílis, Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan. ]

T. É.

nó,

¢eannai÷e: trí Íosa Críost ár dTiarna, a µaireann i
río¥t maraon leatsa agus leis an Spiorad Naoµ, ina
aon Dia aµáin go brá¥, trí ¿aol na saol. Áiméan .]

¶ Ansin fillfi« an Sagart go Bord an Tiarna, agus tosói« ar an Ofráil,
agus déarfai« sé aon ¥eann aµáin nó a ÷uillea« de na habairtí seo
÷íos, de réir mar is fearr oirfi± don ócái« dar leis féin.

¶ Anseo déarfar an tSeanmóir.

¶ Ansin no¥tfai« an Cúráidea¥ don ¹obal na lae÷anta féile, nó
troscai«, atá le coimeád i rit na sea¥taine. Agus ansin freisin, má
¢íonn a lei÷éid i gceist, fógrófar an ¤omaoinea¥; foilseofar
Gairmea¥a Pósta, agus aon ³né eile d’ordó« an tOrdai÷eoir; Agus ní
«éanfai« aon duine aon ní a ±oilsiú san Eaglais le linn Seir¢íse
Diaga a¥ aµáin an Ministir; n á ní ±oilseoi« seisean féin a¥ an µéid
atá ceap÷a i Riala¥a an lea¢air seo, nó ordai÷e ag Seanad Coiteann
Eaglaise na hÉireann, nó ceadai÷e ag Ordai÷eoir na hái÷e.

na¥ ndearna«, D’aonsubstaint leis an A÷air; an té a
ndearna« ga¥ uile ní tri«: A ÷áinig anuas ó neaµ ar
ár son-na, na daoine, agus ar son ár slánai÷e, Agus a
³lac colainn «aonna tri« an Spiorad Naoµ ón
Mai³dean ´uire, Agus rinnea« duine de, Agus fós
céasa« é ar an gcro¥ ar ár son faoi ·ointias Píoláid.
D’±ulaing se páis agus a«laca« é, Agus an treas lá
d'aiséiri³ sé de réir na Scrioptúr, Agus ¥uai³ suas ar
neaµ, Agus tá ina ¿uí ar «eas an A÷ar, Agus tiocfai«
sé arís ina ³lóir ¥un brei÷iúnas a ÷a¢airt ar ¢eo«a
agus ar µair¢; Agus ní ¢ei« deirea« go deo lena
río¥t.
Agus creidim sa Spiorad Naoµ, an Tiarna, agus
bronntóir na bea÷a; a ÷agann ón A÷air agus ón Mac,
a a«artar agus a ³loirítear maraon leis an A÷air
agus leis an Mac, a la¢air trí na Fái÷e. Agus creidim
aon Eaglais ¤ai÷licea¥ Aspalda aµáin. Adµaim aon
¢aiste aµáin ¥un mai÷iúnais na bpeacaí. Agus tá súil
agam le hAiséirí na mar¢, Agus le bea÷a an tsaoil
atá le tea¥t. Áiméan .

1 Timotheus 6. 17, 18, 19.

Is mór an sai¢reas an diaga¥t, más leor le duine a
¢fuil aige; óir níor ÷ugamar ní linn ar an saol ná ní
÷ig linn ní a ¢rei÷ linn as.
1 Timotheus 6. 6, 7.
Fógair ar an dream atá sai¢ir ar an saol seo ¢ei÷
ullaµ ¥un bronnta agus éasca ¥un roinnte; ag cur i
dtaisce dói¢ féin bun fónta i gcoµair na haimsire atá
¥ucu, ionas go otaga siad ¥un na bea÷a síoraí.

An té a ¥uireas go caol, bainfi« sé go caol; agus an
té a ¥uireas go fairsing, bainfi« sé go fairsing.
Déana« ga¥ duine de réir méine a ¥roí, gan doi¥eall
gan doµeanma; óir bíonn grá ag Dia d’±ear na féile
gan ±rualm.
2 Coirinti³ 9. 6, 7.

Nµ. Ma÷a 5. 16.

Á SOLÁ×RAÍGÍ stór daoi¢ féin ar an talaµ seo,
mar a ndéanann an µeirg agus an leaµan
truailliú, agus mar a mbíonn bi÷iúnai³ ag brisea«
istea¥ agus ag goid: a¥ solá÷raígí stór daoi¢ féin ar
neaµ, an áit na¥ ndéanann meirg ná leaµan
truailliú, agus na¥ mbíonn bl÷iúnai³ ag brisea«
istea¥ agus ag goi«.
Nµ. Mata 6. 19, 20.
Ga¥ ní ba mai÷ li¢ a «éanfa« daoine daoi¢se,
déanaigí mar an gcéanna dói¢sean; mar is é sin an Dlí
agus na Fái÷e.
Nm. Mata 7. 12.
Cuiµnig ar ¢ria÷ra an Tiarna Íosa, mar adúirt sé,
Is mó is beannai÷e bronna« ná glaca«. Gníomarta, 20. 35.
Ní hé ga¥ aon nea¥ adéarfas liom, A ×iarna, a
×iarna, a ra¥as istea¥ i río¥t na ¢flai÷eas; a¥ an té a
«éanas toil m’A÷ar atá ar neaµ.
Nm. Ma÷a 7. 21.
Bío« ¢ur solas ag dealrú ar an gcuma sin i
¢fianaise na ndaoine, ionas go ¢feice siad ¢ur ndeaoibrea¥a, agus go mola siad ¢ur nA÷air atá ar neaµ.

N

Aon duine a ¢fuil maoin an tsaoil seo aige agus a
±eiceann easpa ara ¢rá÷air agus a ¿éanas a ÷rócaire
air, conas a ¥ónaíos grá Dé ann?
1 Eoin 3. 17

Galataig 6. 10.

Níl Dia éigeart go ligfi« sé ¥un dearmaid ¢ur noibrea¥a, agus an sao÷ar a «éantar trí ³rá; agus
no¥t si¢ an grá sin ar son a Ainm, ag déanaµ mineastrála do na naoiµ riaµ agus go fóill.
Ea¢rai³ 6. 10.
Fad is ¢íos an t-am againn, déanam mai÷ ar ¥á¥;
agus go mór mór ar lu¥t tea³lai³ an ¥reidiµ.

An té a ¢íos á µúinea« sa ¡ria÷ar, déana« se
mineastráil don té a ¢íos ag múinea«, i nga¥ rud mai÷.
Ná meall÷ar si¢, ní «éantar fonóid faoi ¦ia; óir cibé
ní a ¥uireas duine, is é a ¢ainfeas se.
Galatai³ 6. 6, 7.

i Coirinti³ 9. 11.

Ardaígí ¢ur súile, agus féa¥aigí ar na goirt atá
geal ceana féin i gcoµair an ±óµair: agus an te a
¢aineas, fai³eann sé tuarastal, agus cnuasaíonn se
tora« le ha³ai« na bea÷a síoraí; ionas go mbí á÷as ar
an síolauóir agus ar an mbuanaí in einea¥t.

Na¥ feasa¥ daoi¢, an dream a ¢íonn ag frio÷áil ar
ni÷e naofa go gco÷aítear as an íobairt iad; agus an
dream a ¢íonn ag freastal ar an altóir, go mbíonn
cuid ranna acu mar aon leis an ai÷óir? Is mar sin
d’ordai³ an Tiarna don dream a ¿eanmóireas an
Soiscéal go mairid as an Soiscéal.
1 Coirinti³ 9. 13, 14.
Más aµlai« a ¿íol¥uireamar ni÷e spioraadálta
daoi¢, an mór an scéal é má ¢ainimid ¢ur ni÷e saolta?

(Don ¤incís.)

¤uir Dia séala orainn agus ÷ug dúinn gealla« an
Spioraid inár gcroí isti³.
2 Coirinti³ 1. 22.

Eifisi³ 4. 8.

Nuair a ÷riall se in airde, rinne sé daor den
daoirse, agus ¢ronn bronntanais ar na daoine.

(Don Deasca¢áil.)

Tá Críost ár nUan Cásca íobar÷a ÷ar ár gceann:
dá ¢rí sin coimeádam an ±éile.
1 Coirinti³ 5. 7, 8.

(Don ¤áisc.)

Is eol daoi¢ grásta ár dTiarna Íosa Críost, go rai¢
sé sai¢ir a¥ go ndearna sé bo¥tán ue féin le fonn
si¢se ¢ei÷ sai¢ir de ¢arr a ¢o¥tanais.
2 Coirinti³ 8. 9.

Is ceadai÷e a rá ina «iai« sin ceann do na habairtí seo ÷íos. (Don
Nollaig.)

Nµ. Eoin 4. 35, 36.

An té a ³lacas trua do na bo¥ta tugann sé iasa¥t
don Tiarna; agus féa¥, an µéi« a ligeas sé ama¥ uai«,
aisíocfar leis é.
Sean-Ráite 19. 17.
Is beannai÷e an ÷e a «éanas solá÷ar do «aoine
easlána nó dearóile: fuasclói« an Tiarna é i lá an
¢uar÷a.
Salm 41. 1.

Ná déanaigí dearmad ar µai÷ a «éanaµ agus ¢ur
gcuid a roinnt; óir taitníonn a lei÷éi« sin d’íobairtí le
Dia.
Ea¢rai³ 13. 16.
Ní folaµ a ÷iocfai« si¢ i lá÷air an Tiarna. Bronna«
cá¥ mar ±éadann sé, de réir na beanna¥ta a ÷ug do
×iarna Dia duit.
Deuteronomium 16. 16, 17.

(ar ¦omna¥ na Tríonóide.)

¦IA Uile¥uµa¥tai³ ¿íorµar÷anai³, a µúin dúinn
trí ¢éal do Naoµ-Aspail urnai÷e agus a¥ainío¥a
a «éanaµ agus buío¥as a ³a¢áil ÷ar ceann na ndaoine
go léir; Iarraimid go huµal ort go nglacfá go

A

Guímis ar son Leasa Eaglaise ¤ríost le linn a ca÷a
anseo ar an doµan.

¶ Déarfai« an Sagart ansin,

¶ Agus ansin, nuair a «éantar Comaoinea¥a«, cuirri« an Sagart ar an
mBord oiread Aráin, agus Fíona agus is gá, dar leis, murab aµlai«
atá sin déanta ¥eana.

¶ An rad a ¢ei« na hAbairtí sin á léaµ, nó Aintiún nó Iomann á ¥ana«
de ¢reis ar na hAbairtí, is aµlai« a «éanfai« na Deagánai³ nó
Bardai³ an Teampaill, nó aon duine eile atá oiriúna¥ agus é ceapta
don ³nó, an almsan do na bo¥ta mar aon le dea¢óidí eile a ³laca« ón
bpobal, agus iad a ÷a¢airt go hurrama¥ go dtí an Sagart, agus
déanfai« seisean iad a ÷íolaca« go huµal agus a ¥ur síos ar an
mBord naofa. A¥ faoi réir an Ordai÷eora, is ceadai÷e almsan a
¢ailiú ar uaire eile i gcai÷eaµ na Seir¢íse Diaga, agus na hAbairtí
Ofrála a rá nó gan iad a rá; a¥ aµáin miair a «éantar an
¤omaoinea¥ Naofa, bailiú a «éanaµ faoi mar atá ordai÷e anseo.

Is leatsa, a ×iarna, an µórga¥t, agus is agat atá
an ¥uµa¥t agus an ³lóir agus an bua agus an µaorga¥t; óir is leatsa a ¢fuil ar neaµ agus ar talaµ; is
leatsa an río¥t, a ×iarna, agus is tusa atá id
ard¥eannaire os cionn ga¥ ní. Anois , mar sin, a ¦ia,
tugaimid buío¥as duit agus molaimid d’Ainm glórµar;
óir is uai÷se a ÷agann ga¥ uile ní agus is ó do ¥uid féin
÷ugamar duit.
1 Coirinti³ 29. 11, 13, 14.

Anois tugtar don Rí síoraí doµarai÷e neaµ±eisceana¥, an t-aon Dia eagnaí aµáin, onóir agus
glóir trí ¿aol na saol.
1 Timotheus 1. 17.

lántrócairea¥ [lenár n-almsan agus Más aµlai«
lenár n-ofrála¥a, agus] leis na na¥ mbei«
almsan ná
hurnai÷e seo a ÷airgimid do do ofrála¥a ann,
´órga¥t ¦iaga; a iarrai« d’a¥ainí ort fágfar na
an Eaglais uilí a líona« i gcónaí den focail (lenár
n-almsan
±írinne agus den aonta¥t agus den agus lenár nréitea¥t: Agus deonai³ don dream uile ofrála¥a) ar
adµaíos d'Ainm naofa ¢ei÷ ar aon lár.
intinn le ¥éile i dtao¢ fírinne do ¢ria÷air naofa agus
a mbea÷a a ¥ai÷eam in aonta¥t agus i ngrá diaga.
T. É.
[Fairis sin, iarraimid ort ga¥ uile Rí, Ruire
agus Ró±lai÷ Críostaí a ¥oimeád agus a ¥uµda¥; agus
go mór mór do ¿eir¢ísea¥ Elizabeth ár mBanríon;
ionas go mbímid ár rialú faoina réir go diaga agus go
suaiµneasa¥; agus deonai³ dá Coµairle uile agus dá
¢fuil sui÷e i gceannas faoina réir go riara siad an
ceart gan ¥am gan ¥laon, ¥un cionta agus ur¥óid a
sma¥tú agus ¥un d’±ior¥reideaµ agus an tsuáilce a
¥oimeád slán. ]
P. É. [Impímid ort freisin croí na Riai÷óirí Críostaí
uile a ÷reorú agus a ¥laonú, ionas go riara siad an
ceart go fírinnea¥ co÷rom, ¥un cionta agus ur¥óid a
sma¥tú, agus ¥un d’±ior¥reideaµ agus an tsuáilce a
¥oimeád slán.]
Ta¢air grás, a A÷air neaµaí, do ga¥ Easpag agus
Aoire anama¥a, ¥un go no¥ta siad do ¢ria÷ar fíor
beoga trína mbea÷a agus trína dteagasc, agus go
ndéanai« do »acraimintí naofa a µineastráil mar is
ceart agus cóir: agus ta¢air do grás neaµaí do do
µuintir go hiomlán; agus go mór mór don pobal atá i
lá÷air anseo; ionas go n-éiste siad agus go nglaca siad
do ¡ria÷ar naofa te huµlaío¥t ¥roí agus le hurraim
¥óir; agus fíor-riara« a déanam dui÷ le naofa¥t agus
le fíréanta¥t go lá deirid a saoil.

¤AIRDE na páirte, Dé ––– seo ¥ugainn, is rún
liom, te cúnaµ Dé, Sacraimint lán±orta¥ta
¤oirp agus Fola ¤ríost a µineastráil do ga¥ duine a
¢ei« faoi «iaga¥t agus faoi «ea¢óidea¥t aigne; lena
glaca« dói¢ i gcuiµne a ¤roise agus a ·áise lua¥µaire; an t-aon tslí aµáin atá againn ¥un fuascailt a
±áil ónár bpeacaí agus ¥un páirt a ³laca« i rio¥t na
¢flai÷eas. Dá ¥ionn sin, tá sé de ¥eangal orainn lán
ár gcroí de ¢uío¥as a ÷a¢airt go huµal do ¦ia
Uile¥uµa¥ta¥ ár nA÷air neaµaí, de ¢rí gur ÷ug sé
uai« a ´ac ár Slánai÷eoir Íosa Críost, ¥un bás a ±áil
ar ár son, agus ina ÷eannta sin ¥un é ¢ei÷ ina ¢ia agus
ina ¢ea÷ú spioradálta dúinn sa Naoµ¿acraimint sin.
Agus ós rud ¥oµ diaga, fóiri÷ea¥ sin é don dream a
³lacann léi go fiúnta¥, a¥ ¥oµ contúirtea¥ don
dream a láµann í a ³laca« go neaµ±iúntac; tá sé de
¥eangal ormsa a ±ógairt orai¢ idir an dá linn
ma¥naµ a «éanaµ ar dínit na mistéire beannai÷e sin,
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¶ Nuair ±ógraíonn an Ministir roiµ ré go ¢fuiltear ¥un an Comaoinea¥
naofa a «éanaµ, is ceadai÷e dó an Mola« seo ÷íos a léaµ, nó pé cuid
de is oiriúnaí, dar leis:

Agus iarraimid go fíor-uµal ort, a ×iarna, go
mbea« sé de µai÷eas agat forta¥t agus fuascailt a
÷a¢airt do gac duine atá faoi ¢uairt, nó faoi ¢rón, nó
faoi uireasa, nó faoi easláinte, nó faoi ¥ruatan ar bi÷
eile sa saol díomuan seo.
Agus fós beannaímid do Naom-Ainm mar ³eall ar
ga¥ seir¢isea¥ teat dar imi³ ón saol seo i do ¥reideaµ agus id eagla; á iarrai« d’a¥ainí ort grás a
÷a¢airt dúinn ¥un a ndea-¿amplaí a leanúint, go
mbeimis maraon leo páirtea¥ i do río¥t neaµaí:
Deonai³ é sin, a A÷air, ar son Íosa Críost, ár nAon
Idir³ui÷eoir agus ár nAon-A¢cóide. Áiméan.

agus ar mór³uasa¥t a glac÷a go neaµ±iúnta¥; agus
¢ur gcoinsias féin a ¥ur faoi scrúdú, agus gan é sin a
«éanaµ go tea÷±aillío¥ ná ar nós lu¥t a «éanas
gnúisµealltóirea¥t le Dia; a¥ ar ¿lí go dtaga si¢ ¥un
fleá ¥oµ neaµaí sin go naofa niaµ³lan, san éada¥
nua¥air d’ordai³ Dia sa Naoµscrioptúr, agus go
ngtactar li¢ mar rann¹álrti÷e fiúnta¥a sa ¡ord
naofa úd.
Is é an ¥aoi agus an tslí ¥uige sin; an dtús, ¢ur
mbea÷a agus ¢ur mbéasa a iniú¥a« de réir riala¥a
ai÷eanta Dé; agus cibé coir a ±eicfear daoi¢ a ¢ei÷
déanta agai¢, i dtoil, nó i nglór, nó i ngníoµ, ¢ur
gcoiriúta¥t sa ní sin a ¥aoinead, agus faoistin a
«éanaµ do ¦ia Uile¥uµa¥ta¥, mar aon le lánrún ¥un
leasai÷e ¢ur mbea÷a. Agus má ±eictear daoi¢ na¥ in
a³ai« dé aµáin a rinne si¢ na coireanna sin, a¥ in
a³ai« ¢ur gcoµarsana freisin; ní mór daoi¢ ansin
réitea¥ leo; agus ¢ei÷ ullaµ ¥un ¢ur gcroí-dí¥eall a
«éanaµ d’iarrai« sásaµ agus lán¥úiteam a ÷a¢airt
do «aoine eile as ga¥ ur¥óid agus ain¥eart dá ¢fuil
déanta agai¢ ina n-a³ai«: agus ¢ei÷ ullaµ mar an
gcéanna ¥un mai÷iúnas a ÷a¢airt do «aoine eile de
÷ao¢ na gcionta a rinneadar in ¢ur n-a³ai«se, mar
dob áil li¢ go mai÷fea« Dia daoi¢ ¢ur gcionta féin: óir
gan sin a ¢ei÷ aµlai« ní «éanann gtaca« na Naoµ¤omaoinea¥ a¥ cur le ¢ur ndamnú. Dá ¢rí sin má tá
in ¢ur measc aon duine a µaslaíos Dia, nó a ¥oisceas
nó a ¥áineas a ¡ria÷ar, nó a«altrana¥, nó duine atá i
¢fua÷, nó i ¢formad, nó in aon ¥ion mór eile, déan
ai÷rea¥as i dtao¢ do ¹eacaí, nó ná druid leis an
mBord naofa; d’eagla, tar éis na Naoµ¿acraiminte a
³laca« dui÷, go dtiocfa« an dia¢al ionat, mar a ÷áinig
in Iúdás, do do líona« de ga¥ uile ¿órt ur¥óide, agus
do do ¿eola« ar d’aiµleas ioir ¥orp agus anam.

¡RÁI×RE na páirte, Dé––– seo ¥ugainn, is
rún liom, te cúnaµ Sé, Suipéar an Tiarna a
¥eiliúra«: agus fógraím ¥uige, ÷ar ceann Dé, a ¢fuil
agai¢ i lá÷air anseo; agus iarraim onai¢, an son an
Tiarna Íosa Críost, gan é a «iúltú, agus Dia féin ag
gairm agus ag glao¥ orai¢ ¥oµ gráµar sin. Is eol,
daoi¢ gur cráite agus gur mí¥neasta an ní é, duine a
¢ei÷ tar éis f;eá a ullµú go fial fairsing, agus a ¢ord
a ³léasa« le ga¥ uile ¿órt bia, ionas na¥ ¢fuil in
easnaµ a¥ an ¥uidea¥ta a ¢ei÷ ina suí; agus ansin an
dream a fuair cuirea« gan aon ¥úis acu leís a ¢ei÷
¥oµ míbuío¥ sin is go ndiúltaíd a ÷ea¥t. Cá ¢fuil an
duine agai¢ na¥ gcorró« a lei÷éid de scéal, é? Cá
¢fuil an duine na¥ measfa« gur tuga« mórµasla
agus ai÷is dó? Ar an á¢ar sin, a ¥airde na páirte i
gCríost, sea¥naígí si¢ féin, má ±anann si¢ ón Suipéar
beannai÷e seo, sula dtarraingío« si¢ fearg Dé anuas
orai¢ féin. Is furasta do «uine a rá, Ní ³lacfad
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nó, má ÷ugann sé faoina aire go ndéanann an pobal faillí ar ÷ea¥t
¥un na Conaoinea¥ Naofa, ní hé an Mola« sin ÷uas a déarfai« sé, a¥ an
ceann seo:

Agus ó tá sé ria¥tanac, gan aon duine a ÷ea¥t ¥un
na Naoµ¥omaoinea¥ a¥ aµáin an té a mbíonn lániontaoi¢ aige as trócaire Dé, agus a ¥oinsias go ciúin;
dá ¢rí sin má tá in ¢ur measc aon duine, na¥
¢féadann a ¥oinsias a ¥iúnú ar an gcuma sin, gan
breis forta¥ta nó coµairle a ±áil, taga« sé ¥ugamsa,
nó ¥un duine dea-eolai³ discréidi³ eile de ´inistrí
Bria÷air Dé, agus no¥ta« sé a ¢rón; ionas trí
¡ria÷ar naofa dé a µineastráil, go ¢fai³ea« sé leas
na haspatóide, mar aon le comairle spioradálta, ¥un
a ¥oinsias a ¥iúnú agus ¥un ga¥ scrupall agus aµras
a ¥ur ar leatao¢.

Comaoinea¥, mar go ¢fuil cúramaí saolta do mo
÷oirmeasc air. A¥ ní ³lactar lena lei÷éid de lei÷scéal
¥oµ réi« sin i látair Dé. Má deir duine agai¢, is
peaca¥ róµór mé, agus mar sin is eagal, liom dul:
cad ¥uige na¥ ndéanfa« si¢ ai÷rea¥as agus si¢ féin a
leasú? Nuair a ¥uireann Dia gairm orai¢, na¥ náirea¥
li¢ a rá na¥ ra¥ai« si¢ ¥uige? Nuair ba ¥eart daoi¢
fillea« ¥un Dé, an aµlai« a ta¢arfai« si¢ lei÷scéal,
á rá na¥ ¢fuil si¢ ullaµ? Déanaigí ma¥naµ daoi¢ féin
go stai«éar÷a ar a la³ad brí a ¢ei« le lei÷scéalta
bréige mar sin i lá÷air Dé. An dream a d’eiti³ an
±leá sa Soiscéal, de ¢rí go ra¢adar tar éis feirm a
¥eanna¥, nó go rai¢ fonn or÷u a gcuingir «aµ a
±éa¥áil, nó go ra¢adar pósta, níor¢ aon lei÷scéal
dói¢ an µéid sin, a¥ is aµlai« a measa« nár¢ ±iú an
°leá neaµaí iad. I mo ¹áirt féin de, bei« mé ullaµ;
agus, de réir mar atá de ¥eangal orm, fógraím orai¢
in Ainm Dé, glaoim orai¢ ar son Críost, brostaím si¢,
le grá do ¢ur slánú féin, ¥un ¢ei÷ páirtea¥ sa
Naoµ¥omaoinea¥ seo. Agus fé mar a «eonai³ Ma¥ dé
a anam a ÷a¢airt suas don ¢ás ar an gCro¥ le fonn
¢ur slánai÷e; tá sé d’±iaca orai¢se mar an gcéanna
an ¤omaoinea¥ a ³laca« i gcuiµne íobar÷a a ¢áis sin,
de réir mar ordai³ sé féin: agus má «éanann si¢
faillí ann, ma¥naígí daoi¢ féin ar µéid na hur¥óide a
«éanas si¢ ar ¦ia, agus ar «éine an ¹ionóis atá ag
bagairt orai¢ dá «easca; an t-am go ¢fanann si¢
d’aongnó ó ¡ord an Tiarna, agus si¢ féin a dei³ilt ó
¢ur mbrái÷re, a ÷agann ¥un iad féin a ¢iata« d’±leá
na bea÷a atá ¥om neaµaí sin. Má «éanann si¢ ma¥naµ stai«éar÷a ar an méid sin, is aµlai« a ÷iocfai«
si¢ te grás Dé ar malairt intinne: agus leis an ¢fonn
sin ní stadfaimid de ¢ei÷ ag déanaµ ár n-iarratas
uµal do ¦ia Uile¥uµa¥ta¥ ár nA÷air neaµaí.

¤AIRDE Na páirte sa Tiarna, an µéid dí¢ atá
ar aigne tea¥t ¥un Naoµ¤omaoinea¥ Coirp agus
Fola ¤ríost ár Slánai÷eoir, ní mór daoi¢ a µeas mar
a ¢rostaíonn Pól, Naofa na daoine go léir ¥un iad
féin a ±éa¥áil agus a ¹roµa«, sula láµaidís i÷e den
Arán sin, agus ól den ¤ailís sin. Óir fé mar is mór an
leas dúinn é, más le croí fíor-ai÷río¥ agus le creideaµ beoga a ³lacaimid an Naoµ¿acraimint sin; óir is
ansin a «éanaimid go spioradálta Corp ¤ríost a i÷e
agus a °uil a ól; is ansin a ¥ónaímid i gCríost, agus
Críost ionainn; atáimid in aonta¥t le Críost, agus
Críost linne; mar sin is mór an baol dúinn é, má
³lacaimid i go neaµ±iúnta¥. Óir is ansin a ¢ímid
cionta¥ i gCorp agus i ¢Fuil ¤ríost ár Slánai÷eoir;
i÷imid agus ólaimid ár ndamnú féin, gan ai÷ne a ¢ei÷
againn ar ¤orp an Tiarna. Tugaigí brei÷iúnas orai¢
féin, mar sin, a ¢rái÷re, ar ¿lí na¥ dtuga an Tiarna
brei÷iúnas orai¢; déanaigí fíor-ai÷rea¥as i dtao¢ na
bpeacaí a rinne si¢ ¥eana; bío« creideaµ agai¢ go
buan agus go beoga i gCríost ár Slánai÷eoir; leasaígí
¢ur mbea÷a, agus bío« lán¥ar÷ana¥t agai¢ do ¥á¥; is
mar sin is fiú si¢ páirt a ³laca« sna mistéirí naofa
sin. Agus tar ga¥ ní eile is cóir daoi¢ buío¥as fíoruµal croíúil a ³a¢áil le Dia, an tA÷air, an Mac, agus
an Spiorad Naoµ, i dtao¢ an doµan a ±uascaii÷ trí
¢ás agus trí ¹áis ¤ríost ár Slánai÷eoir, é ina ¦ia
agus ina duine in éinea¥t; an té d’ísli³ é féin, go fiú
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Ta¢air faoi d’aire más aµlai« na¥ léifear an Molad seo le linn na
Comaoinea¥, go léifi« an Cúráidea¥ don ·obal, é, áfac, cibé uair is gá é,
dar leis, agus trí huaire ar a la³a« sa ¢liain.

¶ Le linn na Comaoinea¥ a ¢ei÷ á déanaµ tar éis caoi a ÷a¢airt don
dream na¥ rún leo comaoinea¥a« ar ÷arraingt siar, agus na
Comaoini³ cóiri÷e go cónsara¥ ¥un na Naoµ¿acrainnnte a ³laca«, is
ceadai÷e don Sagart an Mola« seo ÷íos a rá.

A

¦IA Uile¥uµa¥tai³, A÷air ár dTiarna Íosa
Críost, a ¤ru÷ai÷eoir na cruinne, a ¡rei÷iµ na

¶ Is ansin a «éanfai« duine de na Ministrí an °aoistin ¤oi÷eann seo, in
ainm an dreama atá ar aigne an ¤omaoinea¥ Naofa a ³laca«, agus é
féin maraon leis an bpobal uile ar a nglúna go huµal, á ná.

D

EIRIM li¢se, a «éanas ai÷rea¥as dílis dú÷ra¥ta¥
in ¢ur bpeacaí, agus a ¢fuil grá agus car÷ana¥t
agai¢ do ¢ur gcoµarsana, agus a ¢fuil rún leasai÷e
¢ur mbea÷a agai¢, ag leanúint ai÷eanta Dé, agus ag
siúl feasta ina ¿lite naofa, Tea¥t i lei÷ go muinínea¥,
agus an Naoµ¿acraimint seo a ³laca« ¥un ¢ur sóláis;
agus ¢ur ¢faoistin a «éanaµ go húiríseal le Dia
Uile¥uµa¥ta¥, as uµlú daoi¢ ar ¢ur «á nglúin.

¶ Ansin déarfai« an Sagart leis an drong a ÷iocfas ¥un na Naoµ¥omaoinea¥ a ³laca«,

báis na Croise, ar ár son-na, na peacai³ ÷rua, a ¢í
inár luí sa dor¥adas agus faoi scá÷ an ¢áis, ar ¥uma
go ndéanfa« sé clann Dé dínn, agus sinn a ardú ¥un
na bea÷a síoraí. Agus le fonn go gcuiµneoimis i gcónaí
ar ³rá mór±airsing ár Máistir, agus ár nAonslánai÷eora, Íosa Críost, a fuair bás mar sin ar ár son,
agus ar na mai÷easa do-áiri÷e a ¥uir sé in áiri÷e
dúinn de ¢arr a ±uil µórlua¥µar a «oirtea«; d’oirni³ sé agus d’ordai³ sé mistéirí beannai÷e, i gcoµar÷aío¥t a ³rá, agus i mbuan¥uiµne a ¢áis ¥un ár
¢forta¥ta go mór agus go mar÷ana¥. Dá ¢rí sin,
tugaimis síor¢uío¥as dósan, maraon leis an A÷air
agus leis an Naoµ-Spiorad, fé mar atá de ¥eangal
orainn a «éanaµ; ag géillea« go hiomlán dá ÷oil, agus
dá µian naofa, agus ár ndí¥eall seir¢íse a «éanaµ dó
i ¢fíornaofa¥t agus i ¢fíréanta¥t ga¥ lá dár saol.
Áiméan.

¶ Ansin déarfai« an Sagart,

AGAIGÍ ¥ugamsa, a lu¥t na tuirse agus na
dtrom-ualaí, agus ta¢arfadsa fuinneaµ nua
daoi¢.
Nm. Ma÷a 11. 28.

T

Éistigí lena ndeireann ár Slánai÷eoir Íosa Críost
de ¢ria÷ra ag ta¢airt croí dá n-iompaíonn ¥uige i
¢fírinne.

D

IA Uile¥uµa¥tai³, ár nA÷air Neaµaí, a ³eall de
¢arr a µór÷rócaire, go dta¢arfa« sé mai÷iúnas
na bpeacaí don uile «uine a iompaíos ¥uige le
hai÷rea¥as croíúil agus le fíormuinín; Go ndéana sé
trócaire orai¢; go mai÷e sé daoi¢ ¢ur bpeacaí uile
agus go ¢fuascla sé ua÷u si¢; go ndaingní agus go
neartaí i nga¥ suáilce si¢; agus go dtuga slán si¢ ¥un
na bea÷a síoraí; Trí Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.

¶ Ansin éireoi« an Sagart ina ¿easaµ nó an tEaspag má ¢íonn sé i
lá÷air, agus iompói« sé ar an bpobal, agus an Aspalóid seo ÷íos a rá:

hÁ«aµ¥lainne, Táimi« ag adµáil agus ag éagaoinea«
ár bpeacaí iomaí agus ár n-ur¥óide, A rinneamar, ó
÷rá÷ go ¥éile, go dian dorrga, I smaoineaµ, i
mbria÷ar, agus i ngníoµ, In a³ai« do ´órga¥ta diaga,
lenar lasamar d’±ío¥ agus d’±earg ±íor¥eart linn. Tá
ai÷rea¥as dú÷ra¥ta¥ agus brón croí orainn faoi na
mí³níoµar÷a sin; Goilleann a gcuiµne orainn; is uala¥
do±ulaingte dúinn iad. Déan trócaire orainn, déan
trócaire orainn, a A÷air na trócaire; Ar son do ´ic
ár dTiarna Íosa Críost, Mai÷ dúinn a ndea¥ai³
÷arainn; Agus deonai³ dúinn go ndéanaimid feasta go
deo seir¢ís ¿íor÷aitneaµa¥ duit i mbea÷a úrnua, Mar
is mó a ÷a¢arfa± onóir agus glóir dod Ainm; Trí Íosa
Críost ár dTiarna. Áiméan.

D

Á ¢rí sin, mar aon te hAingil agus le hArdaingil,
agus le muintir neiµe uile, molaimid agus móraimid d’Ainm glórmar, do do ¿íor-a«ra« agus á rá,
Naofa, Naofa, Naofa, a ×iarna Dia na slua, tá
neaµ agus talaµ lán de do ³lóir: Glóir duit, a
×iarna atá os cionn na n-uile. Áiméan.

¶ Ansin déarfar an ·reafáid faoi lei÷, de réir na hócáide, má tá
Preafáid faoi lei÷ ceap÷a ina coµair: nó mura ¢fuil déarfar,

S É is ceart, is é is cóir, is é atá de «ualgas agus de
¥eangal orainn, buío¥as a ÷a¢airt i nga¥ am agus i
nga¥ ái÷ duitse, a ×iarna, a Naoµ-A÷air, a ¦ia
Uile¥uµa¥tai³ »íorµar÷anai³.

I

¶ Iompói« an Sagart i lei÷ ¡oird an Tiarna ansin, agus déarfai«,

RDA ÍGÍ ¢ur gcroí.
Freagra. Táimid á n-ardú ¥un an Tiarna.
Sagart. Tugaimis altú dár dTiarna Dia.
Freagra. Is ceart agus is cóir é sin a «éanam.

A

¶ Déarfai« an Sagart ina «iai« sin,

Éistigí fós leis an méid adeir Naoµ PóL.
Is fíor é an focal seo, agus níl duine na¥ cóir dó
glaca« leis, Go dtáinig Íosa Críost ar an saol ¥un
peacai³ a ¿aora«.
i Tomotheus 1. 15.
Éistigí fós leis an méid adeir Naoµ Eoin.
Má déanann duine peaca, tá a¢cóide i ¢fo¥air an
A÷ar againn, Íosa Críost fíréanta; agus is eisean
íobairt réiti³ ár bpeacaí.
1 Nµ. Eoin 2. 1, 2.

Nµ. Eoin 3. 16.

²rái³ Dia an saol ¥oµ mór sin gur ÷ug sé a Aon³in
´i¥ féin, ionas, ga¥ duine a µreidfea« ann, na¥
gcaillfí é, a¥ go mbea« an ¢ea÷a ¿íoraí aige.

Lá Cásca agus na sea¥t lae÷anta ina «iai«.

RÍ Íosa Críost ár dTiarna; an té a ardai³ i ¢fad
os cionn na n-uile °lai÷eas, agus ina «iai« sin a
suío« ar do láiµ «eas, agus a «oirt anuas ar an
gclann u¥ta co÷rom an ama seo da Spiorad naoµ a
¢ronnas bea÷a; ionas go n-imeo« gairdeas an

T

Doµna¥ Cincíse agus na sea¥t lae÷anta ina «iai«.

RÍ do ´ac fíor«ílis Íosa Críost ár dTiarna; a
no¥t é féin go lánsoiléir dá Aspail uile, tar éis a
Aiséirí glórµaire, agus d’ardai³ ar neaµ os coµair a
súl ¥un áit a ullµú dúinn; ionas go dtriallaimisne
leis suas don ái÷ a ¢fuil sé féin, agus ¢ei÷ i río¥t mar
aon leis i nglóir. Dá ¢rí sin, mar aon le hAingil, etc.

T

Lá Deasca¢ála agus na sea¥t lae÷anta ina «iai«.

¤ is é an fá÷ is mó is cóir dúinn tú a µola«
Aiséiri glórµar do ´ic Íosa Críost ár dTiarna;
óir is é sin an Fíor-Uan Cásca a íobraío« ÷ar ár
gceann, agus a rug leis peaca an doµain; a scrios an
bás lena ¢ás féin, agus lena aiséirí ¥un bea÷a a ÷ug
÷ar n-ais dúinn an ¢ea÷a ¿íoraí. Dá ¢rí sin, mar aon
le hAingil, etc.

A

D

E ¡RÍ gur ÷ugais uait Íosa Críost d’Aon-´ac le
saolú co÷rom an ama seo ar ár son; agus go
ndearna« de, trí oibriú an Spioraid Naoiµ, fíor«uine
ó ¿ubstaint na Mai³dine Muire ba µá÷air dó; agus é
sin gan smál peaca, ¥un sinne a ³lana« ó ga¥ peaca.
Dá ¢rí sin, mar aon le hAingil, etc.

Lá Nollag agus na sea¥t lae÷anta ina «iai«.

PREAFÁIDÍ FOI LEI×.

T

Í te muinín as ár ¢fíréanta¥t féin, a ×iarna
÷rócairi³, a láµaimid tea¥t anseo ¥un do ¡oird,
a¥ le muinín as méid agus as lia¥t do ÷rócairí. Ní fiú
sinn oiread agus na sprúillea¥a a ¢ailiú faoi do
¡ord. A¥ is tusa an Tiarna céanna, ar dual dui÷ an
trócaire de ¿íor: Deonai³ dúinn mar sin, a ×iarna na
ngrást, feoil do ´ic «íli s Íosa Críost a i÷e agus a ±uil

N

¶ Ansin ra¥ai« an Sagart ar a ³lúna ag Bord an Tiarna, agus déarfai«
in ainm an dreama atá ¥un an ¤omaoinea¥ a ³laca« an Urnaí seo
leanas:

D

Á ¢rí sin, mar aon te hAingil agus le hArdaingil,
agus le muintir neiµe uile, molaimid agus móraimid d’Ainm glórµar, da do ¿íora«ra« agus á rá,
Naofa, Naofa, Naofa, a ×iarna Dia na slua, tá
neaµ agus talaµ lán de da ³lóir: Glóir dui÷, a
×iarna atá os cionn na n-uile. Áiméan.

¶ Déarfar nó canfar lái÷rea¥ i ndiai« ga¥ Preafáide,

USA is Aondia, Aontiarna, maraon ted Aon³in
´ic agus leis an Spiorad Naoµ i dTríonóid ·earsan, agus in Aonta¥t substainte: óir an ní a ¥rei«imid i
dtao¢ do ³lóirese, a A÷air, is é an ní céanna a
¥reidimid i dtao¢ an ´ic, agus i dtao¢ an NaoµSpioraid, gan difrío¥t ná dealú. Dá ¢rí sin, mar aon
le hAingil, etc.

Ar °éile na Tríonóide aµáin.

tSoiscéil ¿íoraí ama¥ ar fuaid an doµain trína
¥uµa¥t ³lórµar; i slí gur tríd sin a tuga« sinne
ama¥ as an dor¥adas agus as an earráid istea¥ i
nglésolas agus i ¢fíorai÷ne ortsa, agus ar do ´ac
Íosa Críost. Dá ¢rí sin, mar aon le hAingil, etc.

coisreacan

¦IA Uile¥uµa¥tai³, ár nA÷air neaµaí, a ÷ug uait
le do µao÷-÷rócaire d’Aonµac Íosa Críost ¥un
bás a ±ulaingt ar an gcro¥ dár slánú; an té a rinne
ansin agus é á ÷oir¢irt féin den aon uair aµáin
íobairt iomlán, cúi÷eaµ gan ¥eal, agus leor³níoµ lán,
ar son peacaí an doµain uile; agus a ¥uir ar bun
buan¥uiµne a ¢áis µórluai³ sin, agus a ordai³ dúinn
ina »oiscéal naofa í a ¥oµalla«, nó go ¢fille sé
¥ugainn:
Éist linn, a A÷air ÷rócairi³, guímid go huµal ÷ú;
agus deonai³ dúinn le linn an dá «úil seo leat, arán
agus fíon, a ³laca« ¥ugainn, de réir naoµoird do ´ic
Íosa Críost ár Slánai÷eoir, i gcuiµne a ¢áis agus a
¹áise, ¢ei÷ páirtea¥ ina ¤orp agus ina °uil ±íor¢eannai÷e:
An té oí¥e féin a ¢ra÷a,* a ³la¥
* Anseo is cóir don
arán; agus tar éis altai÷e,† ¢ris é Sagart an Paiteana
ina láµa:
agus ÷ug dá «eisceabail é, á ra leo, glaca«
† Anseo an tAran
Glacaigí, i÷igí;‡ is e seo mo ¤orp a a ¢risea«:
‡ Anseo láµ a luí
÷ugtar ar ¢ur son: Déanaigí é seo
arán uile:
mar ¥uiµneaµ ormsa. Mar an ar§an
Anseo an ¤ailís
gcéanna tar éis suipéir§ ³Lac an a ³laca« ina láiµ:
|| Anseo láµ a lui
¤ailís; agus tar éis altai÷e ÷ug dói¢
ar ga¥ ár÷a¥ pé
í á rá leo, Ólaigí uile aisti seo; óir || Cailis nó Flaigin é
is í seo m’°uil, Fuil an Tiomna Nua, ina ¢fuil Fíon le

A

¶ Nuair a ¢ei« an Sagart, agus é ina ¿easaµ os coinne an ¡oird, tar éis
an tArán agus an Fíon a ordú, ar ¿lí gur furasta dó an tArán a
¢risea« go córa¥ i lá÷air na ndaoine, agus an ¤ailís a ÷ógáil ina láiµ,
déarfai« sé Urnaí an ¤oisreacain mar leanas , agus é ina ¿easaµ ar
an tao¢ ÷uai« den ¡ord:

a ól ar ¥uma go nglantar ár gcolainnea¥a peacúla
lena ¥olainnsean, agus go nitear ár n-anama¥a trína
±uil uasal, agus go mbímid de ¿íor inár gcónaí ann
agus eisean ina ¥ónaí ionainn. Áiméan.

Mar a «éantar ar neaµ. Ár n-arán lae÷úil ta¢air
dúinn inniu. Agus mai÷ dúinn ár gcionta, Mar a

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

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

¶ Ansin déarfai« an Sagart an ·aidir, agus ga¥ iarratas a ai÷ris as an
bpobal., ina «iai«.

¶ Nuair a ¢ei« Comaoinea¥ glac÷a as ca¥, fillfi« an Ministir go dtí Bord
an Tiarna agus farasbarr na ndúl coisric÷e a ¥ur síos air go hurrama¥ agus iad a ¥lúda¥ le línéada¥ glan.

¶ Ma ídítear an µéid Aráin nó Fíona a coisrictear sula mbíonn
Comaoinea¥ glac÷a af ca¥, is cóir don Sagart tuillea« a ¥oisreacan
de réir na foirme adúra« ¥eana; as tosú as Ár Slanai÷eoir Críost,
oí¥e féin a ¢ra÷a, etc., i gcoµair an Aráin a ¢eannú; agus ag Mar an
gcéanna tar éis suipéir, etc., i gcoµair na Cailíse a ¢eannú.

síoraí. Ól seo i gcuiµne gur doirtea« Fuil, Críost ar
do ¿on, agus bí buio¥.

ár dTiarna Íosa Críost a doirtea« ar do son,
FUIL
go gcoinní sí slán ÷ú idir ¥orp agus anam ¥un bea÷a

¶ Agus an Ministir a ÷a¢arfai« an ¤ailís do «uine, déarfai« sé leis,

ORP ár dTiarna Íosa Críost a tusa« ar do ¿on,
go gcoinní sé slán ÷ú idir ¥orp agus anam ¥un
bea÷a síoraí. Glac agus i÷ seo i gcuiµne go ¢fualr
Críost bás ar do ¿on, agus bea÷ai³ tú féin air i do
¥roí le creideaµ agus tú buío¥.

C

¶ Ansin glacfai« an Ministir féin an ¤omaoinea¥ sa dá ³né ar dtús,
agus ina «iai« sin í a tabairt do na hEaspaig, agus do na Sagairt, agus
do na Deagánai³ má ¢íonn a lei÷éid i lá÷air, agus ina «iai« sin don
¹obal, duine ar «uine, istea¥ ina laµa agus iad ar a nglúna go huµal.
Agus, nuair a ÷a¢arfas sé an tArán do «uine, déarfai« sé leis,

a doirtear ar ¢ur son agus ar son móráin ¥un
fuascailte ó ¹eacaí: Déanaigí é seo, ga¥ uair ólfas si¢
í, mar ¥uimneaµ ormsa. Áiméan.

¦IA »íoraí na gcuµa¥t, tugaimid buíocas ó ¥roí
dui÷ de ¢rí go ndeonaíonn tú sinne a ¢ea÷ú, an
dream atá tar éis na rúndiaµra naofa seo a ³laca«
mar is cóir, le bia spioradálta Coirp agus Fola

A

×IARNA, A÷air neaµaí, táimid do ¿eir¢ísi³ uµla
á iarrai« ar do µai÷eas ai÷riúil glaca« go
trócairea¥ leis an íobairt molta µór¢uío¥ais seo
uainn; agus sinn ag a¥ainí ort go fíor-uµal a «eonú,
trí luaío¥t agus bás do ´ic Íosa Críost, agus trí
¥reideaµ ina °uil, go ¢fai³imid maraon led Eaglais
go huile agus go hiomlán fuascailt ónár bpeacaí agus
ga¥ leas eile dá dtagann óna ¹áis.
Agus anseo tugaimid agus tairgimid duit, a ×iarna,
sinn féin, i«ir ¥orp agus anam, ¥un ¢ei÷ lnár n-íobairt
÷uisceana¥ naofa ¢eoga duit; á a¥ainí ort go huµal go
líonfar ga¥ duine againn, atá páirtea¥ sa Naoµ¥omaoinea¥ seo, de do ³rásta agus de do ¢eanna¥t
neamaí.
Agus cé na¥ fiú sinn, mar ³eall ar ár bpeacaí
iomadúla, aon íobairt a ÷airiscint duit, mar sin féin
iarraimid ort glaca« leis an dualgas agus leis an
ómós seo atá de ¥eangal orainn a ÷a¢airt; gan ár
luaío¥t a ÷oµas a¥ ár gcionta a µai÷eaµ dúinn, trí
Íosa Críost ár dTiarna;
Trid sin, agus leis sin, in aonta¥t an Spioraid
Naoiµ, tugtar ga¥ onóir agus glóir duit, a A÷air
Uile¥uµa¥tai³, trí ¿aol na saol. Áiméan.

A

¶ Déarfar ina «iai« sin ceann den dá Urnaí seo ÷íos, nó iad araon.

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, Trí ¿aol na saol.
Áiméan.

¶ Ansin, agus an pobal ar a nglúna, ligfi« an Sagart (nó an tEaspag
mÁ ¢íonn sé i lá÷air) ¥un siúil iad leis an mBeanna¥t seo:

beannaímid ÷ú, a«raimid ÷ú, móraimid ÷ú, tugalmid
buío¥as leat as u¥t do µór³lóire, a ×iarna Dia, a Rí
neaµaí, a ¦ia an tA÷air Uile¥uµa¥ta¥.
A ×iarna, an tAon³in ´ic Íosa Críost; a Tiarna
Dia, a Uain Dé, a ´ic an A÷ar, a ¢eir leat peacaí an
domain, déan trócai re orainn. Tusa a beir leat
peacal an doµain, déan trócaire orainn. Tusa a ¢eir
leat peacaí an doµain, gla¥ lenár nguí. Tusa atá i do
¿uí ar «eis Dé an tA÷air, déan trócaire orainn .
Óir is tusa aµáin atá naofa; is tusa aµáin an
Tiarna; is tusa aµáin is airde, a Críost, maraon leis
an Spiorad Naoµ, i nglóir dé an tA÷air. Áiméan.

do ¦ia in ard na ¢Flai÷eas, agus sío¥áin ar
GLÓIR
talaµ, dea-µéin ¥un na ndaoine. Molaimid ÷ú,

¶ Ansin déarfar nó canfar Gloria in Excelsis, mar leanas, agus ga¥
duine ina ¿easaµ:

mórluai³ do ´ic ár Slánai÷eoir Íosa Críost; agus go
dtugann tú deiµin dúinn tri« sin ar do «ea-µéin agus
ar do µai÷eas dúinn; agus go ndearna« dínn fíor¢aill
i gcorp mistiúil do ´ic, is é sin buíon ¢eannai÷e na
gcreidµea¥ uile; agus go ¢fuilimi« fós inár n-oi«rí,
trí «ó¥as, ar do río¥t ¿íorµar÷ana¥, trí luaío¥t ¢áis
uasail agus ¹áise mórluai³ do ´ic «ílis.
Agus a¥ainímid go huµal ort, a A÷air neaµaí,
ca¢air a ÷a¢airt dúinn ó do ³rásta, ar ¿lí go ¢fanaimid sa ¥oµluadar naofa sin, agus go ndéanaimid na
dea-oibreaca sin a d'ullµai³ tú roµainn ¥un siúil
iontu; trí Íosa Críost ár dTiarna, gur dó, agus duitse
agus don Spi0rad Naoµ, a ÷ugtar ga¥ glóir agus
onóir trí ¿aol na saol. Áiméan.

×IARNA Uile¥uµa¥tai³ agus a ¢ia ¿íorµar÷anai³, deonai³ dúinn, sírimid ort, ár 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 go
gcoinnítear slán sinn idir ¥orp agus anam, faoi «íon
do lón¥uma¥ta, anois agus go brá¥, trínár dTiarna
agus ár Slánai÷eoir Íosa Críost. Áiméan.

A

¦IA Uile¥uµa¥tai³, go maireann maraon leat
spridí na ndaoine imíos as seo sa Tiarna; a¥ainímid go huµal ort gurb áil leat, de ¢arr do µai÷easa
¥eansa, lu¥t do ro³a a ¥oµliona« gan µoill, agus
tea¥t do río¥ta a ¢rostú; ionas go sroi¥imidne, i
gcuidea¥ta ar ¿éalai³ i ¢fíor¥reideaµ do Naom-Ainm,
ceann ár gcúrsa faoi iomlán séin, idir ¥orp agus
anam, i do ¢uan³lóir ¿íormar÷ana¥; trí Íosa Críost
ár dTiarna. Áiméan.

A

UIDI² linn go trócairea¥, a Tiarna, inár nurnai÷e agus inár n-a¥ainío¥a, agus cóiri³ slí do
¿eir¢ísea¥ ¥un go sroi¥id slánú sior¢uan; ionas, trí
ga¥ cor agus cinniúint dá mbaineann leis an mbea÷a
¿aolta seo, go mbíd go cónai÷ea¥ faoi do «íon na¥
mbíonn doi¥ealla¥ ná ri³in faoi ¥a¢air; trí Íosa Críost
ár dTiarna. Áiméan.

C

¶ Or÷anna a ±éadfar a rá i ndiai« Or÷a an lae nó roiµ an mBeanna¥t
fé mar a ¥eapfai« an Ministir.

agus a ´ic Íosa Críost ár dTiarna: agus go rai¢
beanna¥t Dé Uile¥uµa¥tai³, an tA÷air, an Mac, agus
an Spiorad Naoµ, in ¢ur measc agus go ¢fana agai¢
go buan. Áiméan .

gcoinní sío¥áin dé, a ¿áraíos an uile ÷uiscint, ¢ur
GOgcroí
agus ¢ur n-aigne in ai÷ne agus i ngrá Dé,

¦IA, a rinne d’aon±uil ga¥ cine de na daoine ¥un
go mbea« cónaí ortu ar «roim an doµain uile,
agus a ¥uir do ´a¥ beannai÷e ¥un sío¥áin a ¿eanmóiriú dá ¢fuil i gcéin agus i gcóngar; Deonai³ go ndéana
cinío¥a an doµain ÷ú a ¥uarda¥ agus ÷ú a ¿roi¥ea«;
agus brostai³, a ×iarna, coµlíona« do ³ealltanais, is
é sin, do Spiorad a «oirtea« ama¥ ar ga¥ uile «uine;
trí Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.

A

A×AIR lántrocairi³, iarraimid ort go dtuirlingí
do ¢eanna¥t neaµaí ar µinistrí do ¡ria÷air
agus do »acraimintí; ionas go n-éadaítear i ¢fíréanta¥t iad, agus go mbí de ra÷ ar do ¡ria÷ar a la¢raítear trína mbéal na¥ la¢rófar ¥oi¥e go díoµaoin é.
Deonai³ fós, guímid go huµal ÷ú, an µéid a no¥tfaid
siúd as do ¡ria÷ar sárnaofa, nó an µéid a ³a¢as leis,
go mbí sé de ³rásta ag an bpobal éistea¥t leis agus é
a ³laca«; ¥un glóire agus onóra d’Ainm, agus ¥un
méadai÷e do río¥ta; trí Íosa Críost ár dTiarna.
Áiméan.

A

a³ai« sinn te do ¿φor¥a¢air; go ¢fai³e ár n-oibrea¥a
uile a dtús uaitse, a réim ionatsa, agus go dtuga tú
¥un crí¥e iad, ionas go móraimid do Naoµ-Ainm, agus
go ¢fai³imi« faoi «eoi« de ¢arr do ÷rócaire an ¢ea÷a
µar÷ana¥; trí Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.

roµainn, a ×iarna, te grásta do ¥ar÷anGLUAIS
a¥ta i gcúrsaí ár ngniomar÷a uile, agus cuir ar

EONAI² dúinn, guímid ÷ú, a ¦ia Uile¥uµa¥tai³, go
gcuire do ³rásta na focail ¥ualamar inniu lenár
gcluasa ag fás inár gcroí isti³ ar ¿lí go mbéarfaid
ionainn tora« dea-¢ea÷a, ¥un glóire agus onóra
d'Ainm; trí Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.

D

¦IA Uile¥uµa¥tai³, tobar na heagna uile, gur
fios duit ár n-easpaí sula n-iarraimid iad, agus
ár n-ain¢ios agus sinn á n-iarrai«; a¥ainími« ort trua
a ³laca« dár n-an¢ainne; agus na ni÷e sin na¥ ldmaimid a n-iarrai« de «easca ár mí«iong¢áiltea¥ta, agus
na¥ ¢féadaimid a n-iarrai« de «easca ár ndaille,

A

¦IA Uile¥uµa¥tai³, bronntóir ga¥ uite dea÷a¢artai s, d’ordai³ te do Réaµaire ¦iaga Oird
éagsúla id Eaglais; Ta¢air do ³rásta, guimid go
huµal ÷ú, do ga¥ duine atá le * gairm
* Ar lá an
¥un aon oifige nó mineastráta¥ta inti; oirni÷e féadagus bí á líona« d’±írinne do ÷eagaisc far gairm÷e
de ¿íor, agus éadai³ iad le hionracas inniu a rá in
ionad te
bea÷a, ar ¥uma go ndéanaid seir¢ís gairm.
«ílis os do ¥oµair, ¥un glóire do ´órAinm, agus ¥un teasa do Naoµ-Eaglaise; trí Íosa
Críost ár dTiarna. Áiméan.

A

Nó é seo, agus féadtar an ceann seo a úsáid ar an lá a n-oirnítear
Deagánai³ nó Sagairt

¦IA Uile¥uµa¥tai³, ár nA÷air neaµaí, a
¥eannai³ duit féin Eaglais uilí le fuil uasal do
´ic «ílis; féa¥ uir÷i siúd go trócairea¥, agus treorai³
san am seo intinn do ¿eir¢ísea¥ Easpaig agus Aoirí do
÷réada, ar ¿lí na¥ leaga siad láµ obann ar aon duine,
a¥ go dto³a siad go dílis discréidea¥ daoine Oiriúna¥a
¥un seir¢íse i Mineastrála¥t naofa d’Eaglaise. Agus
deonai³ don dream a oirneofar ¥un aon naoµ-oifige
do ³rásta agus do ¢eanna¥t neaµaí; ionas trína saol
agus trína dteagasc araon go gcuirid do ³lóir ar
lea÷a«, agus slánú nó ndaoine go léir ar a³ai«; trí
Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.

A

1 Sea¥tainí na Cátaoire.

¶ In Ard-Eaglaisí agus in Eaglaisí Coláistiúla, agus i gColáistí,
áiteanna ina mbíonn a tán Sagart agus Deagána¥ ní mór dói¢ uile
Comaoinea¥ a ³lacad maraon leis an Sagart ga¥ Doµna¥ ar a la³ad,
mura mbíonn cúis acu a a÷ra¥ a «éanaµ.

¶ Ní déanfar Suipéar an Tiarna a ¥eiliúra« mura mbei« triúr (nó beirt
ara la³ad) le Comaoinea¥ a ³laca³ maraon leis an Sagart.

¶ Dé Doµnai³ agus ar lae÷anta Féile (mura ndéantar Comaoinnea¥a«)
déarfar ga¥ ní fé mar atá ordai÷e anuas go dtí an Urnaí ar son
leasa Eaglaise Críost le linn a ca÷a anseo ar an doµan; agus an
Urnaí sin a rá nó a ±ágáil ar lár, de réir mar a ¥eapfai« an Ministir;
agus ina «iai« sin aon ¥eann aµáin, nó a ÷uillea«, de na hOr÷anna;
agus an ¡eanna¥t ar deirea«.

¦IA Uile¥uµa¥tai³, a¥ainímid go huµal ort na
hofrála¥a a ÷airgeamar duit a ³laca« uainn
agus éistea¥t go trócairea¥ lenár n-urnai÷e agus
lenár n-a¥ainío¥a; agus na ni÷e d’iarramar go
creidµea¥ de réir do ÷ola, deonai³ go ¢fai³imid go
tair¢ea¥ iad, ¥un forta¥ta ár ria¥tanais, agus ¥un
foilsi÷e do ³lóire; trí Íosa Críost ár dTiarna.
Áiméan.

A

¶ Urnaí a gceadaítear a rá tar éis an ¡ailiú¥áin, nuair na¥ ndéantar
Comaoinea¥a«.

¦IA Uile¥uµa¥tai³, a ³eall dúinn éistea¥t le
hiarratais na ndaoine a ³uíos in Ainm da ´ic;
a¥ainímid ort éistea¥t go trócairea¥ linn, an dream
atá tar éis a n-urnai÷e agus a n-a¥ainío¥a a «éanaµ
duit anois; agus na ni÷e d’iarramar go crei«µea¥ de
réir da ÷ola, deonai³ go ¢fai³imid go tair¢ea¥ iad, ¥un
forta¥ta ár ria¥tanais, agus ¥un foilsi÷e do ³lóire;
trí Íosa Críost ár dTiarna. Áiméan.

A

deonai³ dúinn iad, trí «iong¢áiltea¥t da ´ic Íosa
Críost ár dTiarna. Áiméan.

ordai÷e go cóir mar adµáil uµal altai÷ea¥ i dtao¢ na mai÷easa a
÷ugann Críost ar an gcuma sin da ga¥ duine is fiú iad a ³laca«, agus le
fonn aon µí-ómós nó aon µírialta¥t a ¿ea¥aint dob ±éidir da ÷itim ama¥
sa Naoµ¥omaoinea¥ mura mbea« sin;) mar sin féin, ar eagla go
ndéanfa« aon duine, trí ain¢ios agus an¢ainne, nó trí µailís agus trí
µeargánta¥t, µí÷uiscint nó µí-úsáid as feaca« sin na nglún; Foilsítear
anseo, Na¥ gciallai÷ear go n-a«artar leis sin Arán ná Fíon na
Sacraiminte a ³lactar go corpor÷a, ná aon látair ¤orpor÷a d’°eoil ná
d’°uIl nádúr÷a Críost, agus na¥ ceart a lei÷éid a «éanaµ. Óir fanann
Arán agus Fíon na Sacraiminte ina substaintí fíornádúr÷a féin, agus
dá ¥ionn san ní ceart a n-a«ra«; (óir dob ionann sin agus íola«ra«, rud
ba ¥eart a ¢ei÷ ina «íol gráine i lá÷air ga¥ Críostaí ¥reidµi³;) agus ní
anseo atá Corp agus Fuil nádúr÷a Críost ár Slánai÷eoir, a¥ ar neaµ;
toisc é a ¢ei÷ contrár÷a d’±írinne ¤oirp Nádúr÷a Críost é a ¢ei÷ i níos
mó ná aon áit aµáin in éinea¥t.

Bµineastráil, go nglacfa« na Comaoini³ ar a nglúna é; (rud atá

ÍO¦ go ¢fuil sé ordai÷e san Oifig seo ¥un Suipéar an Tiarna a

¶ Tar éis na Seir¢íse Diaga a ¢ei÷ ÷art, is cóir an t-airgead a fuar÷as
san Ofráil a ÷a¢airt ama¥ ¥un pé oibrea¥a dea¢óide agus
car÷ana¥ta a ¥eapfai« an Ministir agus Bardai³ an Teampaill; agus,
mura féidir dói¢ sin tea¥t ar aon tuairim le ¥éile ina ÷ao¢, ta¢arfar
an t-airgead ama¥ de réir mar ordói« an tOrdai÷eoir.

¶ Agus pé uair a ¢íonn an oiread sin daoine le Comaoinea¥ a ³laca« gur
deacair a rá le cá¥ faoi lei÷ na focail atá ceap÷a le rá le linn an
Aráin agus na Cailíse a ÷a¢airt dó, is ceadai÷e, le cead an
Ordai÷eora, na focail a rá aon uair aµáin le beirt. nó leis an oiread
dío¢ agus a ¢ei« ar a nglúna in éinea¥t ¥un na Comaoinea¥ a ³laca«
ar an mBord naofa; a¥ aµáin go ndéarfar na focail le haon
¤omaoinea¥ faoi lei÷ arb áil leis é.

¶ Is cóir do ga¥ Ministir a ¹obal a spreaga« ¥un Comaoinea¥ a ³laca«
go minic; agus ní mór a ¥ur ina luí ar ga¥ Paróisteána¥ ó am go ham
cui« dá µaoin féin a ÷a¢airt uai« go féiltiúil ¥un a«ra« Dé a ¥oimeád
ar siúl, de réir mar a ¥uirfi« Dia ra÷ air.

¶ Má ±ágtar gan cai÷eaµ aon cui« den Arán nó den °íon a coisricea«, ní
÷ógfar ama¥ as an Teampall é, a¥ déanfai« an Sagart, maraon le
pé duine de na Comaoini³ a ³laofas sé ¥uige an uair sin, é a i÷e agus é
a ól go hurrama¥ go dírea¥ tar éis na Beanna¥ta.

¶ Le fonn go sea¥nófaí ga¥ ócáid easaontais, nó sao¢¥reidiµ, a ¢ea« nó
d’±éadfa« a ¢ei÷ ag duine mar ³eall ar an Arán agus mar ³eall ar
an ¢Fíon, ní íosfar a¥ an sa³as Aráin is gná¥; a¥ aµáin gurb é an
tArán Crui÷nea¥ta é is fearr agus is glaine le fáil go cóngara¥.

¶ Ar ga¥ ócái« a ¥eadaíonn an tOrdai÷eoir, is ceadai÷e tosú ar an Oifig
seo ag an Or÷a, an Eipistil, agus an Soiscéal.

