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Glór Cheatharlach Naomh Bríd
SULT agus Seisiún
Cuirfear céad míle fáilte roimh chách chuig SULT, an ócáid mhíosúil
trí Ghaeilge, ar an Déardaoin, �� Eanair sa Teach Bar taobh le
Teach Dolmain, Sráid na Tulaí. Tagann daoine le chéile ansin ar an
Déardaoin deireannach de gach mí ag �.��i.n. chun taitneamh a
bhaint as caint, comhrá agus comhluadar trí Ghaeilge agus cuirtear
fíorchaoin fáilte roimh dhaoine nua i gcónaí.
Is deis iontach í seo chun an Ghaeilge a labhairt go sóisialta agus
aithne a chur ar chainteoirí Gaeilge eile sa cheantar. Beidh fáilte faoi
leith roimh fhoghlaimeoirí na Gaeilge agus tabharfar deis dóibh an
teanga a chleachtadh i suíomh nádúrtha.
Leanfaidh an oíche leis an seisiún traidisiúnta seachtainiúil. Bí ann
agus fáilte!

“As Toibreacha an
tSlánaithe” seolta

Reachtáladh ócáid an-speisialta i Mainistir na mBan Rialta,
Gráig Chuilinn , Ceatharlach le déanaí chun an dlúthdhiosca “As
Toibreacha an tSlánaithe” a sheoladh go hoifigiúil. Bhailigh daichead
duine agus na mná rialta le chéile i bparlús Naomh Chláir. I láthair
chun an dlúthdhiosca a lainseáil bhí an Mons. Breandán Ó Broin,
riarthóir na deoise Chill Dara agus Leighlinne. Rogha phaidreacha,
iomainn agus sleachta scrioptúir as Gaeilge atá sa dlúthdhiosca
chomh maith le rogha ceoil uirlise.
Chuir an Mháthair Rosarie céad míle fáilte roimh chách chuig an
mhainistir agus dúirt sí go raibh áthas an domhain ar na siúracha
a bheith páirteach sa tionscnamh chun dlúthdhiosca spioradálta
as Gaeilge a chur ar fáil. Rinne an Mons. Ó Broin comhgháirdeas le
gach éinne a bhí rannpháirteach sa togra agus dúirt sé go mbeadh
an dlúthdhiosca an-áisiúil i scoileanna, i bparóistí agus aon áit a
bheadh tionól spioradálta ar siúl. Dúirt sé gur smaoineamh an-deas
é chun na gnáth phaidreacha agus iomainn a d’fhoghlaim daoine ar
scoil a choiméad beo.
‘Sé An tAthair Conn Ó Maoldomhnaigh, leas-uachtarán Choláiste
Cheatharlach agus Kathleen Nic Dhiarmada, iarscoláire Ghaelscoil
Cheatharlach agus Ghaelcholáiste Cheatharlach atá anois ag
staidéar ceoil in DIT a chanann na hiomainn as Gaeilge. Canann
na mná rialta Salve Regina and Regina Caeli. ‘Siad na léitheoirí ná
Seán Mac Diarmada, Siobhán Ní Shíthigh and Bride de Róiste. Ollie
Hennessy, léiritheoir an clúthdhiosca, a sholáthraíonn na sleachta
ceoil chomh maith.
Bhain gach éinne an-taitneamh as cupán tae agus soláistí agus as
an gcomhrá dátheangach a lean an seoladh. Ghabh Bríde de Róiste
thar cheann Glór Cheatharlach buíochas ó chroí leis na siúracha as
a bheith bainteach leis an tionscnamh agus as an bhfáilte flaithiúil
a fhearadh roimh an slua chuig an Mhainistir. Ghabh sí buíochas
chomh maith leis an Athair Leo, O.F.M. Caipisíneach, a chéad mhol
an tionscnamh agus le Foras na Gaeilge as deontas a chur ar fáil.
Is féidir cóipeanna den dlúthdhiosca a cheannach ar €� i Mainistir
na gCláiríneach, Mainistir na gCaipisíneach agus in oifig Ghlór
Cheatharlach. Tá sé ar díol chomh maith in Ionaid Pharóistí Easca,
Ghráig Chuilinn agus na hArdeaglaise.
Gluais;
ócáid
mainistir
mná rialta
dlúthdhiosca
parlús
riarthóir
tionscnamh
togra
iomainn
iar scoláire
léiritheoir
siúracha
deontas

Glossary:
occasion
monastery
nuns
compact disc
parlour
administrator
project
project
hymns
past pupil
producer
sisters
grant

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

Sráid an Choláiste, Ceatharlach
(���) ������� / (���) �������
emma@glorcheatharlach.ie www.glorcheatharlach.ie
Cuardaigh Glór Cheatharlach ar Facebook!

“Anois teacht an Earraigh, beidh an lá ag dul chun
síneadh,
Is tar éis na Féile Bríde ardóidh mé mo sheol.”
Tugann an dán cáiliúil seo le hAntaine Ó Raiftearaí
fianaise ar an tábhacht a bhain le Naomh Bríd i
dtraidisiún na tíre sa tseanaimsir. Cuireann Lá Fhéile
Bhríde, a thiteann ar an gcéad lá de Mhí Feabhra, tús
le séasúr an earraigh.
Rugadh Naomh Bríd
lámh le Fochairt i gCo.
Lú.Theastaigh ón a
hathair Dubhthach go
bpósfadh sí ach bhí a
haigne déanta suas ag
Bríd go gcaithfeadh sí
a saol ina bean rialta.
Chuaigh sí ag lorg talún
ó fheirmeoir i gCill Dara.
Dhiúltaigh sé ar dtús í
ach lean sí ag tathaint
air fairsing a clóca a thabhairt di. Sa deireadh ghéill
sé agus leathnaigh clóca Bhríde ar an talamh go dtí
go raibh dóthain talún aici chun clochar agus séipéal
a thógaint. Thóg sí cill nó séipéal faoi scáth chrann
darach agus tugtar Cill Dara ar an áit ó shin.
Is iomaí nós a bhaineann le Lá le Bríde. Déantar
Crois Bhríde as luachair agus crochtar í sa teach

chun muintir an tí a chosaint ó thine agus ó aon olc i
rith na bliana. Deirtear gur cheart an luachair a bhaint
roimh éirí na gréine Lá le Bríde. B’í Bríd féin a rinne
an chéad chrois. Thug sí cuairt ar thaoiseach a bhí
ar leaba a bháis. Fhad is a bhí sí ag caint leis phioc
sí suas beart luachra a bhí ar an urlár agus rinne sí
crois astu. D’fhiafraigh an taoiseach di cad a bhí á
dhéanamh aici agus d’inis Bríd scéal Íosa dó. D’éist
an taoiseach go cúramach agus dúirt gur theastaigh
uaidh go mbaistfí é. Bhaist Bríd é díreach sara bhfuair
sé bás. Déantar croiseanna Bhríde go forleathan i
scoileanna agus i bparóistí ar fud na tíre agus is
minic a díoltar iad ar mhaithe le carthanais sa bhaile
agus i gcéin.
Tugtar Muire na nGael ar Bhríd agus is naomh
phatrún Dheoise Chill Dara agus Leighlinne í.
Gluais:
Glossary:
Lá Fhéile Bhríde
St. Bridget’s Day
bean rialta
nun
crois Bhríde
Bridget’s Cross
fairsing
spacious
ghéill sé
he yielded
dothain
sufficient
clochar
convent
luachair
rushes
crann darach
oak tree
carthanais
charities

Aifreann agus Cór

An Mháthair Rosarie agus an Mons. Breandán Ó Broin
ag an seoladh

Ceiliúrfar an tAifreann ag �.��i.n. tráthnóna Dé
Sathairn as Gaeilge ar an �ú agus �ú de Mhí Feabhra
in Ardeaglais na Deastógála, Ceatharlach. Beidh
na bileoga aifrinn ar fáil as Gaeilge agus as Béarla
agus canfar na hiomainn traidisiúnta. Táthar ag
lorg amhránaithe agus ceoltóirí le haghaidh Cór an
Aifrinn i gcónaí. Bíonn cleachtadh cóir ar siúl ins an
Ardeaglais roimh an aifreann ó �.��i.n. agus cuirfear
fáilte roimh léitheoirí nua chomh maith.
Gluais:
Glossary:
ceiliúrfar
will be celebrated
ardeaglais
cathedral
bileoga aifrinn Mass leaflets
iomainn
hymns
cór
choir
amhránaithe
singers
ceoltóirí
musicians
cleachtadh
rehearsal
léitheoirí
readers

An tAth Conn, An tAth Leo, Ollie Hennessy, Bríde de Róiste, Máthair Frances, Máthair Rosarie agus an Mons. Breandán Ó Broin
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