An tSeachtain Ghuí le hAontacht Chríostaí 2015

Ordú Seirbhíse
Níorbh fholáir ghabháil trí dhúiche na Samáire
(cf. Eoin 4:4)

Week of Prayer for Christian Unity
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I. Réamhdhréacht/réamhullmhúchán
D’fhéadfaí iomann nó amhrán a chanadh.
Guth 1

Cá bhfuil slí na haontachta, an tslí is ceart dúinn a thógáil, chun go
n-ólfaidh an domhan ó fhoinse na beatha?

Cách

Is é slí Íosa Críost slí na haontachta.

Guth 1

Cá bhfuil slí na haontachta a léiríonn meas mar is ceart ar
an éagsúlacht?

Cách

Is é slí Íosa Críost slí na haontachta.

Guth 2

Fáilte romhaibh, in ainm Íosa Críost.
Lasaimid na soilse seo mar chomhartha dár gcruinniú le Críost.
Lastar na coinnle.

Guth 2

Tarraingítear an t-uisce seo as foinsí difriúla, agus tá sé seo mar
chomhartha dár n-aontacht atá dílis gan a bheith iomlán.
Tugtar an t-uisce i leith.
Mura bhfuil ann ach teacht le chéile beag, iarr ar dhaoine iad féin a chur
in aithne don ghrúpa, a n-ainmneacha féin agus ainmneacha a n-eaglaisí
á rá acu. Seachas sin, is féidir an t-uisce a dhoirteadh amach agus amhrán
á chanadh ag gach duine.

Amhrán: ‘a agua’
(féach an íoslódáil ar leith i gcomhair an cheoil)

Táimid anseo a Dhia dhil ’is cad é ab áil leat dínn?

Croí a bheith umhal ‘is amhráin áthais a bheith á gcanadh.

Glac uainn ár moladh ‘is mar mhalairt tabhair do shíocháin.
Is mó do dhílseacht ‘is do thrócaire ná an saol seo.
I bhfásach ár mbeatha tá abhainn ar sreabhadh.
Uisce athbhríoch ag leasú ár dtalún arís.

(A água: Albete Correia. Portaingéilis agus Béarla: Simei Monteiro. Gaeilge: Seaghan Mac
an tSionnaigh. © 2013 WCC-COE, P.O. Box 2100, CH-1211 Geneva 2. Úsáid
neamhbhrábúis amháin.)
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II. Oscailt
Cuireadh chun paidreach1
Guth 1

a Dhia na bhFeart, séid ionainn anáil na haontachta a léiríonn meas ar
an éagsúlacht.

Cách

Séid ionainn an chaoinfhulaingt a fháiltíonn agus a dhéanann
pobal dínn.

Guth 2

Séid ionainn an tine a aontaíonn an rud a sracadh as a chéile agus a
chneasaíonn an rud atá tinn.

Cách

Séid ionainn an grásta a sháraíonn an fuath agus a shaoraíonn ón 		
bhforéigean sinn.

Guth 1

Séid ionainn an bheatha a thugann aghaidh ar an mbás agus a
chloíonn é.

Cách

Go mbeannaítear Dia na Trócaire, arb ionann é agus an tAthair,
an Mac, agus an Spiorad Naofa, agus a dhéanann athnuachan ar gach
uile ní. Amen!

Faoistin agus Kyrie
Guth 3

Is sinne páistí Dé, deartháireacha agus deirfiúracha in Críost, agus 		
is le barr umhlachta a ghlacaimid le trócaire Dé, ag éisteacht le toil Dé
go ndéanfaimis caidrimh nua.

Amhrán: ‘Senor, ten piedad de nostoros’
		
(A Thiarna, bíodh trócaire agat dúinn)
Guth 4

A Thiarna na trócaire, chuaigh do spiorad ar foluain os cionn na n-uiscí,
agus chuir an éagsúlacht faoi bhláth. Admhaímid go mbíonn
deacrachtaí againn glacadh leis an éagsúlacht. Maith dúinn na dearcaí,
na focail, agus na gníomhartha a dheánann dochar d’aontacht
san éagsúlacht.
(Geineasas 1)
Ciúnas.

Cách

a Thiarna, bíodh trócaire agat dúinn… (canta)

Guth 3

a Chríost na trócaire, grásta agus lúcháir an mhathshlua, éisteoir agus
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múinteoir, a fhorbraíonn físeanna nua ar an dóchas,
agus a chneasaíonn cneánna coirp agus aicídí aigne, admhaímid go
bhfuil teipthe orainn éisteacht cheart a thabhairt do ghuthanna atá 		
éagsúil lenár nguth féin, tá teipthe orainn focail chneasaithe agus 		
dhóchais a rá, agus táimid ciontach as daoine eile a choimeád ar an
imeall nuair nár theastaigh uathu ach dlúthpháirtíocht agus comhaltas.
Ciúnas.
Cách

a Thiarna, bíodh trócaire agat dúinn… (canta)

Guth 4

a Thiarna na trócaire, is tú foinse an chruthaithe uile, an briathar síoraí
slánaithe. Admhaímid nach n-éistimid leis an gcruthú atá ag geonaíl
agus ag glaoch ar shaoirse agus ar athnuachan. Cabhraigh linn a bheith
ag siúl le chéile, agus do ghuth a chloisteáil san uile ní beo atá faraor ag
fulaingt agus ag iarraidh aire.
Ciúnas.

Cách

a Thiarna, bíodh trócaire agat dúinn… (canta)

Guth 2

a Dhia, foinse na trócaire agus an ghrásta, bronn orainn do phardún.
Bímis inár bhfoinse uisce slánaithe le cabhair do ghrá, ag tabhairt neart 		
na ndaoine ar ais arís. Déanaimid ár bpaidir trí Chríost, ár dTiarna.

Cách

Amen

Amhrán:
		

Vem, Santo Espírito
(Tar, ó tar, a Spiorad an chruthaithe)

(féach an íoslódáil ar leith i gcomhair an cheoil)
Tar chughainn, inár n-athnuachan, ár meon aigne á n-athrú
ár súile á n-oscailt agat, tabhair ciall don fhocal scríofa.
Leag lámh ar ár dtalamh cloíte, lámh ar ár dtalamh éaga.
Ar chnámh tráite an ghleanna seo, séid d’anáil ghrámhar bhríomhar.
(Vem, Santo Espírito: buntéacs agus ceol © Simei Monteiro. Béarla © Shirley Erena Murray.
Gaeilge: Seaghan Mac an tSionnaigh. Arna úsáid le caoinchead.)
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III. Fógra an tSoiscéil
Canta:

Aililiú! Aililiú! Aililiú! Aililiú! Aililiú! Aililiú!
Tagaigí, molaigí, go léir.
Tairiscint do Dhia ó thír gan olc.

Soiscéil Eoin 4: 1-42
(fógra nó dramatú nó cuimhní ón mBíobla)
Canta:

Aililiú! Aililiú! Aililiú! Aililiú! Aililiú! Aililiú!
Tagaigí, molaigí, go léir.
Tairiscint do Dhia ó thír gan olc.

Machnamh nó searmanas

IV. Freagraímid i gcreideamh agus in aontacht
Dearbhú creidimh
(Is féidir é seo 2 nó dearbhú creidimh éigin eile a úsáid)
Guth 1

Dearbhaímís, in éineacht le gach duine eile a baisteadh,
ár gcreidimh coitinn in Íosa Críost.

Guth 2

An gcreideann sibh go muiníneach i nDia, cruthaitheoir,
foinse gach beatha,
an té a mairimid beo ina leith?

Cách

Creideann! Is é mo chreideamh agus mo mhuinín.

Guth 1

An gcreideann sibh go muiníneach i nDia, slánaitheoir,
a ghlac ár gcruth daonna,
a fuair bás ar ár son, agus a d’éirigh arís?

Cách

Creideann! Is é mo chreideamh agus mo mhuinín.

Guth 2

An gcreideann sibh go muiníneach i nDia, cothaitheoir,		
a dtugann a Spiorad beatha do phobal Dé
agus a chuireann an domhan ar an eolas faoi Chríost?

Cách

Creideann! Is é mo chreideamh agus mo mhuinín.
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Guth 1

Is é seo creideamh na heaglaise.

Cách

Creidimid go muiníneach san aon Dia trí-aonta amháin.

An tIdirghuí
Féadfaidh an pobal an fonn dúchasach seo a leanas a chanadh mar fhreagra.
Ouve, Deus deamor (Melodia Guaicuru)
Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao! (sé huaire)
Éist linn, a ghuímid! Éist linn, a ghuímid!
Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao!
Guth 3

a Dhia na hatrua gan teorainn, iarraimid mar dhaoine aonair agus
mar phobal solas a léireoidh dúinn conas tuiscint agus fáilte a bheith
againn i leith daoine eile chun fulaingt a laghdú ar ár ndomhan.

Cách

Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao! (canta)

Guth 4

a Dhia na hatrua gan teorainn, múinn dúinne, do chuid páistí, gurb
iad carthanacht, féile, agus aontacht na slite ina léirítear do 		
thaispeánadh, agus do thoil don chine daonna.

Cách

Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao! (canta)

Guth 3

a Dhia na hatrua gan teorainn, tabhair síocháin dúinn; múinn dúinn
agus dirigh sinn go mbeimis inár tógalaithe ar dhomhan fulangach
saor ó fhoréigean.

Cách

Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao! (canta)

Guth 4
a Dhia na hatrua gan teorainn, a labhairt linn,
		 tríd an gcruthú,
		 tríd na fáithe,
		 trí do mhac Íosa Críost,
tabhair dúinn an tusicint éisteacht le do ghuth atá dár nglaoch chun
na haontachta tríd ár néagsúlacht.
Cách

Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao! (canta)

Guth 3

a Dhia na hatrua gan teorainn, in ainm do mhic Íosa Críost, ár
dTiarna, a d’iarr deoch mar strainséir ar Shamárach mhná, tabhair
dúinn an t-uisce beo, a thabharfaidh an bheatha shíoraí.
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Cách

Éist linn, a Dhia an Ghrá! Éist lenár nglao! (canta)

Féadfaidh an pobal áitiúil paidreacha breise a chur leis seo.
Tairiscint
Guth 1

Foghlaimímid ó Íosa gur chóir ár saol a thairiscint mar chomhartha
grá agus atrua. Bímis tiomnaithe mar thairiscintí beo d’aireacht
bhriathar agus grásta Dé.
Cuirtear amhráin i láthair mar thairiscintí.

Guth 2

a Dhia, atá inár dteanna agus ag siúl inár measc, bronn orainn grásta
do sholais agus do spioraid. Leanaímis do mhisean, ag fanacht dílis
dó, ag cur fáilte roimh chách agus ag éisteacht fiú leo siúd atá éagsúil
linn féin. Tóg agus úsáid na bronntanais seo i seirbhís do ríochta.
Bain an foréigean dár gcroí, agus cuir deireadh leis na dearcaí 		
idirdhealaitheacha a lagaíonn dínit daoine eile. Lig dár n-eaglaisí a
bheith ina n-árais fháilteacha a mbeidh an féasta agus an maithiúnas,
an lúcháir agus an t-armacas, an neart agus an creideamh, mar lua
cha laethúla ann, ár mbia laethúil agus ár ndul chun cinn laethúil a
dhéanamh in Íosa Críost againn.

Cách

Amen

Paidir an Tiarna (ráite nó canta)

V. Beannacht, síocháin agus seoladh amach
Beannacht
Guth 1

Go mbeannaí Dia sibh agus go gcumhdaí sé sibh,
bhur gcroí á líonadh le harmacas, bhur n-anam le lúcháir,
bhur dteanga le hamhrán, na pollairí le cumhrán,
bhur gcluasa le ceol, aghaidh á tábhairt ar an dóchas.

Cách

Amen.

Guth 2

Bíodh Íosa Críost laistiar díbh
le cosaint a dhéanamh oraibh,
os bhur gcomhair chun sibh a stiúradh,
le bhur dtaobh chun sibh a thionlacan,
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istigh ionaibh le sólás a thabhairt daoibh,
os bhur gcoinn le sibh a bheannú.
Cách

Amen.

Guth 1

Séideadh an spiorad slánaithe isteach ionat
le go mba naofa bhur smaointe.
Gníomhaíodh sé ionaibh le go mba naofa bhur ngníomhartha.
Tarraingíodh sé bhur gcroí chun go mbeadh grá agaibh don
rud atá naofa.
Neartaíodh sé sibh go gcosnódh sibh an rud atá naofa.

Cách

Amen.

Guth 2

Cuireadh an Spiorad faoi in bhur gcroí,
an tuire á fliuchadh agus an fuacht á leá ann.
Déanadh sé tine an ghrá a adhaint in bhur n-anam.
Agus bronnadh sé oraibh fíorchreideamh,
dóchas daingean, agus grá foirfe.

Cách

Amen.

Cantar amhrán nó iomann.
Gach duine ag roinnt mhisean Chríost:
Guth 1

a Dhia, a mhúineann dúinn fáilte a chur ar a chéile,
agus a ghlaonn orainn féile a léiriú dá chéile,
bronn orainn síocháin, agus paisean, leis an domhan a athrú ó bhonn
agus sinn ag dul ar aghaidh ar shlí na haontachta Críostaí.

Cách

Amen.

Guth 2

Roinnimís le chéile síocháin agus féile Chríost.

Féadfaidh an tionóil dul ar aghaidh lena thuilleadh féile, bia agus deoch á roinnt.
Iardhréacht
Buíochas
Grianghraf clúdaigh: Shutterstock.com/Jetrel; Ealaín na himlíne: Shutterstock.com/Smit
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