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GO RAIBH MAITH AGAT
Is mór againn, agus táimid 
buíoch díot, as a bheith 
páirteach i do pharóiste.
Seo a leanas roinnt leideanna a chuideoidh leat 
barr do chumais a bhaint amach i do ról:

• Bíodh meas agat ar theach Dé agus ar 
áiseanna na hEaglaise go léir.

• Bí deas le daoine eile, agus bí cineálta do 
gach duine, mar is clann Dé muid uilig.

• Ná gortaigh éinne, le briathar ná le gníomh.

• Glac le rialacha do ghrúpa agus cloígh leo.

• Tar ag an am ceaptha.

• Labhair leis an té i gceannas má tá fadhb 
agat; ná coinnigh agat féin é.

• Ba mhaith linn nach n-úsáidfeá do ghuthán sa 
séipéil ná le linn imeachtaí eaglasta.

• Déan do chuid socruithe féin le do thuismitheoirí/caomhnóirí 
maidir le teacht agus imeacht abhaile ón séipéal go sábháilte.

• Cuir duine éicint ar an eolas mura féidir leat bheith i láthair.

• Sínigh an clár gach uair a bhíonn tú i láthair.nn tú i láthair.

Má tá imní ort ar chor ar bith faoi do ról, abair le do 
thuismitheoirí/caomhnóirí é agus déanfaidh siad é a phlé leis 
an sagart nó le ceannaire an ghrúpa. Dia leat i do ról nua.



PAIDREACHA
A Aingil choimhdeachta, 
a Aingil Dé,
cabhraigh liom ar 
feadh an lae;
bí le m’ais go síoraí dlúth,
ná lig don diabhal 
mo chur amú.

GLÓIR DON ATHAIR
Glóir don Athair, 
Agus don Mhac, agus don 
Spiorad Naomh.
Mar a bhí ó thús, mar atá anois, 
agus mar a bheas go brách 
le saol na saol.  
Aiméan



RÁITEAS POLASAÍ
Mar chomhbhaill den Eaglais Chaitliceach in Éirinn, aithnímid agus 
seasaimid le dínit agus le cearta gach uile linbh. Táimid lán-cheaptha ar 
a sábháilteacht agus a leas a dheimhniú, agus saothróimid i gcomhar 
lena dtuismitheoirí (nó a gcaomhnóirí) chun é sin a chur i gcrích. 
Aithnímid gur tabhartas ó Dhia gach leanbh, agus is mór againn agus 
molaimid leanaí a bheith rannpháirteach sna himeachtaí go léir a 
dhéanann iad a fhorbairt agus a chuireann lena leas ó thaobh an choirp 
agus an spioraid de, ó thaobh na mothúchán, go hintleachtúil, agus 
go sóisialta. Tá sé de dhualgas ar gach éinne d’fhoireann na hEaglaise 
(an cléir, bráithre agus mná rialta, oibrithe agus oibrithe deonacha 
san áireamh) leanaí a chosaint trí bhíthin a leas, sláinte agus forbairt 
phearsanta a chur chun cinn i dtimpeallacht shábháilte cheanúil a 
chuirfidh lena leas, agus nach ceadóidh mí-úsáid de chineál ar bith.

Má tá aon imní ort maidir le sábháilteacht nó leas do ghasúir agus é/í 
páirteach i ngníomhaíochtaí de chuid na hEaglaise, déan teagmháil le 
duine de na Teagmhálaithe Ainmnithe de chuid na Deoise: 
Fr. Francis Mitchell  087 647 3755 
Mrs. Mary Trench  087 931 5823

NÓ LEIS AN RANNÓG OIBRE SÓISIALTA DE CHUID TUSLA 
Gaillimh/Ros Comáin  091-546366 
Maigh Eo  094-9042030

Líne Chabhrach na nGardaí – Faoi rún agus saor in aisce 
 1800 555 222

Tá tuilleadh eolais maidir le Cosaint Leanaí ar fáil ó: 
Maureen Walsh  093-70434 / 0868345585 
 safeguarding@tuamarchdiocese.org

An Bord Náisiúnta um Páistí a Chosaint san Eaglais Chaitliceach 
in Éirinn: www.safeguarding.ie
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