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" Is ar éigean ba chabhair é tuairisc a thabhairt ar na
comharthaí, gan préamha daonna na héigeandála
éiceolaíochta a admháil. Tá modh áirithe na
beatha daonna agus a gníomhaíochtaí a thuiscint
imithe amú le hiarmhairtí móra don ndomhan inár

DÉ SATHAIRN 2 AIBREÁN 2016
9.30

Tadhg Ó Dúshláine
10.15

dtimpeall. Nár chóir dúinn sos agus machnamh
air sin? Molaimse go ndíreoimis ár n-aird ar an
bparaidím theicneo-stiúrtha atá i réim agus ar ionad
an duine agus a ghníomhaíocht sa domhan."

Laudato Si' trí Shúile Gael

Dlúth-Choidreamh le Dúthaigh:
Pobal agus Tír i bParóiste Dhún Chaoin
Dáithí de Mórdha

11.00

Sos caife

11.30

"Dá mba ór an duille donn...":
léamh éiceolaíoch ar Shraith na Féinne

— Laudato Si'

CLÁRÚ
Is féidir clárú don chomhdháil ar líne ag
www.leachtaicholmcille.ie nó an fhoirm seo
thíos a chur chugainn sa phost.
Ballraíocht €25 (mic léinn €10)
Lón an tSathairn san áireamh
Ainm

Seoladh

Breandán Ó Cróinín
12.15

DÉ hAOINE 1 AIBREÁN 2016

Iomramha agus Oilithreachtaí

Seoladh rphoist

Domhnall Mac Síthigh
Cuir tic sa bhosca cuí:

6.30

Clárú

1.00

Lón

7.15

Oscailt Oifigiúil LCC XLVII

2.30

Siompóisiam Filíochta

Seic

7.30

The Termini Naturae from Augustinus
Hibernicus to Pope Francis

An tOllamh Pádraig Ó Fiannachta ina shaoi

Airgead Tirim

Clabhsúr na Comhdhála

Is féidir seiceanna a scríobh chuig:
Léachtaí Cholm Cille, Ollscoil Mhá Nuad

John Carey
8.30

3.15

Fáiltiú agus Seoladh Leabhair
Seolfar léachtaí na bliana seo caite:
Léachtaí Cholm Cille XLVI:
An Scríbhneoir Gaeilge agus
Saol a Linne

Is sa Díseart, Sráid an Doirín, An Daingean,
Co. Chiarraí a bheidh imeachtaí uile
Léachtaí Cholm Cille na bliana seo ar siúl.

Mac Léinn

Seoltar an fhoirm seo agus an táille chuí
faoin 25 Márta 2016 chuig:
Léachtaí Cholm Cille
Roinn na Nua-Ghaeilge
Ollscoil Mhá Nuad
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

