Clann Uí Fhlannabhra - Baile an Mhuilinn

D’fhág an Canónach Micheál Baile an Mhuilinn ag deich mbliana d’aois le freastal ar Scoil
Náisiúnta Chluain Cearbáin áit ar chónaigh sé lena mhamó, ina dhiaidh sin chuaigh sé ar aghaidh
go Coláiste Iarlaith agus as sin chuaigh sé go Maigh Nuad áit ar n-oirneadh mar shagart é.
Bhí fíor-mheas, fíor-ómós agus fíor-ghrá aige
dá chlann agus do Bhaile an Mhuilinn. Chuile
Dhomhnach ó hornaíodh ina shagart é dhéanfadh
sé a mhíle dícheall am a chaitheamh i
gcomhluadar na clainne i mBaile an Mhuilinn.
Bhí an-chumha ar an gCanónach nuair a
d’fhág sé Conamara i Meitheamh 2010 ach
d’éirigh leis an chumha sin a ardú dá chuid
guaillí leis an ríméad agus an gliondar croí a bhí
air agus é ag dul ar ais abhaile le bheith i
gcomhluadar a chlann, a ghaolta agus a chairde i
mBaile an Mhuilinn.

Ár gCara Micheál
Tráthnóna an chinn sea fuair muid scéala
Go raibh do shláinte cliste
Ar an bpointe boise dísligh an spéir le clabhtaí tiubha is scamaill
Ba dheacair na deora a choinneáil siar
‘S ba dheacair gan tú a chaoineadh
Duine níos fearr ní fhéadfaí fháil anseo ná ar fud na cruinne
Ní raibh ionat ach buachaill fíor-óg nuair a tháinig tú go Conamara
Spreag tú muid mar phobal trí bhriathar Dé a chleachtadh
Thug tú treoir ‘s tacaíocht do cibé áit in raibh sé ag teastáil
Bhí meas is omós agat do a raibh sean is óg
‘S níor thaispeáin tú riamh a mhalairt
Bhí tú linn san am go raibh an t-airgead sách gann anseo i gConamara
Chonaic tú cuid dár nglúin óg ag tógáil an bháid bháin
‘S iad ag dul thar lear, le cupla punt a shaothrú dóibh féin is dá muintir bhí sa mbaile
D’imigh sin ‘s tháinig lá a raibh saorú punt sa tír seo
‘S na himirceoirí óga a d’fhág againn slán, d’fhill cuid díobh siúd ar ais abhaile
Tháinig borradh faoin eacnamaíocht
‘S bhí flúirse airgid sa tír seo
Bhí agatsa fís a chuireadh Conamara go hard ar mhapa an tsaoil seo
‘S tháinig daoine ar bord leat a bhí lán de dhíograis is de dhílseacht
’S cuireadh plean le chéile a chuireadh barr feabhais ar chaighdeán maireachtála sa
taobh seo
Tréaslaíonn muid do shaothar leat
Do mheabhair chinn ‘S do thréithe
‘S gabhann muid ár mbuíochas leat as ucht
Doshaothar ‘s do shaol a roinnt linn.
‘Beannacht Dé leat a chara’
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Eagrán speisialta de Spiorad in onóir don

Chanónach Micheál Ó Flannabhra
4ú Aibreán 1935 – 12ú Feabhra 2013

Is i 1961 a chuir an Canónach Micheál Ó Flannabhra tús le na thréimhse 49 bliain sagartóireachta i gConamara. Bhí ard-mheas

aige ar an nGaeilge, ar thraidisiúin agus ar chultúir na Gaeltachta. Cheiliúradh sé a Iubhaile Órga i gCois Fharraige i Meitheamh
2013. Bhí sé scór blianta ina chathaoirleach ar Thearmann Éanna Teo., sé sin ó bunaíodh an
teagraíocht i dtús na nóchaidí. Mar chomhartha buíochas agus ómóis don chanónach Micheál,
ainmníodh gairdín an Ionaid Lae ‘Tealta Uí Fhlannabhra’ ina onóir. I Meitheamh 2010 thug sé
aghaidh ar ais ar a fhód dhúchais i mBaile an Mhuilinn le bheith ar ais ina gcuideachta siúd ab
ghaire dó, a chlann, a ghaolta agus a chairde.

Seanmóir an Ardeaspaig ag Aifreann na Sochraide
Déardaoin 14ú Feabhra 2013
i Séipéal Naomh Seosaimh, Baile an Mhuilinn.

Is mór an difríocht idir an saol nuair a hoirníodh an tAth. Micheál Ó
Flannabhra i 1960 agus an saol inár oibrigh sé ann roimh a dhul ar scor dhá
bhliain go leith ó shin. Chuir mé aithne i dtosach air agus mé i mo mhac léinn
i gColáiste Iarfhlaith agus eisean ina dhéan staidéir agus an cúram air 300
scoláirí óga a choinneál ciúin i Halla Staidéir mór amháin ar feadh trí huaire
an chloig sa lá. Nuair a chuimhníonn duine ar an dtógáil pobail ina raibh an
tAth Micheál páirteach níos deireanaí ina shaol sagartóireachta is léir go
bhfaca sé a dhualgas mar dhéan staidéir an teoranta.

Na Luath Cheapacháin agus Spéiseanna
I 1961 cuireadh go Tír an Fhia é, áit ar chuir sé snas ar a chuid Gaeilge. Thit sé
i ngrá le nósanna, traidisiúin agus cultúir na Gaeltachta. Bhí an-suim aige i seanfhocail, canúintí
áitiúla agus sean phaidreacha Gaeilge agus rinne sé go leor lena gcaomhnú agus lena bhfoilsiú sna
paróistí éagsúla ina raibh sé i mbun oibre.

Cluain Fada agus Camas
Nuair a d’fhág sé Tír an Fhia, chuaigh sé ar theorainneacha thoir na hÁrd Deoise go Cluain Fada.
Seo é an t-aon chúram sagartóireachta a bhí air taobh amuigh den Ghaeltacht. Nuair a bhí sé i
gCluain Fada chaith sé bliain amháin ar iasacht ag Deoise na Gaillimhe sa nGaeltacht i gCamas ó
1978 go 1979.

Corr na Móna – Ceantar Dhúiche Sheoighe
Ba i 1981 a chuaigh sé go Corr na Móna – Dúiche Sheoigeach, áit a luí go mór lena chroí. Le linn an
ama seo chuir sé eolas ar dheontais a chuideodh go mór le forbairt na háite. D’oibrigh an tAth.
Micheál le polaiteoirí agus le ionadaithe poiblí le haghaidh saol na ndaoine sa gceantar a fheabhsú.

Tógálaí Pobail
Ba dhuine é a thuig tábhacht an phobail. Ba dheacair a shárú a fháil mar dhuine le eolas, agus
saineolas sa réimse seo agus ní raibh mórán ní ba chliste ná é, nuair a tháinig sé chomh fada le úsáid
a bhaint as deontais agus scéimeanna éagsúla ar mhaithe le tograí pobail. Le linn dom a bheith ar
cuairt chuige go gairid sular éag sé bhíos ag piocadh as, ag rá leis mura mbeadh sé ina shagart go
ndéanfadh sé polaiteoir den scoth. Rinne sé meangadh bheag gáirí agus thug sé súil orm a léirigh
dom gur thuig sé go raibh mé ag spochadh as. Bhí a lán-tacaíocht ar fáil ag gach uile eagraíocht a
bhí bainteach leis an bparóiste agus a bhí ar mhaithe le cur chun cinn na ndaoine.

An Cnoc 1990 -2010
Lean sé ar aghaidh leis an obair chéanna nuair a rinneadh sagart pobail de i bParóiste an Chnoic. Sa
bhliain 1990 chuaigh sé go ceantar Chois Fharraige – Paróiste an Chnoic mar shagart phobail. Ar
feadh scór blianta d’fhreastal Micheál go toilteanach agus go hiomlán ar riachtanais spioradálta na
ndaoine ansin mar shagart pobail ar an gCnoc agus ar an Tulach.

Obair agus Seirbhís gan Staonadh
Is iomaí duine a thug faoi deara agus iad ag dul an bóthar go mbíodh Micheál ag obair go deireanach
san oíche i dTeach an tSagairt ag plé le gnó Coistí ar son leas an phobail, Comharchumainn,
Scéimeanna Uisce, An Cumann Forbartha, Boird Scoile, Scéimeanna Tithíochta, Athchóiriú Seanscoil
Sailearna, Cumann na Sagart, Comhluadar Sagairt na Gaeltachta, ag réiteach le haghaidh TG4 ag
an am, Glór na nGael, Cúrsaí Gaeilge don samhradh agus go leor leor rudaí eile nach iad. Más rud
é go raibh deontas le fáil le haghaidh rud ar bith, mura mbeadh a fhios ag Micheál faoi ní bheadh a
fhios ag éinne faoi. Ag saothrú ar son leas an phobail a bhíodh sé i gcónaí. Sa bhliain a ndeachaigh
an Canónach Micheál ar scor thug Ollscoil na hÉireann, Gaillimh aitheantas dá obair éachtach i
réimse na tógála pobail trí mháistreacht oinigh a bhronnadh air sa bhforbairt tuaithe.

Tacaíocht agus Spéis in Ard-Deoise Thuama
I 2007 ceapadh ina Chanónach de chuid na hArd-Deoise é. Onóir nár chuir sé mórán meáchain inti.
Bhí suim iontach aige sa stair agus go speisialta sa seanchas agus i stair na hArd-Deoise. Ag
bailiúchán na sagart, bíodh sé ag Dinnéir Cóineartaithe nó eile, ba bhreá leis a bheith ag plé na nábhar seo. Bhí cuimhne iontach aige agus ba foinse iontach eolais é faoi shagairt agus daoine san
Ard-Deoise ag dul siar i bhfad.

Acmhainn Ghrinn - Nádúr Caidreamhach
Ba chomhluadar an taitneamhach Micheál agus ina bhealach ábhailleach féin, ba bhreá leis argóint
a thosaí trí spalla a chaitheamh de chineál amháin nó de chineál eile le tús a chur leis an gcaint. Tá
cuimhne an deas agam ar ocáidí mar seo agus bhain mé an sásamh ina chomhluadar le sagairt eile
tar éis na gCóineartaithe.

Suim i gCumann Lúthchleas Gael
Bhí an suim aige i bpeil Ghaelach agus bhain sé an-sásamh ag imirt an chluiche sin agus deirtear go
raibh sé in ann cur go maith ar a shon féin ar pháirc na himeartha. Bhí fíor shuim aige i mbuanna

fóirní na bparóiste ina raibh sé ar seirbhís agus thug
sé a thacaíocht saoil do Bhaile an Mhuilinn, do
Choláiste Iarfhlaith agus dár ndóigh d’fhoireann
peile na Gaillimhe in amanna maithe agus i ndroch
amanna.

Comhbhráthaireachas Sagartúil
Bhí an Canónach Micheál tiomanta d’idéal agus do
luacha na comhbhráthaireachta sagartúla. Sna
chéad bhlianta dó mar shagart i gceantair tuaithe
na hArd-Deoise ní raibh sé éasca ag sagairt teacht
le chéile go sóisialta. Le theacht timpeall ar sin,
d’eagraíodh na sagairt teacht le chéile go rialta. Bhíodh béile acu. Roinneadh siad nuacht agus scéalta
le chéile agus ansin bhíodh cluiche cártaí acu le chéile. Bhain Micheál fíor shásamh as na hócáidí
seo. Ní raibh rud ab fhearr leis ná cúpla scilling a sciobadh óna chomhshagairt sna cluichí cártaí a
raibh sé thar barr acu.
Labhartar ar chléiriúlachas go diúltach go minic na laethanta seo ach bhí an chléiriúlachas a
thaispeáin Micheál lán le cáirdeas bráthariúil agus grá do rudaí ag baint leis an tsagartacht, agus é
ag cur suas le droch shláinte. Le linn dó a bheith ag iompar crois na droch shláinte ar feadh blianta
fada, níor stop sin é ó bheith ar fáil agus páirteach agus ag tacú le daoine ar thug sé a sheirbhís go
gnaíúil dóibh. Trí bliana déag ó shin agus é ar saoire sna Stáit Aontaithe, bhuail taom croí trom é
agus fós féin bhí sé ar bís leanacht ar aghaidh ag obair do na daoine a raibh faoi seirbhís a thabhairt
dóibh. Bhí sé do-dhéanta é a choinneál síos ná é a choinneál ó obair na sagartachta. Is ar éigin gur
comhthárlú go raibh féile Muire Lourdes - Lá Domhanda na n-Easlán ar tí a bheith críochnaithe
nuair a chuir Dia fios ar an gCanónach Micheál.

Baile an Mhuilinn go Deo
Bhí sé i gcónaí mórtasach as a áit dúchais, Baile an Mhuilinn agus as a theaghlach. Thug sé aitheantas
gurbh iad na daoine ina pharóiste a spreag é ina lán bealaí. Go deimhin tá teaghlach Uí Fhlannabhra
tar éis go leor a thabhairt don tsagartacht agus don saol eaglaise inár ndeoise agus in áiteanna eile
tríd an gCánónach John D., an tAthair Séamas agus an tSiúir Joy nach maireann, go ndéana Dia
trócaire ar a hanam. Tá a fhios agam go dteastódh ón Athair Micheál go nglacfainn a mhór bhuíochas
as gach rud atá faighte aige óna theaghlach, óna oibrí tí dílís Peigí agus ó mhuintir Bhaile an
Mhuilinn agus ó na daoine ar thug sé seirbhís dóibh sna paróistí ina raibh sé, go háirithe na daoine
ar an gCnoc, An Spidéal.

Críoch
Bhí an tAthair Micheál báite
sa traidisiún agus sa
seanchas ag baint le glúnta
de chléir Thuama. Maidir le
cléir Ard-Deoise Thuama,
daoine as na paróistí
éagsúla ina raibh sé, na
cairde go leor a bhí aige
agus
go
háirithe
a
theaghlach dílis grámhar,
aireoidh muid ar fad uainn
é.
Ina leagan cainte féin
agus é ag caint faoi shagart
dílis deireadh sé – ‘Sagart ar
fad a bhí ann’. Sin mar a bhí
Micheál, seirbhíseach, dílis
deábhóideach d’Íosa Críost.
Guímis go bhfuil climín a
dheá oibreacha agus é féin
ag bord fleá agus féasta an
Tiarna sna Flaithis agus
muid ag caint. Bídís ar a naire mar tar éis an fhéasta
beidh sé réidh le cúpla
scilling a bhaint díobh a
thúisce agus a thosóidh an
scéalaíocht agus na cluichí
cártaí.
Go raibh leaba aige i
measc na naomh agus go
ndéana Dia trócaire ar a
anam uasal, gaelach.

Cór na Móna 1981 – 1990
Tháinig an tAthair Ó Flannabhra go Corr na Móna tar éis sagart an
mhaith eile an tAthair de Bhaldraithe. Ar ndóigh ar nós mar a
bhíonn gach pobal bhí muid ag tnúth gur fear pobal maith eile a
bheadh sa sagart nua. 1981 an bhliain a bhí i gceist agus is mar
shéiplíneach a thainig sé chugainn. Mar a tharla, mar a
mheabhraigh sé dhom nuair a bhí sé tinn sular bhfuair sé bás, ba é
a chéad deireadh seachtaine sa bparóiste é, an Domhnach ar
baistíodh ár n-iníon Emer. Mar a tharla bhí ar an Athair Ó
Flannabhra dul ag sochraid a uncail an deireadh seachtaine sin agus
mar sin bhí sé thar a bheith tráthúil go raibh mo dheartháir, atá ina
shagairt, ar fáil leis an Aifreann a cheiliúradh dó. B’shin an cineál
duine é, ní dhearna sé dearmad ar chineáltas mar sin ariamh.
Ní raibh sé i bhfad san áit nuair a bhí sé gafa le gach cineál
eagras agus cumann. Ar ndóigh, mar a bheadh tú ag súil leis ó
ghaol de na Donnellans bhí an spéis sa bpeil aige. D’éirigh sé thar
a bheith gafa leis an gCoiste Forbartha agus leis an gComhar
Chumann. Bhí sé an t-am ar fad ag brú cúrsaí forbartha ar aghaidh
agus ní raibh faitíos air seansanna a thógáil. Is i rith a thréimse sa
bpobal a tógadh an halla pobail i gCorr na Móna, an pháirc peile ar aghaidh an tseipéal, an chúirt
chispheile agus an cúrsa Caitheamh agus Cur. Ní raibh sé sásta a riamh mura mbeadh rud nua éigin
ar bun agus ní túisce rud amháin a bheith déanta ná go raibh sé ag smaoineamh ar rud eile. Mar
Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta ar an Scoil Naisiúnta chuir sé caoi agus feabhas ar an scoil
agus thóg sé cúirt leadóige taobh amuigh de. Bhí mé ar an gCoiste Forbartha an t-am sin agus
b’iontach an ceannródaí agus spreagadh dúinn uilig é.
Ar ndóigh ba mar bhall de Choiste Chomhar Chumann Dhúiche Sheoigheach is mó a chuir
mé aithne air. Bhí go leor oibre ar bun ag an gComharchumann ag an am ach bhíodh sé faoi bhrú
airgid i gcónaí. B’iontach an tacaíocht a thug sé don choiste agus thar tréimhse ceapadh ina Leaschathaoirleach agus ina Chathaoirleach ar an gComharchumann é. Sa dáról sin rinne sé go leor
éachtaí agus nuair is mó a bhí an brú is mó a d’fhéadfá brath air le seasamh leat. Ba é a bhí cumasach
i mbun margantaíochta agus is minic nár thuig an dream a bhí ag plé leis díreach cé chomh cliste
agus a bhí sé, mar scaití d’imríodh sé cárta an saontacht go hiontach ar mhaithe le leas an phobail.
Ag an am sin bhíodh go leor de chruinnithe an Chomhar Chumainn thuas i mo theach agus
bhíodh tae agus ceapairí ag Áine mar chuid den oíche. Nuair a bhíodh an tae á ól is ea a bhíodh an
spórt againn air ag iarraidh é a sháiniú le ceisteanna áiféiseacha díreach le feiceáil céard a déarfadh
sé. Bhí freagra glic aige i gcónaí do na ceisteanna is crua agus thaitin an spraoi leis thar cionn.
Is cuimhneach liom, freisin, dul ar cuairt aige roinnt uaireanta ag a theach faoi ghnóthaí an
Chomhar Chumainn agus an oíche a chaitheamh ag caint leis ag cur cúrsai an tsaoil trí chéile idir
pholaitíocht, creideamh agus pobal. Is iomaí rud a d’fhoghlaim mé uaidh.
Bhí an-mheas aige ar an Monsignor Horan agus chuir sé síos mé lá amháin le casadh leis le
ceacht a fháil uaidh faoi bhailiú airgid d’fhorbairt pobail. Creidim gur thug an Monsignor spreagadh
agus misneach dó dul le cúrsaí forbartha.
Is eisean freisin a bhí lárnach i dtógáil dtithe do na haosaigh ar an bhFairche agus an sean
clochar a fhorbairt mar ionad cúram lae. Is cuimhneach liom é ag cur brú orm airgead a fháil chun
é a cheannacht ón Aire Michael Woods. Tá an t-ionad sin ann anois mar oidhreacht ar a fhís agus a
chúram don phobal.
Rud amháin a fuair muid amach faoin Athair Ó Flannabhra sách sciobthaí nár gur thaitin sé
leis cleasanna a imirt ar dhaoine díreach ar mhaith leis an spraoi. Is iomaí cleas a d’imir sé nuair a
bhí sé linn agus is iomaí gáire a rinne muid i rith a thréimhse anseo. De réir mar a thuigim d’imríodh
sé cleasanna fiú ar a chomh shagairt! Ní raibh aon dochar iontu ariamh ach thaispeáin siad
daonnacht an fhir.
Mar shagart sa bpobal ba shagart iontach é agus d’fhéadfaí a rá faoi gur mhair sé an
Chríostaíocht a bhí sé ag teagasc mar shagart. Ní raibh anró ar bith ró mhór dó cé go raibh fadhbanna
sláinte aige fiú an t-am sin.
Ar ndóigh bhí a chroí sa nGaeilge agus chuir sé chun cinn é ar bhealach ar bith a d’fhéadfadh
sé. Is cuimhneach liom misiún amháin a d’eagraigh sé i gCorr na Mona agus fuair sé sagart de
bhunadh Inis Oirr leis an misiún a thabhairt. Ar an lá deireanach den mhisiún thug an sagart sin
seanmóir bhreá ar thábhacht na Gaeilge. Ina dhiaidh chuir an tAthair Ó Flannabhra ceist orm céard
a cheap mé den seanmóir. Dúirt mé leis go raibh sé thar cionn. Thosaigh sé ag gáirí liom agus
mhínigh sé dhom go raibh sé tar éis a chur i gcloigeann an tsagairt seanmóir a thabhairt ar thábhacht
na Gaeilge. Thuig sé gur mó tionchar a bheadh ag a leithéid ag teacht ó chuairteoir.
Is orainn a bhí an brón nuair a chuala muid go raibh sé le slán a fhágáil le Corr na Móna.
Choinnigh sé a cheangal leis an bpobal, áfach, mar go raibh bád aige ar an loch i gCorr na Móna ar
feadh na mblianta tar éis dó an áit a fhágáil.
Domsa go pearsanta, is féidir liom a rá gur fhoghlaim mé go leor uaidh agus tá súil agam go
bhfuil cuid den mhéid a d’fhoghlaim mé uaidh curtha chun oibre ar mhaithe leis an bpobal.
Airím go mór uaim é. Cara dílis, lách a bhí ann.
Ar dheis Dé go raibh sé i dteannta naomh na hÉireann.

Paróiste an Chnoic i gCois
Fharraige ó 1990 go 2010

Tír an Fhia 1961 – 1971
Bunaíodh Cumann Peile Naomh Anna i 1964. Roimhe sin d’imir peileadóirí ó cheantar na nOileán
le Cumann Peile Chois Fharraige, Cumann Mhicheál Breathnach, Cumann Cholmcille, Cumann
Peile na Ceathrún Rua nó Na Piarsaigh, Ros Muc. Bhí tuairim fhorleathan ann ag an am go raibh an
oiread fear óg sa cheantar chun foireann peile dá gcuid féin a bhunú.
Bhí an tAthair Micheál Ó Flannabhra mar shéiplíneach i dTír an Fhia ó 1961 agus bhí suim mhór
aige i gcúrsaí peile agus i bhforbairt pobail. Bheartaigh sé féin agus Jimmy Rua Mac Cormaic, as Tír
an Fhia, Pádraic Ó hUallacháin, garda a bhí i Leitir Móir ag an am, Michael Mór Ó Conghaile, Maitiú
Mac Donnchadha, múinteoir scoile a bhí i Leitir Móir ag an am agus go leor daoine eile Cumann
Peile a bhunú i gCeantar na nOileán. Tháinig suas le scór
duine le chéile i Halla Thír an Fhia i bhfómhar na bliana
1964 chun cumann peile a bhunú. Ba é Maitiú Mac
Donnchadha, Príomhoide Scoil Leitir Móir, an chéad
Chathaoirleach ar an gCumann agus Tomás Ó Durcáin,
Príomhoide Scoil an Droma, an chéad rúnaí. Socraíodh go
ndéanfadh Jimmy Rua Mac Cormaic an fhoireann a
thraenáil i Halla Thír an Fhia mar nach raibh aon áit cheart
traenála sa cheantar. Tugadh Cumann Peile Naomh Anna
ar an gcumann nua.

Bhíodh na peileadóirí ag cleachtadh ar chorrach an Mháimín nuair nach raibh aon áit níos
feiliúnaí ar fáil. Talamh fliuch riascach ar a dtagadh an taoille go minic a bhí sa chorrach seo. Ba le
Michael Johnny Mac Donnchadha an talamh seo ar dtús. Chuaigh seisean agus a mhuintir go Rath
Cairn na Mí i 1935. Ba le Coimisiún na Talún an corrach ansin agus d’fhág an Coimisiún píosa den
chorrach ag buachaillí na háite le haghaidh peile. Chinn Cumann Peile Naomh Anna go ndéanfaí
forbairt ar chorrach an Mháimín mar pháirc chaighdeánach peile de réir rialacha Chumann
Lúthchleas Gael. Nuair a chinn an Cumann go raibh páirc le forbairt, bhronn Joe Mór Mac an
Iomaire, fear gnó as Na Doireadha agus a raibh teach tábhairne aige ar an Droim, ceithre scór punt
orthu chun tuilleadh talún a cheannach ó Sheáinín Phatch Bheartla. Ceannaíodh tuilleadh talún ó
Dan Chóilín Ó Domhnaill ag an am. Ní raibh sé
éasca teacht ar airgead sna blianta sin agus
reáchtáladh drámaí, coirmeacha ceoil, cluichí cártaí
agus céilithe le hairgead a bhailiú. Rinne Nioclás Ó
Conchubhair obair na gcapall mar rúnaí na blianta
sin. Chinntigh sé gur frítheadh na deontais chuí ó
Roinn na Gaeltachta agus ó Chumann Lúthchleas
Gael agus d’aimsigh sé chuile chineál foinse airgid
ab fhéidir leis. Thosaigh obair ar an bpáirc i mí
Eanáir 1969 agus osclaíodh an pháirc go hoifigiúil
ar 31 Márta 1974. Chosain an pháirc ₤6,200.
Na Fir a d'imir do Naomh Anna nuair
a bunaíodh an Cumann 1964

Bhí an canónach Micheal ó Flannabhra
gníomhach i ngach uile ghné d’fhorbairtí
pobail i gceantar Chois Fharraige ó tháinig
sé go Cois Fharraige i 1990. D’fhág sé a lorg
láimhe ar fhorbairtí don óige, don aosach
agus don phobal trí chéile. Seo leanas na
coistí ina raibh sé bainteach leo thar na
mblianta i gCois Fharraige:
• Tearmann Éanna Teo - Cathaoirleach
• Comharchumann
Shailearna
Cathaoirleach
• Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Cathaoirleach
• Cumann Forbartha Chois Fharraige –
Cathaoirleach
• Coiste Pobail na Tulaigh
• Bord Bainistíochta Scoil Sailearna
• Bord Bainistíochta Scoil na Tulaigh
• Glór na nGael
• An Coiste Tréadach
• Cumann Mhicheál Bhreathnach – Bhí
spéis faoi leith ag an gCanónach i
gcúrsaí spóirt. Lean sé, thaca sé agus
spreag sé réimsí spóirt uile an
Chumainn.

26 Samhain 2010 – An Canónach Mícheál Ó Flannabhra dá
chur i láthair mhuintir Ollscoil na h-Éireann Gaillimhe do
chéim Oinigh MA sa bhforbairt Phobail ag PríomhFheidhmeannach an Acadaimh, Peadar Mac an Iomaire
A Uachtaráin, a mhuintir na hOllscoile agus a dhaoine uaisle …
Is mór agam an deis a fháil an Canónach Mícheál Ó Flannabhra a chur in bhur láthair. I mBaile an
Mhuilinn in oirthuaisceart na Gaillimhe a rugadh é i 1935. Ba ansin agus i gCluain Chearbháin a
fuair sé a chuid bunoideachais. I gColáiste Iarlatha i dTuaim a fuair sé a chuid meán oideachais idir
1948 agus 1953. Is go Má Nuad a chuaigh sé i 1953 agus oirníodh ina shagart ansin é i 1960. Chaith
sé an chéad bhliain dá shaol sagartóireachta ag teagasc i gColáiste Iarlatha. Ó 1961 ar aghaidh is ag
obair go dúthrachtach i bparóistí éagsúla in Ard Dheoise Thuama a chaith sé a shaol oibre. Bhí sé i
dTír an Fhia idir 1961 agus 1971, i gCluain Fhada ó 1971 go 1977 agus ó 1978 go 1981, i gCamas ó
1977 go 1978, i gCorr na Móna idir 1981 agus 1990 agus i bParóiste an Chnoic i gCois Fharraige ó
1990 go 2010. Tá leathchéad bliain caite ag an gCanónach Mícheál Ó Flannabhra ag cuidiú le cur
chun cinn na bpobal uile ar oibrigh sé ina measc. D’aimsigh sé bealaí indíreacha mar crannchuir le
hairgead mór a fháil ó na pobail do na forbairtí eisceachtúla a rinne sé i gcomhar leis na pobail sin.
Bhí a dhomhain thuiscint ar an stair mar spreagadh aige agus faoi thús na seascaidí chonaic sé
na pobail óga tuaithe ag éabhlóidiú mar phobal cathrach leis na dea-thréartha agus suáilcí tuaithe
ag meath os comhair ár súl. Mhair sé trí chruatan an tsaoil in Éirinn sna caogaidí áit a raibh 400,000
duine dibrithe ar imirce. Chuir sé roimhe go laghdódh sé an cruatan sin ar na pobail a bhí faoina
chúram. Ba mhinic leis saoire an tsamhraidh a chaitheamh i measc na n-imirceánach as Conamara
i Sasana, ag iarraidh tacaíocht agus sólás a thabhairt dóibh féin agus dá dtuismitheoirí ag baile a
raibh imní orthu faoi dhul chun cinn a gclainne, go háirithe iad siúd nach raibh go maith ag cur
litreacha abhaile chuig a dtuismitheoirí.
Chuir sé an-tábhacht leis an oideachas mar
eochair do shaoirse an phobail. Chuir sé roimhe
méadú a chur ar scoileanna agus acmhainní
foghlama a fheabhsú iontu.
Ba cheannródaí é le haghaidh tithe agus
seirbhísí eile a chur ar fáil don aosach i nDuiche
Sheoigeach agus i gCois Fharraige.
Thuig sé gurb é comhar na gcomharsan trí
ghluaiseacht na gcomharchumann an bealach ab
fhearr a bhí ar fáil le pobail tuaithe a shlánú. Chaith
sé blianta fada ag obair le Comharchumainn i
gCeantar na n-Oileán, i gceantar Dhúiche
Sheoigheach agus i gCois Fharraige. Ba lena linn a rinneadh forbairt mhór ar sheanscoileanna
náisiúnta mar ionaid nua-aimseartha pobail. Chuidigh sé le athchóiriú a dhéanamh ar shéipéil agus
timpeall orthu. Is pléisiúr an leagan amach atá ar na reiligí agus an obair atá déanta leis na mairbh
a chlárú i bhfoilseacháin a rinneadh mar chuid de chlár i Léann an Traidisiúin. Cé nach raibh an
Canónach feiceálach san obair sin bhí a lámh taobh thiar di an t-am ar fad. Bhí sé de bhua aige
feachtais a eagrú go ciúin a léirigh tábhacht an chomhoibrithe. D’aithnigh sé tábhacht na bpobal
tuaithe a bheith eagraithe agus ag obair i gcomhar leis an stát ar mhaithe le cosaint a thabhairt do
leas na bpobal tuaithe sin ar fud chósta an iarthair.
Ba é a spreag an pobal leis an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh a thógáil agus a fuair suíomh ar luach
ainmniúil ón Ard Deoise lena aghaidh, díreach ar chúl an tséipéil ar an gCnoc.
Tá sé ina shaineolaí le húsáid a bhaint as scéimeanna stáit ar mhaithe leis an gceantar. Tá croí an
Chanónaigh i nGlór na nGael, i ngluaiseacht na gComhar Creidmheasa, i bPobal ar Aire, agus i
gCoistí Pobail. Bhreathnaigh sé na Coistí Pobail sa Ghaeltacht mar ghluaiseacht féin chabhrach.
Beifear ag rá inniu agus amach anseo nach mbeidh a leithéid arís ann ach tá mé cinnte ón obair a
rinne sé féin i ngach uile phobal dá raibh sé gurb é a theastaíonn uaidh go mbeidh a leithéid arís
ann. Is chun fionntraithe agus nuálaithe pobail a chruthú agus a fhorbairt a chuidigh sé le mealladh
na hollscolaíochta Gaeilge chuig ceantair tuaithe sa Ghaeltacht. Ba mhinic leis comparáid a
dhéanamh idir obair Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge sa Ghaeltacht agus obair Naomh Fursa a
thóg mainistreacha agus scoileanna sa tsean aimsir.Níl aon amhras nach é an Canónach Micheál Ó
Flannabhra laoch na forbartha pobail agus mar sin molaim é mar dhuine gur fiú go mór go
mbronnfadh an ollscoil seo céim onóra sa
bhforbairt phobail air.
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Micheál Ó
Flannabhra

Lorg láimhe
agus bród as tréad
dhá thréith
an aoire ar fónamh,
ba fial do threoir
d’aosach is óg
ag tráth
ar theastaigh cúnamh.

Níor chéim ar gcúl
é radharc do shúl
ag aimsiú
bóthar ár leasa,
i mbróga Chríost
gach céim chun cinn
bródúil, dílis is seasmhach.

Níl lá dá fhad
nach dtagann faoithin
is éilíonn nádúr scíth,
suaimhneas is só
ár mbeannacht leat
go dtí dúchas
tús do shaoil.
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