Daoine le Dóchas
An féidir liom aon rud a dhéanamh?
Mise amháin?
Cuimhnigh…. Tá clann agam, cairde,
comharsan, mo pharóiste agus grúpaí:

Achmhainní
“Caithfear fadhbanna sóisialta a réitiú le
gréasáin pobal seachas le gnímh daoine
aonarach amháin.”
Laudato Si #219

Deoise Chiarraí
Séasúr na Cruthaithe

www.dioceseofkerry.ie
www.transitionkerry.org
www.cef.ie
www. glan.ie

Tabharaimís aire dár
dteaghlaigh comónta.
Náisiúnta:
www.justiceandpeace.ie/environmentaljustice
www.voiceireland.org
www.thinkbeforeyouflush.org
www.cleancoasts.org
www.greennews.ie

A Dhia na mbocht,
cabhraigh linn aire a thabhairt do na daoine
sa domhan atá bocht agus tréigthe.
Tabhair cneasú dúinn ionas
gur féidir linn aire a thabhairt don domhan
agus gan í a loit,

Idirnáisiúnta:
www.catholicclimatecovenant.org
www.plasticpollutioncoalition.org
www.thinkbeforeyouflush.org
Scannáin:
www.strawsfilm.com
https://plasticoceans.org

go gcuirimis áilleacht,
seachas truailliú agus scrios.
Pápa Francis

www.dioceseofkerry.ie

Bí mar pháirt
den réiteach ar
truailliú plaisteach
Tá baile ó chlann, áit chuí chun go
mbeadh forbairt ar muintearas.
Don chlann daonna is i an domhan
an baile seo, an timpeallacht atá
tugtha dúinn ag Dia chun
maireachtaint inti le cruthaitheacht
agus freagracht. Caithfimid aire a
thabhairt don timpeallacht.
Pápa Benedict

Is foinse saibhir é Teagasc Sóisialta
Caitliceach ar conas sochaí cóir is ceart a
cruthú, fiú le dúshláin na linne. Ceann de
na téamaí atá ag TSC ná “Aire do cruthú
Dé”. Cuireann ár gcreideamh i gcuimhne
dúinn gur comhpháirtithe sinn sa domhan
seo agus aire a thabhairt di agus an
fiadhúlra.

Gníomhartha

Fírinne an Scéil

Teagasc Sóisialta Caitliceach

Iarraimid ort ceann nó níos mó de na
nithe thíos luaite a dhéanamh i rith
Séasúr An Domhan idir 1 Mean Fómhar

Tá truailliú plaisteach ag truailliú an
domhan.
Tá sé ag tachtadh na farraigí agus ag
nimhiú ár bia agus uisce, rud atá ag cur
isteach ar sláinte an cine daonna agus an
fiadhúlra.

agus 4 Deire Fómhar:
Ná úsáid
buidéil
uisce
plaisteach

• Ná tóg plaisteach nach féidir a úsáid ach uair
An bhfuil fhios agat?
•

Ina litir “Laudato Si” faoi aire a thabhairt
don timpeallacht, deir Pápa Francis go
bhfuil ár deirfiúr An Domhan Máthair, ag
impí orainn ár nósanna a athrú, toisc an
scrios atá déanta againn ar an domhan trí
mí úsáid.
Seo an fáth gur roghnaigh baill an JPIC (an
coiste i gcóir Justice, Peace and Integrity of
Creation) sa deoise “Truailliú Plaisteach”
mar an téama do séasúir Cruthú an
Domhan. Beidh orainn laghdú mór a dhéanamh ar úsáid plaisteach má táimid chun
an domhan a shábháil.
Tá súil againn go spreagfaidh an cáipéis
seo tú chun diúltú do plaisteach nuair is
féidir leat nó é a laghdú go mór.

•

Is í Éirinn an tír is mó san Eoraip le
dramhaíl plaisteach.
Ní deintear athchúrsáil ar 91%
plaisteach, caitear amach é.

•

Tógann sé 500-1,000 bliain do
plaisteach briseadh síos.

•

Imíonn liathróidí bídeach (micro
beads), a úsáidtear i nithe éagsúla,
púdar níocháinmar shampla, isteach
ins na h-aibhneacha agus na farraigí
mar ní féidir iad a scagadh ins na
h-ionaid cóireála uisce.

•

Téann 13 milliún tonna plaisteach
isteach i farraigí an domhain gach
bliain agus tógann éisc, éanlaithe agus
orgánaigh eile isteach ina gcorp iad.

amháin, mar shampla, clingfilm, sop, sceanra
cistine;

• Úsáid cupán agus buidéil uisce a féidir úsáid arís is
arís;

• Ná úsáid clúdaigh plaisteach más féidir;
• Úsáid gréithre nó prócaí gloine chun bia a stóráil;
• Tabhair do soitheach féin leat agus tú ag ceannach
feoil agus iasc;

• Úsáid málaí éadaigh do siopadóireacht;
• Tóg páirt i bailiú bruscar i do cheantar;

• Seiceáil do mion liathróidí in earraí a ceannaíonn
tú;

•

Léigh Laudato Si i do Club Leabhar.
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Diúltaigh
Laghdaigh
Athúsáid
Úsáid Eile
Athchúrsáil

