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Na Braithre
Críostaí i Loch
Garman
Tomás Ó Concubhair

BA É Éamon Bheannaithe Rís ó
Chill Choinnigh a bhunaigh na
BráithreCríostaí ibPortLáirge.Ón
tús lag son scaipeadar ar fud na
hÉireannagusar fudnacruinnego
MeiriceáThuaidh ‘s theas,donÁis
go mór mhór an Ind, don Astráil,
donAifric agus donBhreatain san
Eoraip. Ba í an aidhmabhí leis na
braithrenáambaill achraífiúagus
oideachasCríostúil a thabhairt do
bhuachaillí bhochta in aon áit a
raibhgá leis.
Tháinig na braithre chuig Loch

Garmandonchéaduair sabhliain
1849 mar thoradh ar chuireadh a
fuaireadar óChaitilicighmhóra le
ráaranmbaile, inameasc fear sai-
bhir trádála RichardDevereux. Ba
thrua leis bochtáin óga fireann an
bhaileganoideachasgantreoir.Le
idéalachas anRísigh chuir sé scoil
faoi réir lena airgead féin sa bhFa-
iche a bhí faoi stiúir namBráithre.
Mhúin siad sa scoil sin ar feadh
scaithimh agus lonnaigh siad i
dteach i Sráid Liam. I gceann
tamaillbhigbhíanscoilagdul thar
moill le daltaí. Chaith an t-Uasal
Devereux £1000, a lán airgid ag an
am le áiseanna agus seomraí brei-
se a chur leis an scoil.
Sa bhliain 1853 tógadh scoil i

sráid Oilibhéir Phliuncéid (Sr.
Seoirse)agmuintirLochGarmani
gcuimhne ar a sagart pharóiste
urmháin anDr. Sionóid. Bhronn-
adhanscoilarnabráithreagusbhí
sé mar ionad léinn acu go dtí gur
dúnadh é i dtús na seachtodaí sa
chéad seochaite.
Le h’imeacht aimsire tuigeadh

goraibhgéargá leáitcónaitheníos
substaintiúil agusníos láthairí dos
na bráithre. Le flaithiúlacht an
Uasal Devereux arís tógadh an
mainistir ina bhfuil cónaí ar na
braithre go dtí an lá atá inniu ann
ar chostas £2500. Ba é féin a leag
amach na pleananna don áras.
Osclaíodh an doras in 1874. Mar
leanúnachas ar a obair ualmhi-
anach do bhuachaillí Loch Gar-
man thóg an t-Uasal Devereux
scoil úr ar an láthair céanna ina
bhfuilMeán Scoil namBráthar sa
láatá inniuann, láimhleisanmai-
nistir féin. Ba san scoil céanna a
fuair na céadta d’aosóg fireann an
bhaile ambun agus ameán oide-
achais. Chosain an tógáil seo
£1500. Aistríodh na buachaillí ón
bFaichegodtíanscoilnuaagCnoc
NaomhSheosaimh.
Sa bhliain 1883 cheannaigh na

bráithre tailte láimh leo darbh
ainmPáirc anMhuilinnGhaoithe
ar £63. Leagadh na teorannacha
agusdéineadhpáircmhóramháin
díobh.
Sa bhliain 1884 ba é an táille

deonach a bhí ar na daltaí dá
n’oideachas ná pingin sa t-seach-
tain leuasmhéidde6phinginagus
ní raibh cead acu dul thairis sin.
Chuiranteacht isteachseoarchu-
mas na mBráithre múinteoirí a
earcú i measc na ndaltaí - duine i

ngach seomra ranga.
Sa bhliain 1884 ba bheag nár

chuireadh caidhp an bháis ar an
mbráthair a bhí i gceannas de
dheasca brú oibre agus strusa a
bhain lemúineadhnameánranga
ina raibh breis is tríocha dalta.
Thart faoin am céanna tugadh
uisce reathasaor inaiscedonscoil
iSr.NaomhOilibhéirPhluincéidar
choinníoll go gcloifidís le rialacha
anchoisteuisce.
Le h’imeacht aimsire agus le

méadú ar líon na scolairí bhí géar
gá le breis spáis ins na scoileanna.
Bheartaigh na bráithre scoil a
thógail.Osclaíodhbunscoilnua le
dhá sheomra déag rangamaraon
le seomraí eile ar fhéileMhuire na
Toirbhirte an t-aonú lá is fiche de
Shamhainsabhliain1939.Bhean-
naíodh é ag an Urramach Dr.
Staunton, Tiarna Easpag Fearna.
Bhícruth“E”aranbhfoirgneamhi
gcuimhne ar Éamon Rís. Tá an
foirgneamhcéanna inusáid godtí
an lá atá inniuann.
Sa bhliain 1979 tógadh seomraí

breise ar láthair na bunscoile le
h’ais an bhóthairmhóir. Aistríodh
na buachaillí ó shráid Oilibhéir
Phluincéid go dtí na seomraí úire
seo.Tháinigdeireadh le rénasean
scoile sin nuair a díoladh é le
Snowcream. Pobhlacht scoile ann
féin a bhí ann. Bhí dhá sheomra
ann leceithre rang.Bhíodhcuirtín
agdeighiltnarang.Bhíodhdhápot
belly shorn ann. Nuair a thagadh
athrú ar threoir na gaoithe anuas
antsimnéseathagadhandeatach.
Bhíodh ar anmhuinteóir, an t-Ua-
sal Ó Gara, beannacht Dé leis, an
tine a mhúchadh agus b’shin
deireadh le teas don lá san. Is
minic a chuimhním ar an dá sorn
agus iad ar dhath dhearg de bharr
nateasa.Bhíodhplátaasbetos,Dia
idir sinn agus an t-olc, idir an sorn
agus an balla chun ná loiscfí an
péint.DeireadhRé.Bhíodhthartar
chéad dalta i ngach seomra agus
breis is caoga sa rang.
Idir 2006 agus 2007 deineadh

athchoiriú mór ar an mainistir. I
láthairnah’uairetáanmheánscoil
á aththógáil agus an bhun scoil á
athnuachán.Gura fadabuan iad.
Tásédodhéantaanobair fhónta

a dhéin na Bráithre Críostaí don
chosmhuintir agus don tír trí
chéile a thomhas. Thugadar oide-
achas do bhuachaillí i mbailte na
tíre seo saor in aisce. An clann
nach raibh ar a cumas an síntiús a
íoch níor chuireadh brú orthu. Is
ceart agus is cóir dúinn a bheith
fíor bhuíochdosnabráithre céan-
na.Murambeadhiadníbhéinnag
scríobh an ailt seo i dteanga ársa
binn na nGael. Ba iad a threisigh
an grá ionamdon teanga céanna.
Gabhaim buíochas óm chroí leo.
Leaba i measc na Naomh ‘s na
n’Aingeal go raibh acu siúd a
mhúinméagus abhímar chomh-
leachaithe agamatá imithe ar shlí
na Fírinne. Dóibh siúd atá fós ina
mbeathaigh guídhim saol fada
sonasachorthu.
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