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Céad Fáilte
Is chun foghlama a théimid ar scoil. Bíonn éagsúlacht fhoghlama ann. Bímid ag léamh is ag scríobh, ag 
comhaireamh is ag litriú, ag foghlaim teangacha agus matamaitic, stair agus eolaíocht, geografaíocht agus 
teicneolaíocht; an ealaín agus an teagasc creidimh; bímid ag guí, ag aisteoireacht is ag seinm cheoil; ag 
éisteacht, ag breathnú, ag samhlú, ag cruthú, bíonn an t-uafás le foghlaim! Spreagann an t-oideachas sinn, 
inár gcroí is inár n-intinn. Tugtar cuireadh dúinn cos a leagadh in áiteanna úra nár thuigeamar a bheith 
ann, fiú.

Is í an litearthacht an eochair a scaoileann isteach muid chun na háiteanna seo. Nach ainnis an rud é 
bualadh le duine gan léamh ná scríobh. Bheith liteartha ceann de na buaicphointí i saol an duine daonna. 
Ní ceart neamhaird a dhéanamh de. Caithfear am agus aire a thabhairt don oideachas, agus dá bharr san, 
bíonn tábhacht ar leith ag baint leis an múineadh is an fhoghlaim. 

Tá éagsúlacht litearthachta ann. An ghné thosaigh a bhaineann léi ná go mbeadh léamh agus scríobh ag 
duine i dteanga ár dtuismitheoirí. Nuair a chuirimid leis an eolas a bhíonn againn, is féidir linn máistreacht 
a fháil ar ábhair eile mar an mhatamaitic is an eolaíocht, ar theangacha ársa nó nua-aoiseach, ar an ealaín 
agus an fhilíocht, ar cheol agus ar an reiligiún. Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha i mbliana 
ná An Scoil Chaitliceach: Lárionad Creidimh agus Foghlama. Bíonn an cathú ann i ndíospóireacht na linne 
seo in Éirinn beag is fiú a dhéanamh den chreideamh i nDia mar rud neamhréasúnach, rud imreasach, 
rud frith-intleachtach. Bíonn an dearcadh seo glan in aghaidh thraidisiúin an oideachais Chaitlicigh, atá 
bunaithe ar urraim a thabhairt don Chreideamh agus don réasún. Na daoine sin a chaitheann uathu 
scoileanna le héiteas spioradálta iontu mar ionaid síolteagaisc, ní thuigeann siad an éabhlóid fhada 
as a d’eascair na Scoileanna Caitliceacha leis na blianta fada, ná an éagsúlacht shaibhir atá san earnáil 
Chaitliceach, ná na bunphrionsabail a bhaineann leis an oideachas úd sa lá atá inniu ann. Is é an prionsabal 
is tábhachtaí atá ann ná go mbeadh luach ag daoine ar an gCreideamh agus ar an réasún, rud a mhíníonn 
an meas agus an t-éileamh atá ann don oideachas Caitliceach ar fud an domhain.

Mairimid i ré ina mbeadh bearna ollmhór idir an eolaíocht agus an creideamh, amhail is dá mba rud é nach 
bhféadfadh duine bheith mar eolaí coinsiasach agus mar dhuine a chreideann i nDia ag an am céanna.Is 
féidir leis an gCreideamh agus leis an réasún bheith suite lena chéile i nduine, ar bhealach beo bríomhar. 
Ní ghéilleann ceann acu don cheann eile, bíonn ról fuinniúil ag an dá cheann acu maidir le duine a mhúnlú 
agus a oiliúint mar phearsa aibí. Níl contrárthacht ar bith ann bheith oilte go smior, agus bheith mar 
Chríostaí ceangailte.

Nuair a dhéanaimid an Scoil Chaitliceach a cheiliúradh mar Lárionad Creidimh agus Foghlama aithnímid 
nach rud dúnta nó rud ionsúite ann féin é an t-oideachas Caitliceach. Bíonn sé oscailte don saol, don 
smaoineamh úr. I mbliana, tugann Seachtain na Scoileanna Caitliceacha deis dúinn sa bhaile, ar scoil, sna 
paróistí, aitheantas a thabhairt don scoil Chaitliceach mar lárionad creidimh agus foghlama. Tá go leor 
noda sa leabhrán seo a thabharfadh cabhair daoibh.

An tAthair Michael Drumm
Cathaoirleach
Comhpháirtíocht na Scoileanna Caitliceacha 
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Pleanáil le hAghaidh Seachtain na 
Scoileanna Caitliceacha 2014

Cuireann an leabhrán seo acmhainní ar fáil a chuideoidh linn ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na 
Scoileanna Caitliceacha 2014. Tá ábhar anseo a d’oirfeadh do na grúpaí seo leanas:
• Mic Léinn ag obair sa seomra ranga
• Baill fhoirne
• Tuismitheoirí
• Baill an Bhoird Bainistíochta/Gobharnóirí
• Pobal iomlán an Pharóiste. 
Cuireadh dhá chóip den ábhar i mBéarla chuig na scoileanna agus cóip amháin chuig gach aon sagart a 
bhíonn bainteach le paróiste ar bith. Tá dathanna éagsúla ar na hacmhainní do na spriocghrúpaí (5) sna 
catagóirí cuí. 

Cruinniú Pleanála 
Cuireann an cruinniú pleanála seo roimhe, na heilimintí de na hAcmhainní a bheadh oiriúnach le go 
gcuirfeadh pobal na scoile agus pobal an pharóiste béim orthu i rith na seachtaine sin. Is trí chuireadh 
a thabhairt chun cruinnithe d’ionadaithe ón fhoireann, ón mBord Bainistíochta /Gobharnóirí, ó 
Chomhlachas na dTuismitheoirí, ó fhoireann an pharóiste, ón chomhairle thréadach agus do shéiplíneach 
na scoile a éireoidh libh ceiliúradh den scoth a eagrú do Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha ar scoil agus 
i measc an phobail. Bheadh clár oibre mar seo oiriúnach do chruinniú dá leithéid: 

Téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014: An Scoil Chaitliceach: Lárionad Creidimh 
agus Foghlama.

An Paróiste agus Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 
Céard faoi sheoladh Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha a cheiliúradh i rith Aifrinn ar an Domhnach, 26 
Eanáir?
Is féidir Acmhainní liotúirgeacha agus moltaí dá leithéid de cheiliúradh na hEocairiste a aimsiú ar leathanach 
4. 
D’fhéadfadh an paróiste féin páirt a ghlacadh trí: 
• taispeántas a chur ar fáil a dhéanfadh ceiliúradh ar Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha
• díospóireacht maidir le tábhacht an oideachais Chaitlicigh a óstáil i rith Sheachtain na Scoileanna 

Caitliceacha.
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An Scoil agus Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014
Bíonn a théama féin ag baint le gach aon lá de Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 agus cuirtear 
acmhainní ar fáil dá réir don obair ranga. D’fhéadfadh an cruinniú seo na heilimintí de na hacmhainní a 
bheadh oiriúnach le go gcuirfeadh pobal na scoile agus pobal an pharóiste i gcoitinne i bhfeidhm iad i rith 
na seachtaine seo a phlé.

Timpeallacht na Scoile 
Conas a thuigfeadh cuairteoirí chun na scoile go raibh Seachtain na Scoileanna Caitliceacha ag tarlú? 
Tapaigh an deis seo chun áiteanna ar leith timpeall na scoile a aithint ina bhféadfaí áiteanna naofa, cláir 
thaispeántais, íomhánna spioradálta a thabhairt suas chun dáta, a leasú, nó cur leo, mar ullmhúcháin ar an 
gceiliúradh. Ba cheart ceist a chur ar Chomhlachas na dTuismitheoirí cabhair a thabhairt chuige sin. Féach 
na moltaí ar leathanach 5. 

An Fhoireann, an Bord Bainistíochta/Gobharnóirí agus Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 
• Tá machnamh don Fhoireann agus don Bhord Bainistíochta/Gobharnóirí ar fáil ar leathanach 31 a 

chabhródh leo smaoineamh ar an ról atá acu maidir leis an oideachas Caitliceach. Tá sraith ráiteas ann 
chomh maith, maidir leis an scoil Chaitliceach, ar leathanach 6. Conas mar a chuireann na ráitis seo síos 
ar an scoil sin agaibhse?. I rith na míonna atá le teacht bíodh plé eadraibh ag cruinnithe foirne, leis an 
mBord Bainistíochta/Gobharnóirí agus Comhlachas/Comhairle Tuismitheoirí faoi conas mar a oireann 
siad do bhur scoil féin. Spreag na baill den Bhord Bainistíochta/Gobharnóirí agus an Comhlachas/
Comhairle Tuismitheoirí bheith i láthair ag an uile imeacht a reáchtálfar le haghaidh Seachtain na 
Scoileanna Caitliceacha 2014.

Acmhainní 
Tá súil againn go gcabhróidh an t-ábhar atá istigh i leabhrán na bliana seo go mór libh agus ceiliúradh 
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 á dhéanamh agaibh. Is féidir na hacmhainní as Béarla a fháil 
ag www.catholicschools.ie. Is iad na daoine seo leanas a d’ullmhaigh an pacáiste acmhainní: Sean Goan, 
Karen O’Donovan, Tom Ryan, Orla Walsh agus Bríd Dunne i gcomhar le Coiste Stiúrtha Sheachtain na 
Scoileanna Caitliceacha 2014.
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Conas Seachtain na Scoileanna 
Caitliceacha a Cheiliúradh sa 
Pharóiste

Cuirtear tús le Seachtain Na Scoileanna Caitliceacha 2014 ar an Domhnach, 26 Eanáir, an Tríú Domhnach 
Saor. Le ceithre bliana anuas spreagadh paróistí ar fud na tíre le ham a chaitheamh go flaithiúil is go 
cruthaitheach agus iad ag freagairt don chuireadh a tugadh dóibh ceiliúradh a dhéanamh maidir leis an 
gcion tairbhe a bhronnann na Scoileanna Caitliceacha ar an bpobal. Is féidir a leithéid a dhéanamh ar 
bhealaí éagsúla. Is féidir an ceiliúradh seo a dhéanamh i rith liotúirge an Domhnaigh, mar shampla, trí 
pháirt a ghlacadh in imeachtaí na scoileanna áitiúla, agus trí dheiseanna cruthaitheacha a chur ar fáil chun 
go ndéanfadh pobal an pharóiste teagmháil le pobal na scoile. 
Cuireadh dhá chóip den ábhar i mBéarla chuig na scoileanna agus cóip amháin chuig gach aon sagart a 
bhíonn bainteach le paróiste ar bith. Tiocfaidh an t-ábhar seo chuig daoine i rith na seachtaine ón 6 Eanáir 
ar aghaidh. Tá iliomad bealaí ann inar féidir le paróistí Seachtain na Scoileanna Caitliceacha a cheiliúradh, 
agus tá moltaí anseo a chabhróidh le daoine a leithéid a dhéanamh. 

An Domhnach, 26 Eanáir  
Ceiliúradh na hEocairiste don Tríú Domhnach Saor 

• Má bhíonn grúpa liotúirge sa pharóiste, bí cinnte faoi go mbíonn eolas ag na baill go luath maidir le 
Seachtain Na Scoileanna Caitliceacha ionas gur féidir leo páirt a ghlacadh in ullmhú an Aifrinn seo. Déan 
iad a spreagadh ionas go ndéanfar deimhin de go mbeidh páirt lárnach ag Seachtain Na Scoileanna 
Caitliceacha i saol bliantúil an pharóiste. Cuirtear tús leis i gcónaí ar an Domhnach deireanach i Mí 
Eanáir.

• Déan machnamh faoin mbealach is fearr inar féidir leis na scoileanna i do dhúiche féin páirt a ghlacadh 
i gceiliúradh na hEocairiste ar an Domhnach seo. Déan cruinniú a ghairm leis na príomhoidí is na 
múinteoirí cúpla seachtain roimh Sheachtain Na Scoileanna Caitliceacha agus bíodh plé eadraibh maidir 
leis na bealaí éagsúla inar féidir obair na Scoileanna Caitliceacha a aibhsiú, agus a cheiliúradh i rith 
liotúirge an lae sin. Tabhair cuireadh d’ionadaí ón nGrúpa Liotúirge bheith i láthair ag an gcruinniú seo.

• Is féidir teacht ar na léachtaí, Paidreacha an Phobail d’Aifreann an Tríú Domhnach Saor, agus mar sin de 
a aimsiú san eagrán Nollaig/Eanáir den iris “Intercom”. Tá nótaí ann chomh maith maidir le haitheasc 
a thabhairt ar an Tríú Domhnach Saor, in eagrán mhí Eanáir de “The Furrow”. Déan machnamh 
faoin duine a b’fhearr a dhéanfadh Briathar Dé a fhógairt ag an Aifreann, ball foirne, ball den Bhord 
Bainistíochta/Gobharnóirí?
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Nuachtlitir an Pharóiste 
• Déan deimhin de go dtugtar fógraíocht go forleathan i measc an phobail ar Sheachtain na Scoileanna 

Caitliceacha trí nóta a chur i nuachtlitir an pharóiste. Bíodh cur síos soiléir ann ar imeachtaí a 
reáchtálfar sa pharóiste. D’fhéadfaí cur síos a leagadh amach ar an dóigh seo: 

Cuirtear tús le Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 ar an Domhnach 
26 Eanáir. An fáth atá leis seo ná go ndéanfaí ceiliúradh ar an gcion tairbhe 
iontach a chuireann na scoileanna Caitliceacha ní hamháin leis an bpobal 
áitiúil, ach leis an tsochaí Éireannach i gcoitinne. Is é téama na bliana seo ná 
An Scoil Chaitliceach: Lárionad Creidimh agus Foghlama. Beidh an paróiste seo 
againne ag glacadh páirte sa cheiliúradh trí … 

D’fhéadfadh daltaí ón scoil an nuachtlitir a scaipeadh i measc an phobail ar an Domhnach áirithe seo. 

Ionad Taispeántais
Ba mhaith an rud é taispeántas a chruthú a léireodh na bealaí ina mbíonn scoileanna an pharóiste ag 
feidhmiú mar Lárionad Chreidimh agus Foghlama. Thabharfadh a leithéid de thaispeántas léargas ar an 
mbealach ina mbíonn siad ag cabhrú le carthanacht áitiúil agus náisiúnta, an cion tairbhe a dhéanann siad 
ar an bpobal áitiúil, agus aon eolas ábhartha faoi imeachtaí eile. 

Na Boird Bhainistíochta 
Beidh Boird Bhainistíochta nuathofa ann in Éirinn agus ba mhaith an rud é an deis seo a thapú buíochas a 
ghabháil leis na baill a d’fhreastal ar an mBord roimhe seo, agus aitheantas a thabhairt do na baill nua trí 
chomhghairdeas a dhéanamh leo. 

An Chomhairle Thréadach
• Cuir Seachtain Na Scoileanna Caitliceacha in iúl don Chomhairle Thréadach agus ceistigh iad maidir leis 

an mbealach ina ndéanfaí ceiliúradh air i mbliana. Déan machnamh ar ócáid a óstáil ina ndéanfaí plé ar 
thábhacht an Oideachais Chaitlicigh in Éirinn an lae inniu. 

An Scoil 
• Ba mhaith an rud é go dtabharfadh an séiplíneach cuairt ar an méid ranganna agus is féidir i rith na 

seachtaine seo. Cabhróidh an pacáiste acmhainní a bhaineann le Seachtain Na Scoileanna Caitliceacha 
le fócas a thabhairt daoibh toisc go bhfuil téama oibre in aghaidh an lae ann.

• Déan na scoileanna a spreagadh le go nglacfaidís páirt i Lá na Seantuismitheoirí ar an 31 Eanáir. 
• Tugaigí cuairt ar an seomra foirne i rith na seachtaine, agus bíodh brioscaí nó císte agaibh! 
• Bain úsáid as an machnamh don fhoireann agus don Bhord Bainistíochta/Gobharnóirí atá le sonrú ar 

leathanach 31 le go ndéanfadh cách smaoineamh ar an obair a dhéanann siad ó thaobh an Oideachais 
Chaitlicigh de.
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Is sa Scoil Chaitliceach … 

• A bhíonn ministreacht agus misean Chríost go smior inti 
• A thógtar timpeallacht chomhbhách ina mbíonn cásmhaireacht atá 

fréamhaithe sa teagasc sóisialta Caitliceach ann, don uile dhuine
• A thógtar timpeallacht shlán shona, áit ina mbíonn spreagadh ann 

don uile pháiste agus go gcuirtear ar a gcumas forbairt iomlán a 
dhéanamh ar an gcumas atá iontu mar dhaoine daonna uathúil, daoine 
a cruthaíodh ar dheilbh Dé

• A lorgaítear ardchaighdeán oideachasúil agus an scoil bheith dílis go 
fóill don fhís agus don mhodh oibre ar leith a bhaineann leis 

• A bhíonn comhluadar uileghabhálach measúil a chuireann fáilte roimh 
gach duine óg, is cuma an mbaineann siad le haicme chreidimh nó 
nach mbaineann 

• A thugtar aitheantas don ról atá ag na tuismitheoirí mar chéad oidí 
maidir le cúrsaí creidimh agus cuirtear deiseanna ar fáil dóibh bheith 
páirteach i saol na scoile 

• A chuirtear chuige i gcomhar leis na tuismitheoirí agus le pobal an 
pharóiste chun lóchrann an Dóchais a adhaint

• A chuirtear clár theagasc creidimh ar fáil a dhearbhaíonn agus 
a dhoimhníonn an tuiscint a bhíonn ag na páistí maidir leis an 
gcreideamh Caitliceach ionas go mbeidh ar chumas gach duine acu bheith chomh 
deisbhéalach faoin gcreideamh agus a bhíonn maidir le gnéithe eile an churaclaim 

• A chothaítear an tuiscint agus an meas a bhíonn ag an dalta ar shaol 
sacraimintiúil na hEaglaise

• A chuirtear na siombailí a bhaineann lenár dtraidisiún saibhir Caitliceach ar 
taispeáint

• A chaitear am mar chomhluadar scoile ann, ag machnamh, ag urnaí, i 
ndeasghnátha, ag ceiliúradh na hEocairiste agus na sacraimintí eile, chun forbairt 
a dhéanamh ar shaol spioradálta gach duine i bpobal na scoile.

Bunaithe ar Fís 08: Fís don Oideachas Caitliceach in Éirinn (Litir Thréadach ó Chomhdháil Easpag Caitliceach 
na hÉireann)
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Machnamh an Lae
An Luan: Mar phobal na scoile Caitlicigh, glacaimis an t-am chuige chun machnamh a dhéanamh ar na 
bealaí ina gcuirimid fáilte roimh dhaoine ar scoil, agus ceiliúradh a dhéanamh faoi, gur áit fáiltigh atá 
againn. Tá daoine ann a cheapann gur oideachas ann, eolas a bhailiú chugat féin, ach bíonn i bhfad níos 
mó ná san i gceist, dar linne. Cuireann an t-oideachas dúshlán roimh dhaoine feidhmiú ag barr cumais, 
agus mar sin bíonn tábhacht ar leith ag baint leis an mbealach ina gcuirimid fáilte roimh a chéile. Obair 
leanúnach chomhpháirteach í seo a thugann le fios don uile dhuine a thagann inár láthair go bhfuil 
meas againn ar an dínit dhaonna anseo. Dá bhrí sin déanaimid gach iarracht an cineáltas a léiriú in 
aghaidh an lae, an lámh chúnta a shíneadh, agus leithscéal a ghabháil nuair is gá. Ní rud furasta é a 
leithéidí a dhéanamh, óir ‘Má thugann sibh grá dóibh seo a thugann grá daoibh, cad é an tuarastal atá 
ag dul daoibh?’ (cf. Matha 5:46). Tuigimid go maith nach máistir mór amháin é Íosa Críost inár leith, ach 
eiseamláir chomh maith dúinn. 

An Mháirt: Is é lóchrann an dóchais a lonraíonn ar fud na scoile Caitlicigh ná go gcreidimid go mbíonn 
Dia inár láthair i gcónaí, i ngach áit. Is féidir linn lámh Dé a aithint i ngach a baineann linn. Beidh na mílte 
briathar á rá agus á scríobh ar scoil againn inniu. Cuirimid sinn féin in iúl don saol nuair a bhainimid úsáid 
as an mbriathar agus muid ag caint nó ag cumadh. Má theastaíonn uainn, d’fhéadfaimis focail chineálta 
chabhrach a úsáid, briathra a chabhraíonn, a thacaíonn, a mhúnlaíonn carachtair ar bhealach fiúntach. Mar 
sin, ag smaoineamh dúinn ar chumhacht an Bhriathair, tuigimis go labhraíonn Dia linn ní hamháin tríd an 
mBriathar sna Scrioptúir ach leis na focail a chloisimid agus a úsáidimid ar feadh an lae. 

An Chéadaoin: Tá ábhar coitianta a shníonn trí stair na litríochta domhanda, trín méid a scríobhtar i 
measc na sibhialtachtaí éagsúla, agus is é sin cuardach na hEagna. Ba mhaith linn ar fad bheith críonna, 
ach cuirimid a thóraíocht ar an mhéar fhada. Conas agus cén áit a n-aimseoimis An Eagna? Bíonn daoine 
críonna ag machnamh ar chúrsaí an tsaoil, agus ar an mbeatha inmheánach chomh maith. Caitheann 
siad súil ar na daoine a d’imigh rompu ionas gur féidir leo foghlaim ón taithí shaoil agus ón Eagna a bhí 
acu. Agus é ag machnamh ar scéal Íosa, thuig do Naomh Pól gurb é Íosa Eagna Dé. Cabhróidh an t-am a 
chaithimid ag foghlaim ar scoil le deis a thabhairt dúinn machnamh ar an Eagna a roinneann Íosa linne 
ar fad. Múineann an Eagna seo dúinn meas a bheith againn orainn féin, agus bheith dílis dár bhfís féin i 
gcónaí. 

An Déardaoin: Ba mhaith an rud é go gcuirimis ceist orainn féin faoin méid a bhíonn á dhéanamh 
againn nuair a bhímid ag guí lena chéile? Nuair a bhailímid chun guí lena chéile bímid ag rá le cách gur 
comhluadar Creidimh atá ionainn, go lorgaímid an fhoirfeacht agus barr cumais ar scoil. Tuigimid nach 
muintir fhoirfe atá ionainn go fóill, agus gur gá an maithiúnas a bhronnadh ar a chéile go fóill. Bíonn 
cabhair óna chéile uainn, caithfear tacú lena chéile. Gabhaimid buíochas as gur muintir beannaithe atá 
ionainn. Tuigimid gur aistear saoil atá romhainn, agus gur gá cabhair agus treoir Dé a fháil, ach go háirithe 
nuair a thagann lagmhisneach orainn. Is dá bharr sin a bhímid ag Adhradh – déanann sé maitheas dúinn!

Aoine: I rith na seachtaine seo, Seachtain na Scoileanna Caitliceacha, bhíomar ag machnamh ar an scoil 
bheith mar Lárionad Creidimh agus Foghlama. Thugamar fianaise go gcaithfear ceangal a dhéanamh 
i gcónaí idir an méid a chreidimid agus an bealach ina bhfeidhmímid. Toisc go mbíonn ceiliúradh á 
dhéanamh ar scoil ar an gCreideamh agus ar an bhfoghlaim, cuirimid i gcuimhne dúinn féin nach i rith na 
seachtaine seo amháin a roinnimid an Fháilte, an Creideamh, Beatha an Bhriathair, an Eagna a lorgaímid 
agus an tAdhradh a léiríonn ár gCreideamh i measc phobail na scoile, ach ar feadh na bliana ina iomláine. 
Gabhaimid buíochas as na daoine ar fad a dhéanann iarracht thar na bearta chun pobal na scoile a thógáil. 
Go mbronnfar beannachtaí Dé anuas orainn inniu agus i gcónaí. 
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Lá 2
Briathar

An Scoil 
Chaitliceach: 

Lárionad Creidimh 
agus Foghlama

Lá 1
Fáilte

Lá 3
Eagna

Lá 5
Fianaise

Lá 4
Adhradh

An Scoil Chaitliceach: Lárionad 
Creidimh agus Foghlama
I mbliana, táimid ag tabhairt deiseanna do phobail na scoileanna taighde agus machnamh a dhéanamh 
ar chúig ghné a bhaineann le croílár na beatha Críostaí sna scoileanna Caitliceacha: Fáilte, Briathar, Eagna, 
Adhradh agus Fianaise. Cuirtear gach téama i láthair mar phlean ranga, agus Searmanas Urnaí ina dhiaidh. 
Is féidir na hacmhainní seo a úsáid ag aon am agus ar aon bhealach a oireann don mhúinteoir.

1. Fáilte: Conas mar a chuirtear Fáilte Íosa Críost roimh chách sna Scoileanna Caitliceacha.
2. An Briathar: Conas mar a labhraíonn Críost linn tríd an gCreideamh, agus an taithí scoile a bhíonn 

againn 
3. An Eagna: Conas mar a chabhraíonn na Scoileanna Caitliceacha le mic léinn buneolas a shárú agus fios 

a chur ar an Eagna féin, le beatha iomlán, saibhir a chaitheamh.
4. Adhradh: Conas mar a mhairimid faoi spreagadh an ghrá faoi chuing na Críostaíochta, ag maireachtáil 

faoi thionchar Dé.
5. Fianaise: Conas mar a ghlacaimid páirt mar Chaitlicigh, i saol an domhain, an saghas duine atá ionam, 

conas a fheidhmím, cad a dhéanaim agus cén fáth a mbíonn cúrsaí amhlaidh. 

Bímid ag roinnt lena chéile ar scoil, ag maireachtáil agus ag fás sa Chreideamh, ag comhoibriú lena chéile 
chun ardchaighdeán oideachasúil a bhaint amach, le lánacmhainneacht a chomhlíonadh ar bhealach 
iomlánaíoch. Cuireann na Scoileanna Caitliceacha oideachas tarfhoirmithe ar fáil, córas atá mar phróiseas 
spioradálta, go bunúsach. Dá bhrí sin, tugaimid cuireadh do chách leis na pleananna ranga seo, ransú 
a dhéanamh ar an ábhar a bhaineann le Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 ar bhealach beo, 
spioradálta, oideachasúil. Is iad seo na Naoimh a dhéanaimid ceiliúradh orthu i rith na seachtaine seo: 
Naomh Aingeal Merici, Naomh Tomás Acain, Naomh Aodhán, Naomh Eoin Bosco, agus Naomh Bríd.
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Fáilte: ‘Bhí Mé i Mo Strainséir agus 
Thug Sibh Aíocht Dom’ 
Cuirtear Timpeallacht Uileghabhálach ar Fáil sa Scoil Chaitliceach

Bíonn na téamaí sin den fhéile is den fháilte a chur roimh an strainséir snite tríd is tríd sa Tiomna Nua. 
Toisc go mbíonn an-tóir ar chláir theilifíse mar MasterChef Bake Off agus Come Dine With Me, Tuigeann 
daoine áirithe gur ionann fáilte a chur roimh chara, nó roimh do mhuintir féin agus féasta breá a chur os 
a gcomhair. Cé go mbíonn tábhacht lena leithéid, níl ann ach cuid den scéal a bhaineann leis an bhfocal 
‘fáilteachas’. Sáraíonn an méid atá sa Bhíobla an tuairim seo. Is é an focal atá acu ar ‘fáilteachas’. sa 
Ghréigis ná philoxenia, rud a chiallaíonn grá a thabhairt don strainséir. A mhalairt ar fad atá anseo ar an 
bhfocal xenophobia, rud a chiallaíonn eagla roimh an strainséir. 

Nuair a bhímid i measc ár muintire féin ní deacair an rud é grá a léiriú nó bheith ceanúil orthu. Nuair 
a bhímid i láthair ar scoil iarrtar orainn an bhrí iomlán a bhaineann le “fáilteachas” a léiriú dá chéile trí 
chúram agus trí chion a léiriú. Bíonn deis iontach anseo fáilte agus fáilteachas a léiriú dá chéile nuair a 
bhíonn difríochtaí aonair á cheiliúradh againn. Tá sliocht a spreagfadh chun machnaimh sinn, a thugann 
cuireadh dúinn in Eabhraigh 13:2...

’ná déanaigí dearmad ar an bhféile a chleachtadh. Óir, mar gheall ar a bhféile bhí daoine áirithe ann a raibh 
aingil ar cuairt acu gan fhios dóibh.’

Bíonn deis iontach caillte againn mura labhraímid ó chroí agus fáilte, agus grá a léiriú, agus cúram a 
dhéanamh de chách. Ghlac Íosa féin céim chun tosaigh ar an nós seo nuair a dúirt sé lena dheisceabail go 
raibh siad ag cur fáilte roimh féin, aon uair a d’fháiltigh siad roimh an strainséir: sa mhéid go ndearna sibh 
é do dhuine den chuid is lú de na bráithre seo agamsa, is domsa a rinne sibh é’ agus geallann sé dá lucht 
leanúna go mbeidh fáilte rompu sna flaithis dá bharr. Tiocfaidh fás agus forbairt ar an tuiscint a bhainimid 
as an tuairim den Fháilte agus muid ag smaoineamh ar bhealaí nua chun a chéile a spreagadh le meas a 
bheith againn ar an difríocht aonair, tacú lena chéile, agus an grá Críostaí á léiriú againn.

Le Plé
1. Scríobh sainléiriú de bhur gcuid féin den bhrí a bhaineann leis an bhfocal ‘fáilteachas’ . 
2. Déan gúgláil ar an bhfocal Gréigis philoxenia agus féach na bríonna a fhaigheann sibh. Cabhróidh siad 

seo le tuiscint bheith agaibh ar an téarma féin. Roinn an méid a d’fhoghlaim sibh leis an rang.
3. Céard a cheapann sibhse faoi Eabhraigh 13:2? Tabhair míniú le do fhreagra.

Bheith Bainteach
Tá gá bunúsach ionainn bheith bainteach le cúrsaí. Ar scoil, is baill de chomhluadar Críostaí sinn, áit ina 
léirítear meas ar chách, ina gcuirtear fáilte roimh chách, ina gcuirtear in iúl do chách bheith istigh. Iarrtar 
orainn creideamh a léiriú, tá cumhacht againn bheith bainteach le saol na scoile, tugtar cuireadh dúinn 
feidhmiú ag barr cumais.Sna cuimhní cinn clasaiceacha Man’s Search for Meaning, leabhar a scríobh Viktor 
Frankl, síciteiripeoir ón Ostair a cuireadh i gcarcair Auschwitz i rith an Dara Chogadh Domhanda, is é an 
téama lárnach a bhaineann leis ná conas mar is féidir linn bheith saor chun ár bhfreagra féin a thabhairt 
d’ócáid ar bith. Bíonn sé éasca uaireanta an tslua a leanúint, nó neamhaird a thabhairt ar an éagóir, 
ach is é an freagra is cumhachtaí a bheadh ann ná an freagra a léiríonn an chrógacht, an dílseacht, an 
suaimhneas anama. Is é an dúshlán atá romhainn ná freagairt ghrámhar Chríostaí a thabhairt dá chéile, 
agus a ghlacadh óna chéile i mionchúrsaí an lae, bídís beag nó mór, díreach mar a léiríodh sa tagairt don 
fháilteachas a luadh níos luaithe. D’fhéadfaí lámh chúnta a shíneadh chuig ball den Chéad Bhliain, cabhrú 
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le duine a fhulaingíonn ón maistíneacht, cabhair a thabhairt fiú nuair a bhímid faoi dheifir, nó beannacht 
chairdiúil a bhronnadh ar dhuine. Deir Frankl go mbíonn bearna ann idir an spreagadh agus an fhreagairt. 
Is idir an dá linn seo a bhíonn an chumhacht againn an fhreagairt a roghnú. Is í an fhreagairt sin a 
chuireann fás agus saoirse ar fáil dúinn. 

I rith Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 is féidir linn teacht le chéile agus dearctha éagsúla 
againn, ach le fís comónta eadrainn. Tugaimid freagairt ar bhealaí éagsúla, ach tá an fhís chéanna na Fáilte 
inár measc. Nuair a mhothaíonn duine ar bith againn go mbíonn Fáilte romhainn, is féidir linn glacadh le 
fealsúnacht oideachasúil na scoile Caitlicigh mar áit Chreidimh, le croí lán den Fháilte agus den ghrá.

Ainm na Scoile
Breatnaigh ar shuíomh idirlín na scoile agus léigh mar gheall ar an éiteas agus ar an spiorad sainiúil a 
bhaineann le do scoil féin. Cuimhnigh ar an ábhar a d’aimsigh tú agus bain triail as na ceisteanna seo 
leanas a fhreagairt agus tú ag obair leat féin nó i bpáirt le daoine eile.

Maidir le do Scoil Féin:
Cén Creideamh a lorgaítear uait?
Conas a thugtar cumhacht duit bheith Bainteach?
Cén cuireadh a thugtar duit a Bheith?

Fáilte
1. Smaoinigh ar an gcéad bhliain a chaith tú ar scoil. Déan bealach amháin a lua inar mhothaigh tú gur 

cuireadh Fáilte romhat, gur mhothaigh tú bheith páirteach i gcúrsaí.
2. Ainmnigh agus déan cur síos ar thrí bhealaí inar féidir leat féin spiorad na Fáilte a léiriú ar scoil ar 

bhealach Críostaí.

1. 

2.

fáilte
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Fáilte: Searmanas Urnaí
Treoraí: Bíonn croí na féile ag Dia, beireann Íosa barróg ghrámhar ar chách. 
Éistimid le téama na Fáilte sna Soiscéil, nuair a bhíonn an Fháilte le sonrú, an 
uair nach gcuirtear Fáilte ar fáil. 

Léitheoir 1: Cuireann daoine Fáilte roimh Íosa
Arsa Muire, ‘Féach, mise banóglach an Tiarna;  
déantar liom de réir d’fhocail.’ (Lúcás 1:38)

Léitheoir 2: 
Sa tslí dóibh, tháinig sé isteach i mbaile áirithe, agus chuir bean darbh ainm 
Marta fáilte roimhe chun a tí. Bhí deirfiúr aici darbh ainm Máire, agus bhí sí 
seo ina suí ag cosa an Tiarna ag éisteacht lena bhriathar.’ (Lúcás 10:38-39)

Léitheoir 3: Táthar ann nach gcuireann Fáilte roimh Íosa
Arsa Héaród leis na Saoithe, ‘Imígí agus cuirigí fiafraí géar ar an leanbh. Nuair 
a bhíonn sé faighte agaibh, cuirigí scéala chugam chun go rachainn féin ann 
ag déanamh ómóis dó.’ (Matha 2:8)

Léitheoir 4: 
‘Bhí sé ar an saol...agus níor aithin an saol é. Chun a chuid féin a tháinig 
agus níor ghlac a mhuintir é.’ (Eoin 1:11-12)

Léitheoir 5: Cuireann Íosa fáilte romhainn
‘Tagaigí chugam, sibhse uile a bhfuil saothar agus tromualach oraibh, agus 
tabharfaidh mé faoiseamh daoibh. Tógaigí oraibh mo chuing agus tagaigí 
ar scoil chugamsa, mar táim ceansa uiríseal ó chroí, agus gheobhaidh sibh 
faoiseamh do bhur n-anamacha; óir tá mo chuing so-iompair agus m’ualach 
éadrom.’ (Matha 11:28-30)

Léitheoir 6: 
Agus bhí na Fairisínigh agus na scríobhaithe ag monabhar: 
“Glacann an duine seo peacaigh chuige,” deiridís, “agus itheann sé ina 
gcuibhreann.” (Lúcás 15:2)

Léitheoir 7: 
Dúirt Íosa leo, ‘Ligigí do na leanaí teacht chugam; ná coiscigí iad, óir is lena 
leithéidí seo ríocht Dé.’ (Marc 10:14)

Léitheoir 8: Insíonn Íosa linn maidir le croí fáilteach Dé
‘Ach le linn dó ( an Mac Drabhlásach) fós bheith i bhfad uaidh, chonaic a 
athair é agus ghabh trua é, agus rith sé chuige, á chaitheamh féin ar a bhráid 
agus á mhúchadh le póga.’ 
(Lúcás 15:20)

Léitheoir 9: Glaoitear orainn chun Fáiltithe
Bíodh glacadh agaibh le chéile, mar sin, mar a ghlac Críost libh féin chun 
glóire Dé. (Rómhánaigh 15:7) 
‘An té a ghlacann sibhse, glacann sé mise; agus an té a ghlacann mise, 
glacann sé an té a chuir uaidh mé.’ (Matha 10:40)
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Treoraí: Go líonfar ár gcroí leis an Fháilte a líonann croí Dé.
Go mothóimid féin Fáilte Dé.
Go mbeidh meas againn ar Fháilte Dé i measc muintir Dé
Go ndéanfaimid croí fáilteach a chothú ionainn féin, agus Fáilte Dé á chur in 
iúl againn don saol ina iomláine.

An Soiscéal (Marc 4:30-32)
‘Agus dúirt Íosa: “Tá ríocht Dé mar a bheadh gráinne de shíol mustaird, atá 
ar an ngráinnín síl is lú ar bith de na síolta go léir nuair a bhíonn sé á chur 
sa talamh, ach nuair a bhíonn sé curtha, fásann sé suas agus bíonn ar an 
gceann is mó de na glasraí go léir agus cuireann sé craobhacha móra amach 
sa chaoi go bhféadann éanlaith an aeir dul ar foscadh faoina scáth.’

Paidir ag Lorg Treorach

‘Tabharfaidh mé teagasc agus múinfidh mé an tslí is 
triallta duit. Tabharfaidh mé comhairle agus eolas duit; 

coimeádfaidh mé súil ort.’ Salm 32:8

Cách: Inniu, beidh go leor daoine a chaithfidh cuing an ama a chuaigh thart 
díobh, agus iad ag díriú ar bhuanna an ama i láthair. Nach ndéanfá a leithéid?
Inniu, tá go leor ann a chaithfidh ualach an amhrais ina leith féin díobh, le 
muinín agus le creideamh ina gcumas féin. Nach ndéanfá a leithéid?
Inniu, tá go leor ann a rachaidh céim ar aghaidh ó na lochtanna a d’fhéadfadh 
bheith ag baint leo, agus a gcuirfidh a muinín ina gcuid cumhachta 
inmheánach féin. Nach ndéanfá a leithéid?
Inniu, tá go leor ann a shocróidh ar mhaireachtáil ar bhealach a léireoidh dea-
shampla deimhneach do chách. Nach ndéanfá a leithéid?
Inniu, tá go leor ann a gcuirfear roghanna deacra morálta os a gcomhair, agus 
déanfaidh siad an rogha cheart a dhéanamh, in ionad rogha leithleach. Nach 
ndéanfá a leithéid?
Inniu, tá go leor ann a rachaidh i mbun ghnímh chun an saol a fheabhsú ar 
bhealach áirithe. Nach ndéanfá a leithéid?
Lá úr atá ann inniu!
Tá go leor ann a bhéarfaidh greim ar an lá seo.
Tá go leor ann a bhlaisfidh iomlán an tsaoil inniu.
Nach ndéanfá a leithéid?

Tógtha ó Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free

fáilte
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An Briathar
Déanann Briathar Dé an Creideamh a Chothú sa Scoil Chaitliceach 

Céard is brí le BRIATHAR? Bainimid úsáid briathra i gcónaí. Labhraímid iad, scríobhaimid iad, canaimid iad 
fiú, éistimid leo, léimid iad, déanaimid machnamh orthu. Is tríd an mbriathar a dhéanaimid cur síos ar na 
rudaí a thit amach dúinn, agus is trí bhriathra a fhaighimid amach cad a tharla do dhaoine eile. Roinnimid 
smaointe, mothúcháin, fíorais.

STAD ar feadh nóiméad, agus samhlaigh cén sórt saol a bheadh ann gan aon bhriathar bheith ann. Cad 
iad na rudaí a bheadh in easnamh i do shaol féin mura mbeadh an briathar ann, rudaí taitneamhacha, 
rudaí nach smaoinímid orthu de ghnáth? Glac cúpla nóiméad chun alt gearr a scríobh faoi conas mar a 
bheadh lá gan briathra ann. 

Anois déan liosta de thrí bhriathra a thabharfadh gach aon duine sa rang duit, tógtha ón saothar scríofa, 
agus déan scamall de bhriathra as. Cén t-eolas a bhaineann tú ón scamall maidir le briathra? 

Ceann de na rudaí is tábhachtaí a bhaineann le briathra ná go gcabhraíonn siad linn sinn féin a chur in iúl 
do dhaoine eile, ár gcuid mothúcháin agus ár gcuid smaointí a nochtadh, ionas gur féidir linn aithne níos 
fearr a chur ar a chéile. Cabhraíonn siad linn foilsiú a dhéanamh. 

Is i dtraidisiúin Chreideamh na gCaitliceach a leagtar béim ar leith ar an mBriathar, toisc go gcreidimid go 
nochtann Dia é féin dúinn trína leithéid. Tarlaíonn sé seo tríd an taithí iontach a fhaighimid as bheith i 
dteagmháil le Briathar Dé sa Bhíobla, agus an machnamh a dhéanaimid air.

Conas a d’fhéadfadh an Bíobla feidhmiú mar Bhriathar Dé? An labhraíonn Dia linn? An ndearna sé 
briathra an Bhíobla a dheachtú do dhuine éigin? Ní dhearna! 

Nuair a deirimid gur briathar Dé atá sa Bhíobla, tuigimid go labhraíonn Dia linn i bhfocail a thuigimid. 
Tharla sé sa bhealach gur chuir réimse leathan daoine a gcuid smaointe ar phár, maidir le Dia bheith i 
láthair, nó gan a bheith i láthair ina saol féin, thar thréimhse an-fhada. Rinne siad dianmhachnamh ar 
shaothar Dé san am a bhí thart, faoin méid atá á dhéanamh aige san am i láthair, agus an dóchas a bhí 
iontu maidir lena thionchar ar an todhchaí. Chreid na pobail a chaomhnaigh na scríbhinní seo gur léirigh 
siad an bealach le haithne a chur ar Dhia beo bríomhar, gur spreag an Naomhspiorad na scríbhinní céanna, 
agus go ndearnadh Scrioptúir Naofa astu dá bharr.

Déan staidéar ar na paidreacha seo a fhaightear sa chuid tosaigh den Bhíobla a dtugaimid an Sean-
Tiomna air:
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Fógraíonn na spéartha glóir Dé
agus foilsíonn an fhirmimint saothar a 

lámh.
Insíonn na laethanta an scéal dá chéile

agus tugann na hoícheanta an t-eolas dá 
chéile.

Ní chluintear caint ná canúint ná briathar
cé go ngabhann a nglór i ngach uile thír
agus a bhfocail go críocha imchiana na 

cruinne. (Salm 19)

Is é an Tiarna m’aoire:
ní bheidh aon ní de dhíth orm.

Cuireann sé féin i mo luí mé
i móinéar féir ghlais.

Seolann sé ar imeall an uisce mé
mar a bhfaighim suaimhneas. 

(Salm 23)

A Dhia liom, a Dhia liom, cad chuige ar 
thréig tú mé?

Is fada tú ó m’achainí agus ó bhriathra mo 
chneadaí.

Ní éisteann tú, a Dhia, nuair a ghlaoim ort 
sa lá:

Nuair a screadaim ort san oíche ní 
bhfaighim aon suaimhneas. (Salm 22)

briath
ar
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Is giotaí gearra iad seo ó phaidreacha an Bhíobla, agus is féidir teacht orthu i Leabhar na Salm. Cad a deir 
na paidreacha seo linn maidir leis an mbealach ina gcuirimid aithne ar Dhia? 

Creidimid mar Chríostaithe go léiríonn Dia é féin dúinn agus don saol ar bhealach foirfe in Íosa Críost. 
Thuig na daoine a d’éist le hÍosa agus é ag seanmóireacht agus ag teagasc, a thug faoi deara an leigheas a 
rinne sé agus an bealach inar shín sé lámh chuig na daoine faoi ualach bróin, gurb iontach amach is amach 
an rud a bhí ar siúl aige. Nuair a bhíodar ag machnamh ar na cúrsaí seo, bhí bealach á lorg acu le cur síos ar 
an tuiscint a bhí acu ar a chuid oibre, agus is mar seo a scríobh duine acu:

Bhí an Briathar ann i dtús báire 
agus bhí an Briathar in éineacht le Dia, 
agus ba Dhia an Briathar …

Agus rinneadh feoil den Bhriathar agus chónaigh sé inár measc, 
agus chonacamar-na a ghlóir, (Eoin 1:1, 14)

Mar sin, nuair a labhraíonn daoine faoi Bhriathar Dé, ní ag cur síos ar an mBíobla amháin atá siad, ach ar an 
mbealach ina léirítear Dia dúinn trína Mhac Íosa Críost. 
Sa dara chuid sin den Bhíobla, an chuid a dtugtar an Tiomna Nua air, bhain na Críostaithe luatha úsáid 
as an mbriathar le cur síos ar an taithí a bhí acu ar Dhia agus é ag feidhmiú trí shaol Íosa, trína bhás agus 
trína aiséirí. Is é seo an dea-scéala, an Soiscéal.

‘Ach maireann briathar an Tiarna go deo. Agus is é an briathar sin an dea-scéal a fógraíodh daoibh.’ 
(1 Peadar 1:25)

Déan an rang a roinnt i mbeirteanna agus breathnaigh ar na sleachta seo a leanas atá ar fáil sa Bhíobla, 
cuid acu ón Sean-Tiomna, cuid acu ón Tiomna Nua. Roghnaigh an teideal ceart ar gach mír, ón liosta thíos..

1. Irimia 1:4-10  a) Cad air a ghuímid
2. Míocá 6:8   b) Ag léiriú an ghrá faoi mar a léiríonn Dia é
3. Íseáia 43:1-3  c) Ag foghlaim conas guí a dhéanamh 
4. Matha 5:43 -48   d) An méid a lorgaíonn Dia uainn
5. Lúcás 11:1-13     e) An rud a gheall Dia dúinn
6. Eifisigh 3:14-21    f) Glao an Fháidh

Céard is Brí leis an mBriathar, ach go hÁirithe nuair is Briathar Dé é?
br
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Seirbhís An Bhriathair
Cruthaigh pointe fócasach trí choinneal lasta, Bíobla agus íomhá d’Íosa a chur ar taispeáint.

Iomann Tosaigh: ‘O The Word of My Lord’ (Song of a Young Prophet)

Paidir Thosaigh: 
A Dhia Ár nAthair, chuir do bheannacht orainn nuair a chruinnímid lena chéile chun guí
Deonaigh go mothóimid tú bheith inár láthair ar iliomad bealaí, 
Trí do Bhriathar sna Scrioptúir, déanann tú teagmháil linn 
Trí áilleacht an domhain
Tríd an ngrá a léiríonn ár muintir agus ár gcairde dúinn
Trí na bochtáin a lorgaíonn comhbhá uainn
Tríd an gcomhluadar atá faoi bhrón agus a iarrann an dóchas orainn
Go dtuigfimid go maith, agus go mbeidh gach aon mheas againn ar an mbealach ina léiríonn tú trí 
Bhriathra go bhfuil tú inár measc. Áiméan.

Léacht ó Shoiscéal Mhatha 7:24-28
Arsa Íosa: ‘Duine ar bith, mar sin, a chluineann na briathra seo a deirim agus a dhéanann dá
réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear ciallmhar a thóg teach do féin ar an gcarraig: thit an bháisteach 
ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus ghabh siad ar an teach sin, ach níor thit sé, 
mar bhí bonn carraige faoi. “Ach duine ar bith a chluineann na briathra seo a deirim agus nach ndéanann 
dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear gan tuiscint a thóg teach dó féin ar an ngaineamh: thit an 
bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus bhuail siad an teach sin agus 
thit sé, agus ba mhór an titim í.’

 x Is leis an íomhá den bhunchloch seasta a chuireann Íosa síos ar a chuid briathra sa léacht seo.
 x Is ar scoil a leagaimid bunchloch sholadach anuas don saol atá romhainn.
 x Is cuid den bhunchloch sin é, bheith meabhrach ar Dhia.
 x Treoraíonn agus cumhdaíonn láithreacht Dé sinn. 
 x Cabhraíonn sé linn an rogha chiallmhar a dhéanamh, agus tosú as an nua nuair a theipeann orainn.
 x Múineann an láithreacht sin dúinn fiúntas a bheith inár saol.
 x Meabhraíonn sé dúinn an áilleacht atá ar domhan.
 x Meabhraíonn sé dúinn go mbaineann dínit leis gach duine againn.

A Íosa, deonaigh go ndéanfaimid ár saol a thógáil ar bhunchloch seasta do Bhriathar.
Go mbeidh An Briathar mar lóchrann a lasann an bealach romhainn agus a shoiléiríonn an saol dúinn.
Deonaigh go dtabharfaimid cluas le héisteacht dó, agus go dtuigfimid gach a gcloisfimid,
Ionas go mbeimid ag fás agus ag forbairt faoi thionchar do ghrá. Áiméan.

briath
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An Eagna
Sa leabhar a scríobh sé le déanaí faoin oideachas Caitliceach, deir David Tuohy go ndíríonn an scoil 
Chaitliceach ar bhealach ar leith ar fhoirmiú iomlánaíoch an duine. Bíonn an foirmiú seo bunaithe ar an 
smaoineamh gur páiste Dé atá sa mhac léinn, duine a fhásfaidh ina shaoránach gníomhach sa tsochaí. Is í 
inspioráid an oideachais seo ná pearsa Íosa, croílár na scoile, agus is ga go mbeadh luachanna an tSoiscéil 
le sonrú i ngach a tarlaíonn ar scoil. 
Caithfidh an scoil Chaitliceach cabhrú le forás iomlán na mac léinn, agus cúnamh a thabhairt do na daltaí 
dul níos faide ná fíorais agus eolas, agus bheith feasach, aithne a chur ar an Eagna, agus ar an mbealach 
chun saol iomlán fiúntach a chaitheamh.

Le Plé
Ainmnigh cuid de na bealaí ina léirítear luachanna an tSoiscéil i saol na scoile sin agaibhse. Déan nasc idir 
an luach a aithníonn tú agus seanmóireacht agus teagasc Íosa.

Forás Iomlánaíoch: Na Scoileanna Caitliceacha agus iad ag cabhrú leis na mic léinn bheith …

Aeistéitiúil – teagmháil le háilleacht, Dia a aithint san uile ní, ealaín, dearadh.

Cruthaitheach – saorintinn, fís a chothú, ceol a dhéanamh, an drámaíocht a shaothrú. 

Cultúrtha – léirmheas grinn a dhéanamh ar chultúr na linne seo.

Mothúchánach – brí na beatha a aimsiú agus gaolta deimhneacha a dhéanamh.

Intleachtach – an chuid is fearr a dhéanamh den chumas acadúil a bhaineann linn. 

Cráifeach – bheith tiomnaithe don saol atá bunaithe ar Íosa agus ar a luachanna.

Sóisialta – feabhas a chur ar domhan, an ceart agus an tsíocháin a thógáil.

Spioradálta – am saor a ghlacadh le machnamh agus le guí.
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Le Déanamh
Luaigh cuid de na bealaí ina n-aithníonn tú na sainluachanna 
seo ar scoil. An bhfuil an scoil go maith chun aon cheann de na 
sainluachanna seo a chothú? An gá tógáil ar cheann ar bith de na 
sainluachanna seo?

Suaitheantas na Scoile
Is scoil Chaitliceach na Muireach í Coláiste Mhuire an Chroí Naofa 
in Alice Springs, na hAstráile. Tá saibhreas an traidisiúin agus an 
tsiombalachais le sonrú i suaitheantas na scoile.

• An Sciath: siombail cosanta, aontaíonn agus cosnaíonn an sciath 
pobal na scoile

• An Maisiú: tá eilimintí de shaothair bhundúchasach an fhásaigh le 
sonrú anseo 

• Na Scrollaí: ainmnítear agus tugtar aitheantas don scoil 
Chaitliceach, cé hiad, cad as dóibh

• Mana an Choláiste: An Ceart, An Grá agus an tSíocháin; luachanna 
ríocht Dé, rudaí a theagasc Íosa dúinn

• An Croí: bíonn grá do Mhuire mar bhunchloch an traidisiúin 
Mhuireach.

• An Chros agus ‘M’: Seasann siad do scéal Mhuire ag bun na croise. 
Baintear úsáid as an léacht seo ar laethanta féile na Muireach. 

Justice Love Peace

 ALICE SPRINGS

Our Lady of the Sacred Heart College
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Le Déanamh
Bain úsáid as an teimpléad thíos le suaitheantas scoile a dhearadh, suaitheantas a léiríonn An Eagna 
bheith i láthair sa scoil Chaitliceach sin agaibhse. Is féidir an sciath lárnach a roinnt i dtrí nó i gceithre nó i 
gcúig chuid má theastaíonn uaibh luachanna agus tallanna áirithe na scoile a léiriú.
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Searmanas Urnaí 
Treoraí: Bíonn tallanna agus buanna a bhronn Dia orainn ag gach duine againn. Tagaimid i bhfochair Dé ar 
maidin ag iarraidh air cabhrú linn na tallanna sin a úsáid chomh fada agus is féidir linn, ar mhaithe le cách 
ar scoil, sa bhaile, agus sa phobal i gcoitinne. 

Machnamh
An Ceangaltán Cipíní
Bhí athair áirithe ann, agus clann mac agus iníon air, agus bhídís i gcónaí in achrann lena chéile. Ba chuma 
cad a deireadh sé leo, thugadar neamhaird air. Bhí bealach beo á lorg aige chun a thaispeáint dóibh go 
mbeadh deireadh tubaisteach leis an easaontas a bhí á léiriú acu. Lá amháin nuair a tharla eachtra a bhí 
níos tromchúisí ná aon rud a thit amach roimhe sin, agus na páistí ag dul thart agus strainc ar gach aon 
duine acu, d’iarr sé ar dhuine acu ceangaltán cipíní a thabhairt isteach. D’iarr sé orthu ina nduine agus ina 
nduine iarracht a dhéanamh an ceangaltán a bhriseadh ina dhá leath. Rinneadar a ndícheall, ach theip ar 
gach aon duine acu an gníomh a dhéanamh. Scaoil an t-athair an téad a bhí ar an gceangaltán agus shín 
sé cipín an duine chuig na mic agus chuig na hiníonacha, lena bhriseadh. Rinneadar a leithéid gan stró ar 
bith. ‘A Chlann liom,’ arsa an t-athair, ‘Is cinnte nach bhféadfadh bhur naimhde dochar a dhéanamh daoibh 
má sheasann sibh lena chéile, agus tacú lena chéile, ach mura mbíonn sibh aontaithe lena chéile, ní bheidh 
aon duine agaibh níos láidre ná cipín amháin ón gceangaltán.’

Ón Scrioptúr  Parabal na dTallann  Matha 25: 14-30

‘Ar nós an duine a bhí ag dul ar an gcoigríoch: ghlaoigh sé ar a sheirbhísigh agus thaobhaigh leo a mhaoin; 
thug cúig thallann do dhuine acu, a dó do dhuine eile, aon tallann amháin do dhuine eile – do gach duine 
de réir an chumais a bhí ann – agus d’fhág an tír. Ní dhearna fear na gcúig thallann aon mhoill gan cur 
chun gnó leo agus cúig cinn eile a ghnóthú. Mar an gcéanna d’fhear an dá thallann; ghnóthaigh seisean 
dhá cheann eile. Ach chuaigh fear na haon tallainne amháin agus rinne poll sa talamh agus chuir sé 
airgead a mháistir i bhfolach. Seal fada ina dhiaidh sin, tháinig máistir na seirbhíseach sin ag réiteach 
cuntas leo. Tháinig fear na gcúig thallann ina láthair agus thairg cúig thallann eile aige chuige agus ar 
seisean: ‘A mháistir, d’fhág tú cúig thallann ar iontaoibh agamsa; seo duit cúig cinn eile a ghnóthaigh mé.’ 
Labhair a mháistir leis: ‘Go han-mhaith; dea-sheirbhíseach iontaofa thú: bhí tú iontaofa i mbun beagán 
nithe; ceapfaidh mé i do cheann thú ar mhórán; gabh isteach in aoibhneas do thiarna.’ Tháinig ina láthair 
ansin fear an dá thallann: ‘A mháistir,’ ar seisean, ‘d’fhág tú dhá thallann ar iontaoibh agamsa: seo duit dhá 
cheann eile a ghnóthaigh mé.’ Labhair a mháistir leis: ‘Go han-mhaith: dea-sheirbhíseach iontaofa thú; bhí 
tú iontaofa i mbun beagán nithe; ceapfaidh mé i do cheann thú ar mhórán: gabh isteach in aoibhneas do 
thiarna.’ Tháinig ina láthair ansin an fear a fuair an t-aon tallann amháin: ‘A mháistir,’ ar seisean, ‘bhí aithne 
agam ort gur duine crua thú, ag baint fómhair san áit nár chuir tú síol, agus ag cnuasach as an áit nach 
ndearna tú scaipeadh; agus le barr eagla, chuaigh mé ag cur do thallainne i bhfolach sa talamh. Seo duit í: 
tá do chuid féin agat.’ Dúirt a mháistir leis á fhreagairt: ‘Drochsheirbhíseach leisciúil thú! Bhí a fhios agat 
go mbainim fómhar san áit nár chuir mé síol agus go gcnuasaím as an áit nach ndearna mé scaipeadh: 
ba cheart duitse mar sin mo chuid airgid a chur chun lucht gaimbín, agus nuair a thiocfainn gheobhainn 
mo chuid féin ar ais le hús. Bainigí de, an tallann agus tugaigí í don duine a bhfuil na deich dtallann aige, 
óir, gach aon duine a mbíonn ní aige, tabharfar dó agus beidh fuílleach aige, ach an té a bhíonn gan ní, fiú 
amháin a mbíonn aige bainfear de é.
Agus an seirbhíseach úd gan aird, caitear amach sa dorchadas é: is ann a bheidh gol
agus díoscán fiacla.’
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Bíodh go leor ama ag na mic léinn machnamh a dhéanamh faoi bhuíochas a ghabháil as na tallanna atá 
acu. Spreag iad chun tallann dheimhneach amháin a bhaineann le gach aon duine sa seomra, dar leo féin, 
a scríobh síos. 

Idirghuí 

Freagra   Glóir do Dhia

Treoraí   Iarrann Íosa orainn ár gcuid buanna a úsáid … Freagra

Treoraí  Tugaimis cluas le héisteacht leis an rud a lorgaíonn daoine uainn … Freagra

Treoraí  Is féidir obair láimhe a dhéanamh a chabhródh le daoine eile … Freagra

Treoraí  Is féidir linn siúl chun na háiteanna ina mbíonn daoine gátaracha … Freagra

Treoraí  Is féidir linn grá chroí a léiriú do dhaoine … Freagra

Treoraí  Is beannaithe thú a Thiarna, a Chruthaitheoir, de bharr d’fhéile tá buanna le  
   roinnt againn … Freagra

Cách  Guímid na briathra a mhúin Íosa dá chairde: Ár nAthair

Treoraí A Dhia Ár nAthair, gabhaimid buíochas as an tráth urnaí seo. Gabhaimid buíochas as 
 na buanna agus na tallanna a bhíonn le sonrú ar scoil, agus i measc phobail an ranga seo  
 bailithe le chéile inniu ach go háirithe.
 Bíodh meas againn i gcónaí ar do chineáltas, le go mbeimid ag comhoibriú lena chéile  
 agus ag tacú lena chéile i ngach a bíonn idir lámha againn. Iarraimid é seo ort trí Chríost  
 ár dTiarna. Áiméan.
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Adhradh

Baintear úsáid as na híomhánna seo leanas go hiondúil mar shiombail an adhartha:

Tasc 1: Déan liosta de na siombailí a d’úsáidfeá mar chomharthaí scoile, a chuirfeadh urnaí in iúl.

Tasc 2: Ón taithí atá agatsa ar scoil, roghnaigh smaoineamh nó siombail a chun machnamh ciúin a spreagadh. 
Ba cheart rud lán de bhrí a bheadh éasca le tuiscint ag cách sa rang a bheith ann.

 Bun-Bhriathra: 
adhradh    freagra    tionscnamh    tiomantas    gaol    éiteas    ómós    

tarchéimnitheach    anaimnéis    eipicléis    liotúirge    athráiteach    
ceiliúrtha    aonair    pobal    siombailí    achainí    adhradh    urraim    aithrí

Bealach amháin ina léirímid ár gCreideamh ná trí adhradh a dhéanamh. Nuair a bhímid ag adhradh bímid ag 
freagairt do ghrá Dé go hiomlán lenár gcolainn, lenár meon, lenár spiorad istigh. 

Mar sin.....cén fhreagairt a thugaimid féin ar ghrá Dé?

ciúnas

siombailí

briathraceol

gluaiseacht
chorpartha

adhradh

ad
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Tasc 3: Scrúdaigh na téacsanna seo ó na Scrioptúir. Roghnaigh ceann acu, nó do rogha théacs a bheidh 
ábhartha do do shaol féin nó do shaol na scoile. 

(1) Matha 11:25-30

(2) Marc 9:33-37

(3) Marc 10:13-16

(4) 1 Corantaigh 10:16-17

Paidir le Jacopo De Rossi, An Iodáil
Tharla lá gur tháinig Maois ar fhear a bhí ag guí, ach go raibh paidir aisteach á rá aige. Is éard a bhí á 
rá aige ná ‘Lig dom teacht i d’fhochair a Thiarna, agus geallaim duit go ndéanfaidh mé do cholainn a 
ghlanadh nuair a bhíonn sé salach, agus na míolta a bhaint díot más ann dóibh. Is gréasaí oilte mé agus 
déanfaidh mé péire bróg foirfe duit. Ní thugann duine ar bith aire duit a Thiarna. Tabharfaidh mise aire 
duit! Nuair a bhuaileann tinneas tú, déanfaidh mise freastal ort agus leigheas a fháil duit. Agus is cócaire 
breá mé!’ Ghlaoigh Maois air ‘Stad, stad den truflais seo! Céard atá á rá agat? Go mbíonn míolta ar Dhia? 
Go bhfuil salachar ar a chuid éadaigh agus go nglanfaidh tusa iad? Go n-ullmhóidh tú bia dó? Cé a mhúin 
an urnaí seo duit?’ Arsa an fear: ‘Duine ar bith. Chumas féin é … aithním na cúrsaí seo. Cuireann na míolta 
as dom, agus bhraith mé go gcuiridís isteach ar Dhia chomh maith. Is minic nach mbíonn bia maith agam 
bíonn tinneas goile orm dá bharr. Caithfidh go mbíonn tinneas goile ar an Tiarna ó am go chéile! Is mar seo 
a chaithim mo shaol, agus is dá bharr san a ndearna mé paidir as.’

Paidir le Monika Gaar, An Ghearmáin
Bíonn tusa mar lámhainn olla sa gheimhreadh. Bíonn tú mar a bheadh leabhar maith: bíonn ábhair 
iontais ar an uile leathanach. Bíonn tú ar nós chiarsúir fhairsing ina shilfinn díle dheor. Bíonn tú mar líne 
chabhrach chun Dé a bhíonn oscailte i gcónaí.
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Tasc 4: Éist leis na samplaí seo den cheol a d’úsáidfeá agus tú ag Adhradh. Roghnaigh cúpla píosa a 
bheadh oiriúnach, nó píosaí cuí ar bith eile a bheadh oiriúnach le seinm i do scoil faoi láthair.

(1) ‘St Theresa’s Prayer’ le John Michael Talbot 

(2) ‘Receive the Power’ le Guy Sebastian & Gary Pinto

(3) ‘Shout to the Lord’ le Darlene Zschech 

(4) ‘Ubi Caritas’, Taizé 

(5) ‘May the Goodness of the Lord be Upon Us’ le Ronan McDonagh

Tasc 5: Bímid ag moladh Dé trín ngníomhaíocht corpartha. Is iad seo na gníomhartha corpartha is mó a 
bhainimid úsáid astu. 

Dul ar Ghlúine
Seasamh
Suí
Siúl
Umhlú
Comhoibriú le Daoine Eile

Déan na gluaseachtaí seo a chleachtadh sa seomra ranga agus socraigh ar fáth le go ndéanfá gach aon 
cheann acu a chur i bhfeidhm.
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CÉN FÁTH?
Cén fáth a nDéanaimid Dia a Adhradh?

Bímid ag Adhradh …

Tasc 6: Roinn an rang i gcúig chuid. Caithfidh gach aon ghrúpa paidir a chumadh maidir le ceann de na 
téamaí seo: Achainí, Adhradh, Ómós, Aithrí, Buíochas do Dhia ár nAthair, dá Mhac, don Spiorad Naomh. 
Déan iarracht an phaidir bheith ábhartha don taithí scoile a bheadh agaibh ar scoil.

Cad a Thagann Chun Cuimhne Nuair a Bhímid ag Adhradh?

Cén Áit?

Tasc 7: Déan liosta de na bealaí ina mbímid ag adhradh go ‘Príobháideach’, nó mar ‘Phobal’.

dia ár nathair trí íosa mac dé an spiorad 
naomh

leis

AM I LÁTHAIR
Déanaimid machnamh 
ar an am i láthair – Cad 

atá ag tarlú?

SA TODHCHAÍ
Bímid ag súil leis an 

todhchaí – Cad a 
tharlóidh?

AM ATÁ CAITE 
Cuimhnímid ar an 

am atá thart – Cad a 
tharla?

rud a lorg 
(achainí)

meas ar dhia
(ómós)

leithscéal
as peaca
(aithrí)

grá do dhia
(adhradh)

altú as 
bronntanais dé

(buíochas)

PRÍOBHÁIDEACH POBAL
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Roinn Téacs/Treoracha
An Chéad Phíosa Ceoil Roghnaigh píosa ceoil ón méid atá luaite, nó 

ceann ar bith de do rogha féin. 
Iarr ar chách seasamh

Beannacht le hUisce Inniu, tugaimid chun cuimhne na hiontais a 
chruthaigh Dia, agus an uair a rinneadh baill 
den phobal Críostaí sinn tríd an mBaisteadh. 
Tugaim cuireadh do chách teacht suas anseo 
agus fíor na croise a ghearradh oraibh féin leis 
an uisce coisricthe atá anseo 

Fanaigí in bhur seasamh, agus siúl 
suas duine i ndiaidh duine nuair a 
thugtar cuireadh daoibh.

Paidir Thosaigh A Thiarna cumhachtach an ghrá shíoraí, a 
thugann aire cheanúil dúinn i gcónaí, bí linn 
in am an ghátair. Leath brat do chúraim anuas 
orainne i gcónaí, agus tabhair cosaint dúinn 
ón uile dhainséir. Tabhair an grásta dúinn grá 
a léiriú i leith gach duine a bhuaileann linn i 
rith an lae. Iarraimid é seo ort in ainm Íosa ár 
dTiarna. Áiméan.

Seasann Cách

Léacht ó na Scrioptúir Roghnaigh léacht ón méid atá luaite, nó ceann 
ar bith de do rogha féin

Suíonn cách

An Dara Phíosa Ceoil Ba mhaith an rud é Salm cóirithe le ceol a 
úsáid 

Suigh

Ciúnas Fócasaithe Bain úsáid as an taithí a bhí agaibh maidir 
le Tasc 2 chun míniú gearr a thabhairt ar an 
gciúnas fócasaithe

Suíonn cách

Siombailí á Ofráil Bain úsáid as Tasc 1, agus tabhair suas na 
siombailí seo agus leag in áit lárnach an ranga 
iad

Is féidir leis na daltaí a iompraíonn 
na siombailí teacht i mórshiúl agus 
na daoine eile bheith ag suí.

Paidir Roghnaigh paidir ón méid atá luaite, nó ceann 
ar bith de do rogha féin.

Cuireadh do na Mic Léinn Tugtar cuireadh do na mic léinn a gcuid 
idirghuí a rá os ard, nó is féidir leo a gcuid 
achainí a scríobh ar pháipéar agus a leagadh 
i mbosca a chuirfí in áit lárnach an tseomra 
ranga

Déanann na mic léinn feacadh tar 
éis dóibh paidir a rá os ard, nó ceann 
a leagadh sa bhosca urnaí

Ár nAthair Tugtar cuireadh do na mic léinn ‘Ár nAthair’ a 
rá i dteannta a chéile

An féidir greim láimhe á bhreith ar a 
chéile sa ghuí?

Paidir Dheiridh A Dhia linn, tabhair cosaint dúinn. Tugaim 
cuireadh do gach aon mhac léinn teacht chun 
tosaigh agus leagfaidh mé braon ola ar bhur 
lámha. Gearrfaidh mé fíor na croise ar bhur 
lámha, agus mé ag iarraidh ar Dhia gach a 
mbíonn uaibh a bhronnadh oraibh

Téann cách ar ghlúin, agus tagann 
i mórshiúl nuair a thugtar cuireadh 
chun tosaigh dóibh.

Ceol Deiridh Roghnaigh píosa ceoil ón méid atá luaite, nó 
ceann ar bith de do rogha féin

Seasann Cách

Searmanas Urnaí
Cruthaigh do Shearmanas Urnaí féin a dhéanfadh ceiliúradh ar bhur saol mar phobal scoile, ar bhealach 
adhartha. Bain úsáid as an teimpléad chun an ceol, na siombailí, an ciúnas fócasaithe, na briathra 
oiriúnacha, na gníomhartha coirp, a roghnaigh sibh sa seomra ranga.
Ábhar Oiriúnach: Pointe lárnach fócais, uisce coisricthe, léacht ón Scrioptúr, na siombailí a roghnaigh na 
mic léinn, agus cóip den phaidir a roghnaigh sibh. Má bhaineann sibh úsáid as an mbosca urnaí, beidh 
peann agus pár uait, bosca urnaí agus cuid ola.
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Creideamh mar Fhianaise
Léiríonn an bealach ina gcaithimid ár saol an sórt Dia a adhraimid, agus an tionchar a bhíonn ag an 
gcreideamh orainn. Bíonn an bealach ina bhfeidhmímid ar domhan mar léargas ar na luachanna a 
bhaineann linn, ar an gcreideamh atá ionainn. Bíonn an creideamh beo ionainn. ‘“Is sibhse salann na talún. 
Is sibhse solas an domhain’. (Matha 5:13a, 14). Nuair a bhímid toilteanach saol a chaitheamh i gCreideamh, 
tá cinneadh á dhéanamh againn bheith mar ‘solas an domhain’ i leith daoine eile. Nuair a thugaimid 
fianaise don Chreideamh cuirimid i bhfeidhm an méid a thuigimid ó na Soiscéil. Tugaimid fianaise faoin 
gCreideamh ar iliomad bealaí nuair a mhairimid de réir prionsabail an tSoiscéil– cuairt a thabhair ar na 
heasláin, tacaíocht a thabhairt do ghníomhaireachtaí ar nós Trócaire, lámh chúnta a shíneadh i dtreo na 
ndaoine a mhaireann ar imeall na sochaithe. Ach cad é go díreach is brí le Fianaise ==W.I.T.N.E.S.S? 

• W – Adhradh

Is é croílár an adhartha ná teagmháil a dhéanamh le Dia, an Dia céanna is a thugann aire dúinn de réir mar 
a thabharfadh máthair aire dá leanbh. (Féach. Ís 49:15). Nuair a bhímid ag adhradh bíonn gaol á chothú 
againn le Dia agus le daoine eile. Nuair a bhímid ag adhradh san Eocairist ach go háirithe, bíonn tionchar 
againn ar ghnáthshaol laethúil an phobail, ar na huasphointí agus ar na híosphointí, ar an gnátham agus ar 
an am ceiliúrtha. Déanann an t-adhradh athnuachan leanúnach ar an tuiscint atá againn faoi ghrá Dé inár 
measc, agus is ionann an cuireadh a thugann sé dúinn: ‘Déanaigí é seo mar chuimhne orm’ agus cuireadh 
chun aithris a dhéanamh ar shaol Íosa, agus teagmháil leanúnach athbheochana a dhéanamh le foinse 
na beatha, sé sin le Dia féin. Conas is féidir linn freagairt úr a thabhairt ar chuireadh Íosa chun adhradh 
a dhéanamh? Cad is féidir linn a dhéanamh i rith an Aifrinn seo chun teagmháil a dhéanamh le fís Íosa 
maidir leis an gceart a chur i bhfeidhm ar domhan? 

• I – Tionchar

Bíonn sé deacair an tionchar a bhíonn ag an bhfianaise chreidimh a thugaimid a mheas. Bímid ag súil le 
freagairt ar an toirt a fháil ar gach a n-iarraimid,– scannán, mearbhia, seaicéad nua. Is rud iomlán éagsúil 
é an Creideamh. De réir mar a fhásann an creideamh ionainn, sea is mó a bhíonn a thionchar le sonrú, cé 
gur minic a bheimis bactha ag an luas mall dhul chun cinn. Labhraíonn paidir an Ardeaspaig Oscar Romero 
faoin tionchar seo ar bhealach thar a bheith suimiúil. 

Chomh luath agus a thuigimid nach bhfuil gach uile rud ar ár gcumas againn,tagann síocháin áirithe 
anuas orainn. Bíonn an tsaoirse againn dá bharr, rud áirithe a dhéanamh agus é a dhéanamh i gceart. 
Seans gur rud neamhiomlán a bheadh ann, ach is céim chun tosaigh é, deis iontach le go dtiocfadh 
grásta an Tiarna anuas orainn, rud a chabhródh linn an saothar a chríochnú. 
B’fhéidir nach bhfeicimid féin a chríoch, ach sin an difríocht a bhíonn ann idir oibrí agus saor. 
Is oibrí mise, ní saor mé, is ministir mé, ní Meisias. Bímid ag tuar faoi thodhchaí nach mbainfidh linn féin. 

Conas mar a dhéanann an dréacht thuasluaite síos ar thionchar fhianaise an chreidimh? Cén spreagadh a 
fhaighimid uaidh?

• T – Comhoibriú

Is féidir breathnú ar chruth na croise amhail is dá mbeadh ais amháin dár dtreorú i dtreo Dé, agus an dara 
hais dár dtreorú i dtreo a chéile. Cothaíonn an creideamh cairdeas agus gaolta fiúntacha. Iarrtar orainn 
bheith i bpáirt le Dia agus lena chéile, ní hamháin ó thaobh na ndaoine a thaitníonn linn, ach ó gach aon 
taobh. Bítear ag iarraidh orainn maireachtáil ar bhealach ina mbeidh dínit chách á aithint againn, gan 
cur i gcoinne dhuine ar bith. Nuair a bhímid ag tabhairt fianaise dár gCreideamh, caithfear éisteacht go 
cúramach leis an méid a dúirt Íosa linn mar gheall ar an duine eile. Níl áit ar bith san Nua-Aithne, daoine a 
roghnú le bheith istigh linn. Labhraíonn Íosa mar gheall ar an gcomhpháirtíocht iomlán. Conas is féidir linn 
Nua-Aithne Íosa a leanúint in aghaidh an lae, agus grá a léiriú don dream nach bhfuil cairdiúil linn? Conas 
is féidir linn grá a léiriú do dhaoine nach mbuailfidh linn riamh?
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‘Tá aithne nua á tabhairt agam daoibh, go dtabharfadh sibh grá dá chéile; faoi mar a thug mise grá 
daoibhse, go dtabharfadh sibhse grá dá chéile. As sin a bheidh a fhios ag cách gur deisceabail liomsa sibh 
má bhíonn grá agaibh dá chéile.’ (Eoin 13:34-35)

• N – anois

Ní bhaineann cnaipe suain leis an gCreideamh! Ní féidir an glao chun Creidimh a chur ar an méar fhada. 
Arsa Íosa ‘Tháinig mise chun go mbeadh an bheatha acu agus go mbeadh sí acu go fial.’ (Eoin 10:10), agus 
ní amárach a bhí i gceist aige, ní i rith na seachtaine seo chugainn, ach ANOIS DÍREACH. Ba mhaith le 
hÍosa go gcaithfimis ár saol faoi thionchar iomlán a ghrá. Conas mar is féidir linn áit a dhéanamh dó, agus 
fianaise a thabhairt ar an gCreideamh i gcónaí? 

• E – ionbhá 

Beirtear gach duine beo in íomhá Dé, agus baineann dínit linn ó dhúchas. Is cuid d’fhianaise ar ár 
gCreideamh é cluas le héisteacht a thabhairt do dhaoine. Conas mar a thugaimid aird ar dhaoine? An 
ndéanaimid iad a mheas de réir na háite inar rugadh iad, cé hiad, cén íomhá a léiríonn siad.Léirímid an 
ionbhá nuair a éistimid gan aon chlaonadh, agus luachmhaireacht an duine á thuiscint againn. Ní ionann 
ionbhá agus trua. Fíorthuiscint atá i gceist. ‘Nithe ar bith ab áil libh daoine a dhéanamh daoibhse, déanaigí 
amhlaidh sin dóibh: sin é an dlí agus na fáithe. (Matha 7:12). Déan liosta de bhealaí áirithe ina bhféadfá 
ionbhá a léiriú agus gan a bheith criticiúil i do shaol féin.

• S – freastal

Bíonn buanna dár gcuid féin ag gach duine againn. Tugaimid fianaise ar an g Creideamh de réir mar a 
bhainimid úsáid as na buanna agus na tallanna a bhíonn againn. ‘Gach duine agaibh, de réir mar a fuair sé 
tíolacadh ó Dhia, bainigí feidhm as ar mhaithe lena chéile mar a dhéanfadh maoir fhónta ar ilghrásta Dé.’ 
(1 Peadar 4:10).
Is grásta ó Dhia é bua a bheith ag duine, grásta nach dtuigimid ach amháin nuair a bhainimid úsáid as 
ar mhaithe le duine éigin eile.Mura mbainimid maitheas iomlán as na buanna atá againn, bímid ar nós 
duine a fhaigheann bronntanas luachmhar, agus nach n-osclaíonn ar chor ar bith é. ‘Ní lastar lampa 
chun é a chur faoi bhéal na peice, ach in airde ar an gcrann solais mar a dtugann sé solas dá mbíonn sa 
teach.’ (Matha 5:15 ). Conas is féidir linn Is lóchrann dá gcosa a dhéanamh do dhaoine eile as na buanna 
leithleacha atá agat féin?

• S – dlúthpháirtíocht 

Deir 1 Corantaigh 12:26-27, ‘Dá chionn sin, má bhíonn tinneas ar bhall amháin bíonn na baill go léir i 
gcomhphian leis, agus má bhíonn ball faoi mheas, bíonn na baill go léir ag déanamh comhghairdis 
leis. Is sibhse corp Chríost agus is ball dá chuid gach duine ar leith agaibh.’ Nuair a thugaimid tacaíocht 
dóibh siúd a fhulaingíonn ón mbochtaineacht agus ón leatrom tugaimid fianaise faoinár gCreideamh. 
Chun na ngealltanas a thugamar le linn an bhaiste a chur i bhfeidhm caithimid saol a chruthú ina 
mbíonn dínit, dóchas agus féidearthacht ar fáil do chách. Mar áis cúnamh forbartha thar lear den Eaglais 
Chaitliceach in Éirinn, bíonn Trócaire, mar fhianaise bheo ar Shoiscéal Chríost maidir leis an gceart agus an 
dlúthpháirtíocht a léiriú ar domhan. Conas is féidir lenár scoil féin teagmháil a dhéanamh ar áiseanna mar 
Thrócaire, agus bheith mar chomhartha dlúthpháirtíochta i measc an phobail?

Le Déanamh
1. Tar éis duit na ceisteanna sna rannóga éagsúla a fhreagairt, déan machnamh ar théama na Fianaise i 

rannóg ar bith acu, agus abair cé chomh mór agus a théann sé i bhfeidhm ort. Conas a chuirfidh tú na 
smaointe seo i bhfeidhm sa todhchaí?

2. Conas is féidir leat Fianaise a thabhairt faoin gCreideamh sa bhaile, ar scoil, i measc an phobail, i leith 
strainséirí? Conas mar a chuirfidh tú na smaointe i bhfeidhm?

3. Déan taighde ar ghníomhaireachtaí mar Thrócaire agus ar conas mar a chuireann siad gach aon ghné 
den Fhianaise a luadh thuas i bhfeidhm sa saol. 
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Searmanas Urnaí: Fianaise Bheo a Thabhairt ar 
Domhan

Réamhrá
Ní éasca an rud é maireachtáil mar Fhianaise Bheo an tSoiscéil i 
ndomhan an lae inniu. Caithfear cinneadh dearfach a dhéanamh, modh 
maireachtála, meon ar leith a chleachtadh. Is neach uathúil é an duine 
daonna toisc gur féidir leis roghanna a dhéanamh. Bíonn deiseanna úra 
ann in aghaidh an lae dúinn mar Chríostaithe lenár saol a chaitheamh 
faoi thionchar Chríost, le Fianaise a thabhairt faoi, agus maireachtáil de 
réir fís Íosa le Ríocht Dé a chruthú ar domhan.

Paidir Thosaigh
Deonaigh go mbeidh croí oscailte againn a Thiarna, bheith mar 
Fhianaise Bheo ar ghrá Chríost ar domhan.
Treoraigh sinn bheith aireach ina leith, agus gníomhú mar a dhéanfá 
féin. Aontaigh go grámhar le chéile sinn, mar phobal amháin, a 
mhaireann de réir nósanna Ríocht Dé. Áiméan

Léacht ón Soiscéal: Marc 4:26-29
Agus dúirt Íosa leis an slua: ‘Is amhlaidh atá ríocht Dé, mar a scaipfeadh 
duine síol ar an talamh, agus go gcodlódh sé féin agus go n-éireodh, 
oíche agus lá, agus go mbeadh an síol ag eascairt agus ag fás gan fhios 
dó. Tugann an talamh toradh uaidh féin, an geamhar ar dtús, an dias 
ansin, ansin an gráinne iomlán sa dias. Nuair a bhíonn an barr aibí, 
tugann sé an corrán dó gan mhoill de bhrí go mbíonn an fómhar ar fáil.’

Liodán 
Freagra: Deonaigh go mbeimid mar fhianaise bheo ar ghrá Chríost sa 
saol. 

• Guímid go mbeidh Ríocht Dé ag péacadh agus ag fás inár measc 
nuair a bhímid ag Adhradh Freagra

• Guímid go rachaidh an Fhianaise a thugaimid i bhfeidhm ar an saol 
agus Riocht Dé á thógáil againn Freagra

• Guímid go gcothóimid an gaol atá againn le Dia, agus leosan a 
mhaireann go himeallach Freagra

• Guímid go mairfimid go beo, lán de ghrá Chríost, ag an bpointe ama 
seo Freagra

• Guímid go dtabharfaimid aire bheo dá chéile, mar a rinne Íosa 
dúinne ar fad Freagra

• Guímid go bhfaighimid an grásta na buanna a bhaineann linn a chur 
ar fáil do chách, in ainm Íosa Freagra

• Guímid go lorgóimid an ceart ar domhan i gcónaí, agus Ríocht Dé á 
chur i bhfeidhm inár saol againn Freagra
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Deasghnáth an Gheallta
Déan machnamh go ciúin faoin mbealach ina bhféadfá féin 
bheith mar fhianaise bheo ar ghrá Chríost ar domhan. Scríobh 
gealladh pearsanta ar leathanach agus leag san áit naofa é mar 
chomhartha seachtrach den ghealladh inmheánach a rinne tú.

Machnamh
Níl ráiteas ar bith ann a déarfadh gach a mbíonn le rá
Níl paidir ar bith ann a chuirfeadh iomlán ár gCreideamh in iúl.
Níl aithrí ar bith ann a thabharfadh chun foirfeachta sinn
Níl cuairt thréadach ar bith ann a chinnteodh iomláine an 
duine aonair
Níl clár ar bith ann a chuirfeadh misean na hEaglaise i 
bhfeidhm go foirfe
Níl clár spriocanna nó aidhmeanna ann a léiríonn gach atá le 
déanamh.

Is é seo an aidhm atá romhainn. Cuirimid na síolta a fhásfaidh 
lá de na laethanta. Déanaimid uisciú ar na síolta a cuireadh 
cheana féin, agus an tuiscint againn go bhfuil tuar maith don 
todhchaí iontu. Leagaimid an bhunchloch, agus fios maith 
againn go gcaithfear tógáil uirthi amach anseo. Bímid ag 
scaipeadh leasacháin i ngort a bhéarfaidh toradh i bhfad thar 
an gcumas a bheadh ionainn féin. 

Paidir Dheiridh
A Thiarna, treoraigh sinn agus muid ag caitheamh ár saol mar 
fhinnéithe beo ar do ghrá.
Tabhair tacaíocht dúinn agus dár dtiomantas i leith an chirt a 
chur i bhfeidhm ar domhan, deonaigh go gcuirimid leis an méid 
a thuigimid. A Tiarna, láidrigh an Creideamh ionainn. Áiméan.
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Bord Bainistíochta/
Gobharnóirí agus Foireann: 
Machnamh

Tugtar anseo machnamh gearr ar an Scoil Chaitliceach a bheadh oiriúnach don 
fhoireann agus do bhaill Bhoird Bhainistíochta/Gobharnóirí i rith Sheachtain na 
Scoileanna Caitliceacha 2014.

Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014 ná ‘An Scoil Chaitliceach: 
Lárionad Creidimh agus
Foghlama.’ Baineann an dá thréith leis an scoil Chaitliceach, agus dá mbeadh 
ceann ar bith acu in easnamh, ní fhéadfaí scoil Chaitliceach a thabhairt uirthi. Ba 
mhaith an rud é machnamh a dhéanamh ar an ngaol a bhaineann leis an dá thréith. 
Bheadh an cathú ann cúrsaí Creidimh a fhágáil faoin rannóg theagasc creidimh, nó 
an fhoghlaim a fhágáil faoin gcuid eile den scoil. Rachadh a leithéid de dhearcadh 
glan in aghaidh an bhunsmaoinimh atá againn maidir leis an oideachas Caitliceach. 
Rinne an Pápa Eoin Pól II achoimre álainn ar an bhfealsúnacht seo nuair a dúirt sé:

‘Tá an duine aonair, agus na bunriachtanais spioradálta agus 
ábhartha a bhaineann leis nó léi, ag croílár theagasc Chríost: is é seo 
an fáth gurb é sprioc an oideachais Chaitlicigh ná an duine aonair ina 
iomláine a chur chun cinn’ 

Sna hacmhainní seo rinneamar machnamh ar an téarma sin trí dhíriú ar na briathra 
a thug treoir dúinn ar an mbealach ina bhféadfadh an scoil seo againne forás a 
dhéanamh mar lárionad creidimh agus foghlama.

Fáilte – Cuireann an scoil, fáilte roimh chách in ainm Íosa.

An Briathar – Is ar scoil a thugaimid urraim do láithreacht Dé ionainn.

An Eagna – Is ar scoil a bhíonn deis ag daltaí lánacmhainneacht a chomhlíonadh.

Adhradh – Is ar scoil a dhéanann an pobal guí lena chéile.

Fianaise – Is ar scoil a mhúintear luachanna ríocht Dé, agus sinn á gcur i bhfeidhm

Spreagann An Pápa Proinsias na Caitlicigh ar fud an domhain, teagmháil a 
dhéanamh le pearsa Íosa as an nua, agus leis an soiscéal sothuigthe a d’fhógair 
sé. B’fhéidir gur mhaith leis an mBord Bainistíochta na smaointe seo a scagadh 
féachaint conas mar atá an scoil ag feidhmiú de réir an mhisin atá aici bheith mar 
ionad creidimh agus foghlama.
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Paidir ar son na Múinteoirí

A Thiarna Íosa,
Treoraigh sinn inár gcuid oibre ionas go bhfásfaidh na daltaí atá 
faoinár gcúram agus go n-éireoidh leo an fhís a chuireann tú 
rompu a chomhlíonadh. 
Deonaigh go ndéanfaidh ár gcuid múinteoireachta iad a 
spreagadh chun glacadh go hiomlán leis an saol álainn diamhair 
seo. Bíodh an fhoighne a léirímid ina leith mar eiseamláir a 
chabhróidh leo ciall a bhaint as na botúin a dhéanann siad. 
Deonaigh go mbeidh an éisteacht a thugaimid do na daltaí mar 
chabhair dóibh le go mbeidh meas acu orthu féin agus ar chách. 
Spreag sinn, le grásta an Spioraid, cion bheith againn ar an obair 
a dhéanaimid, tacú lena chéile, agus gan éirí as aire a thabhairt 
d’aon pháiste ar leith a bhíonn inár gcúram.

Paidir ar son Baill an Bhoird

A Athair Naofa,
Gabhaimid buíochas leat as ucht na deiseanna iontacha a chuir 
tú ar fáil dúinn freastal ar phobal na scoile seo. Deonaigh go 
mbainfimid úsáid fhlaithiúil as na buanna a bhronn tú orainn 
ar mhaithe le cách anseo, bídís ag staidéar nó ag múineadh. 
Treoraigh sinn san obair atá romhainn ionad creidimh agus 
foghlama a chruthú anseo, ina mbeidh Fáilte roimh chách, agus 
faoin méid atá le roinnt acu linn, ionas go dtuigfidh siad go maith 
gur féidir leis gach duine cabhrú anseo san fhiontar álainn seo; 
oideachas na hóige. Cuirimid ár bpaidreacha in airde trí Chríost ár 
dTiarna. Áiméan.
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