Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018
Tráth a Dó: Teaghlaigh an Chreidimh
Boird Bhainistíochta
Réamhrá
Toisc gur príomh-oideachasóirí na bpaistí iad, bíonn an fhreagracht ar na tuismitheoirí na
scoileanna is fearr a chabhródh leo san obair seo mar oideachasóirí Críostaí a roghnú (CCC, 2229).
Ar an mbealach seo baineann stádas ar leith sa phobal Eocairisteach leis an scoil Chaitliceach, agus
í ag tacú leis na tuismitheoirí maidir leis an dualgas atá orthu an chlann a oiliúint sa chreideamh
(CCC, 2226). In Amoris Laetitia, aithníonn An Pápa Proinsias gur deacair a leithéid a dhéanamh
de bharr slite maireachtála na beatha sa lá atá inniu ann, de bharr cúrsaí oibre, de bharr na
ndeacrachtaí a bhaineann le luas an tsaoil. (287) Mar bhaill de na Boird Bhainistíochta, aithnímid
féin go gcaithfidh an teaghlach scoile aghaidh a thabhairt in aghaidh an lae ar shaincheisteanna a
ardaítear de bharr luas an tsaoil, agus de bharr shochaí an tomhaltais. Le cabhrú leis an ábhar seo tá
acmhainn uathúil a chabhródh leo ag na scoileanna Caitliceacha: an creideamh, bronntanas Dé.
Tá sé tábhachtach go ndéanfaí an creideamh a chothú i measc phobal na scoileanna Caitliceacha.
Bíonn an dualgas uasal seo ar bhaill na mBord Bainistíochta go mbeadh an scoil Chaitliceach
mar áit ina mbeadh meas ar áilleacht agus ar bhrí an chreidimh, agus ar an ngá atá ann an urnaí a
dhéanamh agus freastal ar an gcomharsa a dhéanamh (AL, 287). Mar bhaill Bhoird Bhainistíochta
na scoileanna Caitliceacha, tugaimid fianaise ar an dualgas seo trí atmaisféar a chruthú ina mbíonn
armacas, maithiúnas, cion, meas, ionracas agus freastal neamhleasmhar i bhfeidhm. (CCC, 2223).
Déanann na Boird Bhainistíochta obair na dtuismitheoirí a chomhlánú agus deimhin á dhéanamh
de go n-éascaíonn na scoileanna Caitliceacha an phrintíseacht san fhéindiúltú, sa bhreithiúnas
fónta, agus san fhéinoilteacht – na coinníollacha riachtanacha le haghaidh saol fíor-shaor a
chaitheamh (CCC, 2223). Ciallaíonn an bronntanas den chreideamh a fuaireamar ó Dhia gur féidir
linn a bheith saor le saol a chaitheamh atá bunaithe ar bhunphrionsabail na Críostaíochta, cé gur
minic go dtugtar tosaíocht don ghaol dromchlach i saol an lae inniu.
In Amoris Laetitia, cuireann an Pápa Proinsias i gcuimhne dúinn gur rud beag é an síol mustaird, ach
go ndéantar crann ard de (féach Matha13:31–2), agus go dtugann sé seo léargas dúinn ar an easpa
comhréir a bhíonn uaireanta ann, idir gníomh agus toradh (287). Mar bhaill de Bhoird Bhainistíochta
na scoileanna Caitliceacha, caithimid a iarraidh ar Dhia a bheith gníomhach inár gcroí, agus go
dtabharfaidh sé an neart i gcónaí dúinn tiomantas cruthaitheach a bheith ionainn i leith comhoibriú
leis agus bronntanas an chreidimh a chothú agus a thabhairt ar aghaidh don ghlúin óg.
Machnamh
∞∞ An bhfuil bealaí ann le go bhféadfadh an Bord Bainistíochta forbairt an chreidimh a shaibhriú i
measc na foirne agus i measc na mac léinn?
∞∞ Conas a d’fhéadfadh cruinnithe an Bhoird Bainistíochta gné feabhsaithe creidimh a bheith iontu?
(m.sh. paidir thosaigh, plé faoi éiteas na scoile bheith ar an gclár oibre ag gach aon chruinniú)
∞∞ ‘Ba cheart go mbeadh meas ar na lánúineacha is ar na tuismitheoirí mar ghníomhairí beo sa
chaiticéis’ (AL, 287). An bhféadfadh an scoil seo againne comhoibriú feabhsaithe a bheith ann leis
na tuismitheoirí maidir le cur chun cinn an chreidimh? Más ea, conas san?
∞∞ Caithfidh an Soiscéal a bheith go mór le sonrú i gcónaí sna scoileanna Caitliceacha, é mar
sholas a lasfaidh an t-aistear saoil’ (AL, 290). Conas is féidir leis an scoil an obair shoiscéalach a
shaibhriú?
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Paidir
A Bheith mar Scoil Chreidimh
A Thiarna, guímid lena chéile anseo ag an gcruinniú den Bhord go mbeidh pobal na
scoile seo mar phobal a roinneann an creideamh lena chéile, a chraobhscaoileann
an Soiscéal agus a chuireann i bhfeidhm é, ionas go mbeidh claochlú ar an bpobal
mar Chaitlicigh. Deonaigh go mbeidh an fhoireann, na mic léinn agus na tuismitheoirí
go dlúth i d’fhochair, agus iad socair iontu féin agus muiníneach as an sainiúlacht
reiligiúnach a bhaineann linn, sa domhan dúshlánach seo. Deonaigh go dtiocfaidh
forbairt ar an spioradáltacht ionainn, agus go gcuirfear doimhneacht leis an gcomhbhá
a léirímid i leith chách ar an aistear saoil seo.
Abraimis lena chéile:
Ár nAthair …
(Paidir ó leabhrán CEIST Paidreacha don Chathaoirleach:
www.ceist.ie/_uploads/_ckpg/files/Faith%20Development/Prayers%20for%20Chairs.pdf)

F
L

Féach
Físeán ó iCatholic: an teaghlach ag filleadh ar an scoil Chaitliceach (7nóiméad 35):
www.icatholic.ie/returning-school-family-story/

Léigh
Aitheasc aspalda an Phápa Proinsias, Amoris Laetitia (Lúcháir an Ghrá), 7:
w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf

Imlitir an Phápa Proinsias, Laudato Si’ (Aire don Domhan Coiteann), 79, 96, 199–200, 229: :
w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_
enciclica-laudato-si_en.pdf

Aitheasc aspalda an Phápa Proinsias Evangelii Gaudium (Lúcháir an tSoiscéil), 122–6: :
w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html

Aitheasc aspalda Naomh Eoin Pól II Familiaris Consortio (Ról an Teaghlaigh Chríostaí), 40: :
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_
familiaris-consortio.pdf
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Foireann le Foireann
Réamhrá
Mar oidí sna scoileanna Caitliceacha comhlánaímid obair na dtuismitheoirí agus cabhraímid leo
an dualgas atá orthu oideachas sa chreideamh a thabhairt don chlann, a chomhlánú. Sa chéad
aitheasc aspalda a scríobh sé, Evangelii Gaudium, chuir An Pápa Proinsias béim ar chumhacht
shoiscéalach na gnáthchráifeachta (EG, 122–6). In Amoris Laetitia leagann sé béim arís ar an ngá
atá ann go dtabharfaí siombailí, scéalta, gníomhartha do na paistí ionas go ndéanfaí iad a mhúnlú sa
chreideamh. (288) Deir An Pápa Proinsias go gcaithfear oideachas sa chreideamh a chur in oiriúint
don phaiste indibhidiúil, toisc nach n-oibríonn an seanchóras i gcónaí. Mar oidí atá ag gníomhú
in iar-bhunscoileanna Caitliceacha, caithimid a bheith tuisceanach maidir le bealach forbartha na
ndaltaí. Aithnímid go maith go mbíonn an óige dhiúltach ar uairibh, nuair a bhíonn rialacha ann,
agus na húdaráis ag déileáil leo. Mar oideachasóirí atá oilte sa chreideamh, tuigimid go maith gur
fearr taithí na ndaltaí maidir leis an gcreideamh a spreagadh.
Na hoideachasóirí Caitliceacha ar mhaith leo an creideamh seo a spreagadh i measc na ndaltaí,
ní bheadh an síolteagasc á gcur i bhfeidhm acu, ach tuigeann siad go spreagtar an creideamh
ionainn. Ní chuireann na scoileanna Caitliceacha an creideamh i bhfeidhm ar na mic léinn, toisc gur
bronntanas ó Dhia é an creideamh, agus go gcaithfidh gach duine againn glacadh go fonnmhar leis
má theastaíonn uainn go mbeadh toradh maith air.
Cuireann An Pápa Proinsias i gcuimhne dúinn go mbíonn sé dlite ar oideachasóirí Caitliceacha a
chur go soiléir ar shúile na glúine óg go mbaineann tábhacht nach beag leis an bpaidreoireacht
(AL, 288). Leagann sé béim air gur minic go mbíonn an urnaí agus na gníomhartha cráifeacha níos
tábhachtaí maidir leis an tsoiscéalaíocht, ná rang teagasc creidimh nó seanmóir ar bith. (AL, 288)
Nuair a bhíonn an creideamh á thabhairt ar aghaidh don chéad ghlúin eile againn, á spreagadh agus
á éascú, bímid ag tacú le pobal iomlán na scoile sa mhisean soiscéalach a bhaineann leis.
Má bhreathnaímid ar obair na n-oideachasóirí Caitliceacha ar an mbealach seo, agus na scoileanna
Caitliceacha a bheith mar chomhluadar na dteaghlach, tuigtear dúinn gur gníomhairí tréadacha
iad toisc go mbíonn an soiscéal á chraobhscaoileadh agus á chur i bhfeidhm iontu. (AL, 290). Tá
sé tábhachtach dúinne mar oidí atá ag obair i scoileanna Caitliceacha, go mbeadh am againn
machnamh a dhéanamh ar lárnacht an chreidimh inár gcuid oibre mar oideachasóirí Caitliceacha
agus é a phlé lenár gcomhghleacaithe i rith Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018 agus
uaisleacht na hoibre soiscéalaí atá á dhéanamh a chothú i measc chomhluadar na dteaghlach.
Machnamh
Arsa Íosa leo: ‘Mise arán na beatha, an té a thagann chugamsa ní bheidh ocras air choíche, agus an
té a chreideann ionamsa ní bheidh tart air choíche. (Eoin 6:35)
‘Agus tá cúis eile againn le bheith ag gabháil buíochais gan staonadh le Dia: de bhrí, nuair a ghlac
sibh le briathar Dé a chuala sibh uainn, nach mar theachtaireacht dhaonna a ghlac sibh é ach mar
bhriathar Dé, agus sin é go díreach an rud atá ann dáiríre, mar is é Dia atá ag obair ionaibhse a
bhfuil an creideamh agaibh.’ (1 Teas 2:13)
∞∞ Baineann na tagairtí thuas ó na scrioptúir le coincheap an chreidimh. Scríobh iontráil i ndialann
maidir le lá áirithe i rith na seachtaine. Déan cur síos ar na bealaí inar chuir tú an creideamh i
bhfeidhm, agus an tionchar a bhí acu ar na mic léinn. Nuair a bhíonn an iontráil scríofa agat,
déan machnamh ar choincheap an chreidimh agus conas mar a bhíonn freagracht ortsa mar
oideachasóir Caitliceach. An bhféadfá léiriú níos láidre ar an gcreideamh a thabhairt i do shaol
scoile?
∞∞ Féach ar an bhfíseán a léiríonn éisteacht an Phápa Proinsias (30 D. Fómhair 2013): www.
youtube.com/watch?v=rFY5ugSCz-A (1n 43). Déan caint an Phápa Proinsias maidir leis an aistear
creidimh a phlé leis an bhfoireann. Déan cur síos ar dhá bhealach ina bhféadfadh na baill fhoirne
timpeallacht níos oiriúnaí a chruthú le go mbeadh deis feabhsaithe ag pobal na scoile labhairt
faoin gcreideamh agus é a chur i bhfeidhm.
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Paidir
Creidim, a Thiarna
Creidim gur de do chlann féin gach duine de mo dhaltaí.
Creidim gur léargas ar do ghrá iad.
Creidim go mbíonn buanna ar leith ag gach dalta,
go bhfuil sé de chúram ormsa na buanna sin a aithint agus a chothú.
Creidim go mbíonn lorg ag gach dalta ort,
gur féidir liomsa a bheith mar eiseamláir tríd an ndreach atá orm,
tríd an saol a chaithim, tríd an urnaí a dhéanaim.
Creidim gur misean, gur ministreacht a tugadh dom;
gur roghnaigh tusa mise ag an am seo san áit seo le freastal ar na daltaí seo.
Creidim nach mbíonn rud ar bith fonóideach faoin lá
maidir leis an taithí a bhíonn agam leis na mic léinn agus leis na tuismitheoirí.
Is cuid de do phlean féin é.
Creidim gur roghnaigh tusa mé, a Thiarna.
Creidim.

(Paidir ó Shailéisigh Don Bosco na hÉireann:
www.salesiansireland.ie/prayer-spirituality/everyday-prayers/a-teachers-prayer/)
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