Ag Ceiliúradh Sheachtain na
Scoileanna Caitliceacha 2017 ar Scoil
Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha i mbliana ná Scoileanna Caitliceacha: Foghlaim
leis An Pápa Proinsias Conas Aire a Thabhairt don Domhan Coiteann.
Tá súil againn go gcabhróidh an téama seo le tuiscint a chothú sna scoileanna maidir le brí imlitir
an Phápa: Laudato Si’. Is í seo an dara himlitir ón bPápa Proinsias. Ciallaíonn an teideal ‘Moladh duit’
agus is é an fotheideal ná: Cúram don Domhan Coiteann.
Foilsíodh an imlitir ar an 18 Meitheamh 2015. Pléitear ann an dochar a dhéanann an cine daonna ar
an bpláinéad, agus iarrann sé ar an uile dhuine beo athruithe saoil a chur i bhfeidhm sa dearcadh
saoil, leis an domhan a chaomhnú.
Déileálann Laudato Si’ le go leor fadhbanna comhshaoil ar nós: truailliú, athrú aeráide, triomach,
laghdú na bithéagsúlachta, agus an meath atá ag teacht ar chaighdeán na beatha daonna. Iarrann
An Pápa Proinsias orainn comhoibriú lena chéile agus domhan níos fearr a thógáil don ghlúin atá le
teacht. Caithimid aire a thabhairt don domhan coiteann, meas agus urraim a léiriú ina leith.
Labhraíonn An Pápa Proinsias le gach duine beo ar an bpláinéad, ionas gur féidir tús a chur le
comhrá uileghabhálach maidir leis an ród atá romhainn ó thaobh todhchaí an domhain a thógáil.
Iarrann An Pápa Proinsias ar an eaglais agus ar an gcine daonna aitheantas a thabhairt do na
dúshláin reatha comhshaoil, agus cur chuige in éineacht leis ar aistear úr. Tá an dóchas agus an
diongbháilteacht le sonrú san imlitir seo, agus sinn ag tabhairt aghaidh ar an todhchaí.

Tá téama éagsúil ann in aghaidh an lae:
An Luan: 		

Radharc álainn an domhain choitinn

An Mháirt:

Aire a thabhairt don domhan coiteann

An Chéadaoin:

Seantuismitheoirí: ag faire ar an domhan coiteann

An Déardaoin:

An domhan coiteann a chosaint

An Aoine:

An domhan coiteann á roinnt againn

De réir chleachtais, baineann téamaí mhachnamh an lae leis na grúpaí seo: Ranganna Naíonán/
Bunscoil 1 & 2; Rang 1 & 2/Bunscoil 3 & 4; Rang 3 & 4/Bunscoil 5 & 6; agus Rang 5 & 6/Bunscoil 7.

Bunscoil

Is féidir linne sna scoileanna Caitliceacha páirt lárnach a ghlacadh san obair seo agus todhchaí an
domhain á thógáil, trí bheith ag comhoibriú lena chéile agus aire a thabhairt don domhan coiteann.
Is bronntanas ó Dhia é an domhan seo agus caithimid gníomhú mar ghiollaí agus mar chosantóirí i
rith an ama a chaithimid anseo. Tá sé de dhualgas orainn aire a thabhairt don domhan, é a fheabhsú
ar son an ghlúin atá ag teacht inár ndiaidh. San imlitir Laudato Si’, meabhraíonn An Pápa Proinsias
dúinn an géarghá atá ann go dtabharfaí aire choinsiasach don domhan coiteann.

Cuirtear tús le gníomhaíocht an lae le sliocht ó Laudato Si’ a thabharfaidh ábhar machnaimh dúinn
i gcomhthéacs na teachtaireachta atá á thabhairt ag An Pápa Proinsias. Luaitear na snáithaonaid a
bhaineann leis an oideachas réamhscoile Caitliceach agus le curaclam na Bunscoile don Oideachas
Reiligiúnach (2015) ó thaobh ranganna de, ag tús an ábhair.
Ar an gCéadaoin beidh Lá na Seantuismitheoirí á cheiliúradh againn agus tugtar moltaí maidir le
gníomhaíochtaí oiriúnacha a bheadh le cur i bhfeidhm ar an lá sin.
Tá seirbhís urnaí le húsáid sa scoil nó sa seomra ranga ar fáil chomh maith, agus moltaí don
Domhnach 29 Eanáir maidir le ceiliúradh sa pharóiste.
Is féidir an póstaer istigh leis seo a chrochadh sa láthair urnaí a bheidh in úsáid le haghaidh
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2017. Tá pictiúr den domhan coiteann le sonrú, é
timpeallaithe ag téamaí/eochairfhocail an lae do Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2017. Tá
íomhá den Phápa Proinsias le sonrú chomh maith, agus é ag breathnú anuas orainn ag meabhrú
dúinn go gcuireann sé glao orainn aire a thabhairt don domhan coiteann sa dara himlitir dá chuid
darb ainm Laudato Si’.
Tá lipéad ar fáil le cur ar choinneal an láthair urnaí le húsáid ar scoil, sa seomra ranga nó san eaglais.
Ar aon dul le téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha agus ag glacadh leis go gcaithfear aire a
thabhairt don domhan coiteann, tá gach acmhainn ar fáil le híoslódáil ag: www.catholicschools.ie

Machnamh an Lae

Bunscoil

Is féidir an t-ábhar machnaimh a léamh amach os ard in aghaidh an lae sa seomra ranga, nó é
a chur amach ar an gcóras cumarsáide ar fud na scoile do phobal iomlán na háite. Is féidir le
múinteoir nó le mac léinn a bheith mar léitheoir. D’fhéadfaí machnamh ciúin Críostaí a dhéanamh
tar éis an focal labhartha a chloisteáil.
An Luan: Is é seo an chéad lá de Sheachtain na Scoileanna
Caitliceacha 2017. Táimid ag foghlaim leis An Pápa Proinsias conas
aire a thabhairt don domhan coiteann. Ní hé amháin go bhfuilimid
ag trácht anseo ar an gceantar nó ar an tír ina bhfuil cónaí orainn,
ach ar an domhan ina iomláine. Is ábhar ríthábhachtach é seo,
agus is é sin an fáth le gur chum An Pápa Proinsias an imlitir seo,
le meabhrú dúinn go bhfuil dualgas orainn aire cheart ghrámhar
a thabhairt don domhan. Déanaimis machnamh anois ar áilleacht
an domhain a chruthaigh Dia dúinn. Is bronntanas ó Dhia é. Is
é Dia a chruthaigh é: an ghrian a lonraíonn orainn, na réaltaí a
bhíonn ag rince sa spéir istoíche, doimhneacht na farraige, airde
na sléibhte a bhíonn clúdaithe le sneachta. Rinne Dia na bláthanna
áille ildathacha, na hainmhithe maorga éagsúla. Bíonn áilleacht an
domhain a chruthaigh Dia le sonrú, má dhéanaimid smaoineamh
ceart faoi na cúrsaí seo. Nuair a ghlacaimid an t-am chuige
aitheantas a thabhairt d’áilleacht an domhain, tuigimid an tábhacht
a bhaineann leis, agus gabhaimid buíochas le Dia as áilleacht an
Chruthaithe.
A Thiarna, cabhraigh linn áilleacht an domhain choitinn a aithint i
gcónaí. Guímis le chéile an urnaí a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair

An Mháirt: Iarrtar orainn inniu smaoineamh ar na bealaí inar féidir linn
aire a thabhairt don domhan coiteann. Chruthaigh Dia an domhan dúinn
agus bhronn sé grásta go leor orainn a chabhraíonn leis an mbeatha.
Bíonn bia, uisce agus cumhacht ar fáil ar domhan. Tá go leor anseo le
gur féidir linn aire a thabhairt dúinn féin, ach iarrann An Pápa Proinsias
orainn a bheith smaointeach faoi aire a thabhairt don phláinéad chomh
maith. Ba cheart ár ndóthain amháin a bhaint as, agus cónaí ar bhealach
a chabhraíonn leis an domhan. Ba cheart athchúrsáil a dhéanamh, gan
uisce a chur amú, agus aire a thabhairt don fhlóra agus don fhána.
Léireoidh an aire a thugaimid don saol timpeall orainn, an grá atá againn
do Dhia agus don domhan álainn a chruthaigh sé.
A Thiarna, cabhraigh linn aire cheart a thabhairt don domhan coiteann.
Guímis le chéile an urnaí a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair
An Chéadaoin: Inniu Lá na Seantuismitheoirí, agus iarrtar orainn
machnamh a dhéanamh maidir leis an mbealach inar thug na
seantuismitheoirí aire don domhan coiteann, díreach mar a thug siad aire
dúinne. Bíonn áit ar leith ag na seantuismitheoirí inár saol. Is féidir leo
a bheith mar theagascóirí a thaispeánann dúinn conas grá a thabhairt,
conas a bheith smaointeach, conas ár gcuid a roinnt. Bíonn eolas acu
faoin stair, faoi aire a thabhairt don domhan coiteann agus é a chaomhnú
de réir mar a bhímid ag fás aníos.
Gabhaimid buíochas as na seantuismitheoirí a Thiarna, agus cabhraigh
linn a bheith buíoch as an uile rud fiúntach a fhoghlaimímid uathu.
Guímis le chéile an urnaí a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair

An Aoine: Tá Seachtain na Scoileanna Caitliceacha ag druidim leis an
deireadh agus iarrtar orainn machnamh a dhéanamh faoin mbealach ina
bhféadfaí an domhan coiteann a roinnt. Bronnadh an domhan ar an uile
neach beo: na daoine, na hainmhithe, na plandaí. Ní roinnt chothrom a
bhíonn ann i gcónaí: táthar ann nach bhfuil lóistín acu, tá siad gan aon
bhia, gan uisce. Cuirtear iallach ar dhaoine an áit dúchais a thréigean
de bharr cogaidh, de bharr tubaistí nádúrtha, nó triomach, nó gorta; ní
dhéileáiltear ar bhealach cothrom le plandaí agus le hainmhithe. Deir An
Pápa Proinsias san imlitir go gcaithfear roinnt lena chéile. Cuireann sé
briathar an Tiarna i gcuimhne dúinn nuair a mholann sé go dtabharfaimis
grá dá chéile, cion agus caoine a léiriú. Más mian linn grá a thabhairt
do Dhia agus buíochas a thabhairt as an domhan a bhronn sé orainn,
caithimid cur chuige agus an domhan a roinnt go cothrom le cách.
A Thiarna, cabhraigh linn an domhan coiteann a roinnt lena chéile.
Guímis le chéile an urnaí a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair

Bunscoil

An Déardaoin: Déanaimid machnamh inniu ar na bealaí inar féidir linn an
domhan coiteann a chosaint. Bhronn Dia an cúram orainne aire a thabhairt
don domhan. Is féidir linn an domhan a chaomhnú agus aire a thabhairt dó
trína bheith cúramach ó lá go lá: laghdú ar an méid bruscair a chruthaímid,
ábhar a athchúrsáil, úsáid cheart a bhaint as acmhainní an phláinéid.
Guímid go mbronnfaidh Dia an grásta agus an misneach orainn athruithe
a dhéanamh sna slite ina mbainimid úsáid as acmhainní an domhain,
ionas go dtuigfidh gach neach beo ar domhan, áilleacht an Chruthaithe,
agus go bhfuil sé de dhualgas orainn freastal ar leas an domhain.
Guímid go mbeidh gach duine beo, sásta a bheith ag obair leis an
domhan a chaomhnú. Guímis le chéile an urnaí a bhronn Íosa orainn:
Ár nAthair

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2017
Foghlaim leis An Pápa Proinsias Conas
Aire a Thabhairt don Domhan Coiteann
29 Eanáir – 3 Feabhra 2017

Gearr ar an líne poncanna agus fill
timpeall ar an gcoinneal urnaí.
Bí cinnte faoi go mbaineann tú an rapar
sula ndónn an choinneal anuas chomh
fada le leibhéal an pháipéir.

Acmhainní forbartha ag Breda Holmes agus Hazel O’Connor.

