Tráth 3:
Teaghlaigh an Ghrá
Acmhainní don Tionól
Bíodh croí oscailte creidmheach agat. Is le Dia an chuid
eile a dhéanamh.
(An Pápa Proinsias, éisteacht ghinearálta, Cearnóg Pheadair, 29
Márta 2017)

Spás Beannaithe
Cuireadh gach rang siombail i láthair (m.sh. dán, scéal, ceol, ealaín) a léiríonn téama an ghrá.
Caithfidh na daltaí míniú gearr scríofa a thabhairt ar bhrí an bhronntanais.
Cuirfear ar taispeáint sa spás beannaithe iad, agus ar PowerPoint chomh maith.

Ceannaire: Seasann cách agus cantar an t-amhrán tosaigh. Le linn an amhráin tugann na daltaí an
choinneal agus an Bíobla isteach sa spás beannaithe.
Amhrán Tosaigh:
Céad Míle Fáilte Romhat
Fáiltiú:
Lastar coinneal na Cásca le cur in iúl dúinn go bhfuil Dia inár measc.
Tráth ciúin.
Cruinnímid lena chéile inniu mar phobal na scoile, le ceiliúradh a dhéanamh ar shaol an teaghlaigh,
agus le guí ar son ár muintir ghrámhar féin. Déanaimid grá Dé dúinne a cheiliúradh, agus an grá atá
againne dá chéile chomh maith.
Cruinnímid lena chéile inniu mar phobal na scoile, le ceiliúradh a dhéanamh ar shaol an teaghlaigh,
agus le guí ar son ár muintir ghrámhar féin. Déanaimid grá Dé dúinne a cheiliúradh, agus an grá atá
againne dá chéile chomh maith.
Labhair Íosa go minic faoin ngrá, ach is é an rud is tábhachtaí a dúirt sé ná: ‘Gráóidh tú do Thiarna
Dia ó do chroí go hiomlán agus ó d’anam go hiomlán agus ó do neart go hiomlán agus ó d’aigne
go hiomlán; agus do chomharsa mar thú féin’ (I nGrá Dé, Naíonáin Shóisearacha/P1, l. 147).
Cuirimid tús leis an urnaí agus tugaimid an grá atá ag Dia ár nAthair dúinn chun cuimhne, agus an
bealach ina n-iarrann sé orainne grá a thabhairt dó agus dá chéile chomh maith.
Urnaí na Maidine:
Éirím suas le Dia,
Go n-éirí Dia liom.
Lámh Dé i mo thimpeall
Ag suí is ag luí, is ag éirí dom.
Amen.
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Deasghnáth an Chruinnithe:
Bíodh ceithre choinneal neamh-lasta sa spás beannaithe. Cuir an choinneal Chásca (nó coinneal
thoirtiúil eile) in áit shuntasach, lasfar na ceithre choinnle eile ón gceann seo.

Dalta: Cuirimid fáilte roimh chách a tháinig chun an tionól urnaí seo a roinnt linn. Cruinnímid lena
chéile le buíochas a ghabháil le Dia.
Ofrálaimid solas an dóchais. Go mbeidh an solas seo ag lonrú in bhur gcroí, agus go roinnfidh sibh
grá Dé lena chéile i ngach aon fhocal a deirtear agus i ngach aon ghníomh a dhéantar.
Baineann dalta úsáid as fáideog leis an gcéad choinneal a lasadh ó choinneal na Cásca.

Tuismitheoir/seantuismitheoir: Ofrálaimid solas an ghrá. Beir solas an ghrá leat pé áit ina mbíonn
tú, agus cuimhnigh air go mbeidh solas lasta i gcónaí romhat sa bhaile.
Lasann tuismitheoir/seantuismitheoir an dara choinneal ó choinneal na Cásca.

Ball foirne: Ofrálaimid solas an lúcháir. Beir solas an lúcháir leat i measc do chairde agus do
ghaolta, agus tú ag obair nó ag imirt nó ag freastal ar an duine eile.
Lasann ball foirne an tríú choinneal ó choinneal na Cásca.

Paróisteach: Ofrálaimid solas an chreidimh. Beir solas an chreidimh leat ar fud an tsaoil, agus bí
sásta a bheith mar bhall den phobal Críostaí agus mar lóchrann do chách.
Lasann paróisteach, an ceathrú choinneal ó choinneal na Cásca.
Paidir Thosaigh:
Paidir Oifigiúil Chruinniú Domhanda na dTeaghlach
Machnamh Aithrí:
Bíonn an oiread sin grá ag Dia dúinn go ndéanann sé gach cion a mhaitheamh. Fiú má théimid
ar seachrán uaidh, bíonn sé ag faire agus ag feitheamh go grámhar, ag súil le go bhfillfimid in am
trátha air.
Nuair a labhraímid ar bhealach goilliúnach easaontach lena chéile.
A Thiarna déan trócaire orainn.
A Thiarna déan trócaire orainn.

Nuair a dhéanaimid an rogha a bhíonn in aghaidh toil Dé.
A Chríost déan trócaire orainn.
A Chríost déan trócaire orainn.

Nuair a bhímid daorbhreithiúnach agus do-mhaite lena chéile.
A Thiarna déan trócaire orainn.
A Thiarna déan trócaire orainn.
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Scrioptúr:
Sliocht ón Soiscéal Naofa de réir Naomh Eoin (15:15–17)
Glóir duit, a Thiarna.
Ach thug mé cairde oraibh, óir gach a gcuala ó m’Athair, chuir mé in iúl daoibh é. Ní sibhse a rinne
mise a thoghadh, ach mise a rinne sibhse a thoghadh, agus a cheapadh chun go n-imeodh sibh
agus toradh a thabhairt agus go mairfeadh bhur dtoradh; i dtreo, cibé ní a d’iarrfadh sibh ar an
Athair i m’ainm, go dtabharfadh sé daoibh é. Is iad seo m’aitheanta daoibh: sibh a thabhairt grá dá
chéile. Soiscéal an Tiarna.
Moladh duit, A Thiarna Íosa Críost.
Machnamh:
‘Gráigí a Chéile’, I nGrá Dé, Rang 1/P3, I. 259.
Guí an Phobail:
Is féidir ‘I nGrá Dé’ a chanadh mar fhreagairt ar na paidreacha thíos.
Ceannaire: A Dhia, a Athair grámhar, cuirimid ár n-urnaí umhal dhóchasach os do chomhair.
1. Guímid go mbeidh an grá agus an cairdeas le sonrú ar fud na hEaglaise agus i measc chlann Dé
agus muid ag obair le ríocht Dé a thabhairt chun foirfeachta ar domhan. Guímid chun an Tiarna.
A Thiarna éist linn.
2. Guímid go mbeidh an grá le sonrú sa bhaile mar chuid dhílis an teaghlaigh agus muid ag obair
leis an meas agus an tuiscint a scaipeadh inár measc. Guímid chun an Tiarna.
A Thiarna éist linn.
3. Guímid go mbeidh an grá níos mó le sonrú i leith na mbochtán, na ndíbeartach, i leith na
dteaghlach gan dídean. Go mbeidh gach aon duine ar domhan faoi thearmann ghrásta Dé, faoi
choimirce an ghrá agus an mhaithiúnais. Guímid chun an Tiarna.
A Thiarna éist linn.
4. Guímid go gcuirfear treise le grá ár dtuismitheoirí dá chéile, agus leis an ngrá gan choinníoll a
léiríonn siad don uile dhuine againn. Guímid chun an Tiarna.
A Thiarna éist linn.
5. Guímid ar son na dteaghlach a bhfuil an drochshláinte ag goilleadh orthu, agus orthusan a chaill
duine muinteartha le déanaí. Guímid chun an Tiarna.
A Thiarna éist linn.
Ceannaire: Tuigimid go maith go dtugann ár nAthair ar Neamh cluas le héisteacht dúinn. Guímis go
ciúin chuige anois de réir ár n-intinní féin.
Tráth ciúin.
A Thiarna Dia, iarraimid go humhal ort glacadh lenár nguí agus freagairt oiriúnach de réir do thola a
thabhairt orainn. Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna. Amen.
Paidir Dheiridh:
Ceannaire: A Athair, bíodh do ghrá mar an lóchrann a lasann an saol dúinn.
Má bhíonn teagmháil fheasach ghrámhar againn leatsa, beidh teagmháil fheasach ghrámhar againn
leis an duine eile, ár gcomharsa, agus beimid in ann do chairdeas a roinnt le cách.
Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.
Amen.
Iomann Deiridh:
‘A Joy for all the Earth’, Iomann Oifigiúil Chruinniú Domhanda na dTeaghlach
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