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BORD BAINISTÍOCHTA
Réamhrá
Is iad Scoileanna Caitliceacha na hÉireann an léiriú beo
ar an traidisiún leanúnach ilghnéitheach oideachais
a spreagadh i ndiaidh Chríost. Chuir siad go mór le
sochaí na hÉireann agus tugtar an neamhleithleachas a
bhaineann lena misean siúd faoi deara ach go háirithe
i measc na mball a oibríonn go deonach ar na boird
bhainistíochta.
Meastar go bhfuil 25,000 duine ag freastal go deonach
mar bhaill de na boird bhainistíochta oideachais sa
chéad agus sa dara leibhéal.
Bíonn dualgas agus freagracht ar gach aon bhall den
bhord bainistíochta sa scoil Chaitliceach féachaint chuige
go ndéantar deimhin de go mbíonn fócas an oideachais
ar dhínit an duine mar bhall de chlann Dé, a fhreagraíonn
an glao agus a bhíonn ag obair le daoine eile le pobal
ionchuimsitheach a thógáil ar mhaithe le cách.
Nuair a bhíonn baill na mBord Bainistíochta ag
stiúradh na scoileanna Caitliceacha, i gcomhar le
baill eile an phobail scoile, caithfear féachaint chuige
gur iontusan a lorgaítear eolas, go gcothaítear an
creideamh iontu agus go gcuirtear dúshláin roimh na
daltaí. Más amhlaidh atá sé, déanfar an éagsúlacht,
an uileghabhálacht agus an t-ilchiníochas a bheith
mar chuid nádúrtha na scoile Caitlicí. Ní hé amháin
go nglacfar leis an éagsúlacht sna scoileanna, ach go
spreagfar daoine le gaol níos doimhne a bheith acu
le daoine nach bhfuil an creideamh nó an dearcadh
céanna acu.

Is mar seo a bheidh ar chumas na scoileanna
Caitliceacha, faoi stiúir na mbord, cur le tógáil na
sochaí iolraíche ina mbíonn aontas coincréit le
sonrú i measc na héagsúlachta. Leis an smaoineamh
seo go mór in aigne againn tugann Seachtain na
Scoileanna Caitliceacha 2019 deis do na pobail sna
scoileanna Caitliceacha comóradh a dhéanamh ar
an obair thábhachtach a dhéanann siad maidir leis an
gcomhluadar áitiúil agus an tsochaí leathan Éireannach
a thógáil.
Machnamh
• An bhfuil bealaí sa bhreis ann ina bhféadfadh
an Bord Bainistíochta an éagsúlacht agus an
uileghabhálacht a chur ar aghaidh i measc phobal
na scoile Caitlicí sin agaibh?
•

Conas is féidir leis an mbord tarraingt ó thobar
naofa an traidisiúin Chríostaí nuair a chuirtear
dúshláin rompu agus nuair a bhíonn cinntí deacra
le déanamh?

•

An bhfuil bealaí ann ina bhféadfadh an Bord
Bainistíochta ceiliúradh feabhsaithe ar thraidisiún
Caitliceach na scoile seo a chur i bhfeidhm?

•

An bhfuil bealaí ann ina bhféadfadh an bord pobal
iomlán na scoile a spreagadh le héiteas Caitliceach
na scoile a thuiscint agus a chur i bhfeidhm?
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URNAÍ

URNAÍ AR SON AN OIDEACHAIS CHAITLICIGH

A Athair, Gabhaimid buíochas as na fir agus na mná a bhaineann úsáid as a gcuid
tallanna leis an aos óg a oiliúint. Deonaigh go mbeidh na dúshláin a chuirtear rompu
in aghaidh an lae mar dheiseanna le bheith buíoch as an obair naofa atá idir lámha
acu agus a bhronn tusa orthu. Gabhaimid buíochas as an fhoireann chúntach a
chuireann go mór le héifeacht na scoile, trí bheith ag obair sa chistin, sna hoifigí, sa
timpeallacht, agus as na séiplínigh agus na gobharnóirí chomh maith. Táimid buíoch
den obair mhaith a dhéanann siad go dúthrachtach, agus guímid go leanfar leis an
obair thacaíochta seo. Gabhaimid buíochas as ceannairí na scoileanna Caitliceacha.
Deonaigh gur lucht an ionracais a bheidh iontu, iad mar fhinnéithe chomh maith le
bheith mar oidí. Guímid go bhfeidhmeoidh na scoileanna faoina gcúram mar ionaid
ina mbronntar an grá ar shaol na ndaoine óg. Gabhaimid buíochas as na scoileanna
Caitliceacha. Deonaigh go mbeimid ag guí gan staonadh, ag obair gan teip, ag
bronnadh go fial le todhchaí an oideachais Chaitlicigh a chinntiú do chách. Cuirimid
ár nguí chugat trí Íosa Críost ár dteagascóir agus ár dTiarna. Amen.

(Curtha in oiriúint
ón suíomh thíos)

www.
catholiceducation.
org.uk/images/
prayer%20card.pdf

Féach
• Comhpháirtíocht na Scoileanna Caitliceacha: físeán maidir le leanúint le ministreacht Chríost
sna hIar-bhunscoileanna (5nóim 27) https://youtu.be/dE8_FezjbQ0
• Comhpháirtíocht na Scoileanna Caitliceacha: físeán faoi na scoileanna Caitliceacha deonacha
dara leibhéal (4nóim 15) https://youtu.be/JcIo3d2SBPE
Léigh
• Scoileanna Caitliceacha, Oideachas Caitliceach Dara Leibhéal i bPoblacht na hÉireann:
Don Todhchaí (Veritas: Baile Átha Cliath, 2015), 20-30
https://www.catholicschools.ie/download/looking-to-the-future/?wpdmdl=601&masterk
ey=5701968162434
• An Chuallacht don Oideachas Caitliceach: An Scoil Chaitliceach (1977), 33-37. http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_
doc_19770319_catholic-school_en.html
• An Chuallacht don Oideachas Caitliceach: Oideachas Ilchultúrtha/ Scoileanna Caitliceacha/
Muintearas agus Beatha Ghrámhar (2013)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_
doc_20131028_dialogo-interculturale_en.html
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