Tráth a Dó: Teaghlaigh an Chreidimh
An Luan: Ár dTeaghlach sa Bhaile
Eochairfhocail:

TEAGHLACH
CREIDEAMH
CEILIÚRADH
NÓSANNA
TRAIDISIÚN
SACRAIMINT
IONADACHT
TIOMANTAS

Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha i mbliana ná: Teaghlaigh an Chreidimh. Tá iliomad
saghsanna teaghlach ar domhan. Deir an Pápa Proinsias gur ‘comhluadar de theaghlaigh’ atá san
Eaglais Chaitliceach. (Amoris Laetitia, 87).
Pléifear trí cheist inniu:
∞∞ Cad is ‘teaghlach’ ann?
∞∞ Conas a tharlaíonn teaghlach an chreidimh?
∞∞ Conas is féidir linn saol an chreidimh a chaitheamh sa saol teaghlaigh?

R

Ransú Smaointe
Cad is ‘teaghlach’ ann?
Bainimid le saghsanna éagsúla teaghlach.
Deir an Pápa Proinsias nach bhfuil a leithéid de rud ann agus steiréitíopa den teaghlach idéalach.
Bíonn an gnáth-theaghlach ar nós na míreanna mearaí a chuirtear le chéile de phíosaí éagsúla.
Bíonn an lúcháir le sonrú ann, go leor deacrachtaí agus fadhbanna, agus an dóchas chomh maith’
(AL 57).

F
P

Féach: Cad is Teaghlach ann? www.worldmeeting2018.ie/en/resources
Pléigh
Déan grúpaí de thriúr agus déan cur síos lena chéile ar na daoine a mhaireann sa teaghlach.
∞∞ An raibh gach teaghlach mar an gcéanna?
∞∞ Cad iad na cosúlachtaí a bhain libh? Scríobh síos freagra na ceiste agus ansin déan é a phlé leis
an rang.
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R

Ransú Smaointe
Cén comhdhéanamh atá i dteaghlach an chreidimh?
Déanaimid ceiliúradh lena chéile mar theaghlach ar ócáidí áirithe. Ainmnigh cuid acu.
Cúpla seachtain ó shin rinneamar an Nollaig, lá breithe Íosa a cheiliúradh. Ag deireadh na
seachtaine seo, ar an Aoine 2 Feabhra, déanfaidh an Eaglais toirbhirt Íosa sa teampall a cheiliúradh.
D’fhás Íosa aníos mar bhall den chreideamh Ghiúdach agus de réir dlí Mhaoise thug Muire agus
Iósaf suas chun an teampaill in Iarúsailéim é, daichead lá i ndiaidh a bhreith. Bhí an nós ann ag an
am an páiste nuabheirthe a thabhairt chun an teampaill, chomh maith le péire colúr nó péire colm
a thabharfaí mar íobairt bhuíochas.

Chomh maith le teaghlach Íosa, baineann traidisiún reiligiúnach linne le ceiliúradh a dhéanamh ar
ócáidí ar leith inár saol.
∞∞ Conas mar a ndéantar ceiliúradh ar bhreith linbh i dtraidisiún Críostaí an lae inniu?
∞∞ An bhfuil ceiliúrtha reiligiúnacha eile ann, atá mar ócáidí teaghlaigh?
Amlíne Pheadair: Ceiliúradh Sacraimintiúil
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G

Gníomhaíocht
Tarraing amlíne ar nós amlíne Pheadair, ag cur síos ar do thaithí chreidimh féin. Cuir isteach ócáidí
tábhachtacha a tharla le do shaol. Cuir isteach:
∞∞ Na sacraimintí a bronnadh ort
∞∞ An uair a mhothaigh tú go raibh tú i dteagmháil le Dia
∞∞ Ócáid ina ndearna tú urnaí
∞∞ Ócáid a chuir iallach ort stopadh le héisteacht nó le breathnú go géar ar rud
∞∞ Aon rud eile a bhí mar ábhar smaoinimh ó thaobh an chreidimh de

P

Plé
Is iad sacraimintí na hionadachta ná: Baisteadh, Eocairist, Cóineartú.
Déan grúpaí, léigh na míreanna os ard agus freagair na ceisteanna.

Sacraimint an Bhaiste
Ní ceiliúradh ar bhreith linbh amháin atá sa Bhaisteadh. Is sa searmanas seo a chuirtear fáilte
romhainn isteach sa phobal Críostaí. Cuirtear glao orainn chuig saol úr an chreidimh agus an
dóchais a chaitheamh in aiséirí Chríost. Is iad na siombailí láidre a úsáidtear sa Bhaisteadh ná:
uisce, ola, an choinneal agus an éide bhaiste bhán. Tugann na siombailí seo le fios go bhfuil saol
úr romhainn mar Chríostaí, ag maireachtáil faoi sholas Chríost. Ní traidisiún amháin é seo; is é seo
an chéad fhreagracht a ghlacaimid orainn féin le clárú mar Chríostaithe.
∞∞ An bhfuil a fhios agat an caras Críost atá agat?
∞∞ An bhfuil duine ar bith sa ghrúpa seo mar charas Críost?
∞∞ Cén gealltanas a thugann duine mar charas Críost?
∞∞ Cad is brí le siombailí an Bhaiste?

Sacraimint na hEocairiste
Bíonn Íosa i láthair san Aifreann sa Bhriathar a léitear, sa slua a chruinníonn le chéile, agus tá sé
i láthair chomh maith san Eocairist nuair a dhéanann an sagart an fíon is an t-arán a bheannú.
Nuair a ghlacaimid le Corp Chríost san Eocairist, ba cheart go ndéanfaí daoine níos fearr dínn.
Mhúin Íosa dúinn conas grá a thabhairt dá chéile. Ní éasca an rud é a leithéid a dhéanamh i
gcónaí, ach nuair a ghlacaimid le Corp Chríost san Eocairist creidimid go gcabhródh sé linn saol
de réir toil Dé a chaitheamh.
∞∞ Cén áit ar ghlac tú leis an gCéad Chomaoin?
∞∞ Cén chuimhne atá agat ar an lá?
∞∞ Cén taithí a bhí agat maidir leis an gCéad Chomaoin a bheith mar ócáid chreidimh i d’óige?
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Sacraimint an Chóineartaithe
Creidimid go dtagann an Spiorad Naomh anuas orainn trí shacraimint an chóineartaithe, agus go
dtugtar an grásta dúinn saol níos fearr a chaitheamh. Is trí Shacraimint an Chóineartaithe a thugtar
isteach go hiomlán sinn mar bhaill i saol na hEaglaise.
Ní ceiliúradh traidisiúnta í Sacraimint an Chóineartaithe ar bheith ag críochnú sa bhunscoil! Is í an
chéim dheireanach í le bheith cláraithe go hiomlán mar Chríostaí. Déanaimid an rogha ár saol a
chaitheamh mar Chríostaithe. Cuirimid tús leis an iarracht maireachtáil de réir a tsoiscéil a thug
Íosa dúinn.
∞∞ Cén áit ar bronnadh an tsacraimint ortsa?
∞∞ Cén chuimhne atá agat ar an lá sin?
∞∞ An féidir leat smaoineamh ar shampla amháin den uair a rinne tú an cinneadh ceart? An raibh
tionchar ag an gcreideamh ar an rogha a rinne tú?

G

Gníomhaíocht
Féach ar na tagairtí seo leanas:
Lúcás 22:19–20
Matha 28:18–20
Gníomhartha 2:1–4
Matha 26:26–8
Scríobh do thuairimí faoin ngaol atá ag na scéalta le sacraimintí na hionadachta.

M

Machnamh
Conas is féidir linn an creideamh a chur i bhfeidhm ar an saol teaghlaigh?
(An múinteoir mar chinnire. Is féidir ceol oiriúnach a sheinm go ciúin i rith an ama.)

Arsa Íosa: ‘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 13:34–5)
∞∞ Cad a bhí i gceist ag Íosa nuair a thug sé an aithne nua dá chairde? Scríobh síos abairt a léiríonn
na smaointe atá agat.
Iarrann an Pápa Proinsias orainn mar theaghlach an saol a chaitheamh ar an mbealach is fearr a
bheadh ar ár gcumas agus gur féidir a leithéid a dhéanamh trí ghrá a léiriú. In Amoris Laetitia deir sé
go gcaithimid an fhoighne a léiriú i leith na mball eile teaghlaigh. Mura mbíonn cúrsaí de réir ár dtoil
sa bhaile againn, ba cheart go bhféadfaí glacadh lena leithéid gan éirí feargach agus gan frustrachas
a léiriú (91–2). Léirímid an grá Críostaí sa bhealach ina mbímid ag déileáil leis an duine eile, agus
nuair a bhímid ag freastal go gníomhach ar riachtanais an duine sin.
∞∞ Ar bhris an fhoighne ort le duine de do mhuintir riamh?
∞∞ Conas a thugann tusa cabhair do na baill teaghlaigh eile?
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Má bhíonn fíorghrá ag daoine ní bheidh éad orthu, beidh áthas orthu nuair a éiríonn go maith leis
na daoine eile, nó má bhíonn rudaí acu a thugann taitneamh dóibh. Má bhímid éadmhar, ní bheimid
sona. Léiríonn an t-éad gur cuma linn faoi leas an duine eile, nach bhfuilimid ag smaoineamh ach
orainn féin amháin. (AL 95). Má bhímid grámhar, beidh comhbhá againn leis na daoine eile, leis an
mbealach ina mothaíonn siad, beimid cúramach faoin mbealach ina labhraímid leo.
∞∞ An raibh tú riamh in éad le do dheartháir nó do dheirfiúr?
∞∞ An ndéanann tú machnamh sula labhraíonn tú, nó an imíonn na focail ort gan smaoineamh?

M

Machnamh
Más féidir linn a fhoghlaim conas maithiúnas a thabhairt dá chéile, conas a bheith sásta lena chéile
nuair a tharlaíonn dea-rudaí, gan a bheith daorbhreithiúnach, gan caint ghoilliúnach a úsáid, beimid
i bhfad níos sona ionainn féin, agus beidh an dream thart orainn níos suaimhní chomh maith. (Sos
beag, ansin léigh an téacs arís.)
∞∞ Dá mbeimis sásta maireachtáil de réir an téacs seo ar feadh seachtaine, cad iad na hathruithe a
bheadh le cur i bhfeidhm maidir lenár gcuid iompair sa bhaile? Roghnaigh rud amháin a bheadh
le cur i bhfeidhm ionas go ndéanfaí duine níos fearr díotsa sa bhaile, agus déan cur síos air thíos.

I

Iomann
Seinn an físeán den iomann oifigiúil le haghaidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 le
deireadh a chur leis an rang.
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