Tráth a Dó: Teaghlaigh an Chreidimh
An Mháirt: Ár dTeaghlach Scoile
Eochairfhocail:

CAITLICEACH
TEAGHLACH NÚICLÉACH
COMHBHÁCH
CREIDEAMH
DEISCEABAIL
IONCHUIMSIÚ

Déanann an Pápa Proinsias cur síos ar an Eaglais a bheith mar ‘comhluadar de theaghlaigh’ (AL 87).
Is comhluadar de theaghlaigh freisin í an scoil Chaitliceach, mar chuid den Eaglais, is teaghlach an
chreidimh í chomh maith.

P

Plé
∞∞ Conas a tharlaíonn gur scoil chreidimh atá sa scoil seo?
∞∞ Conas mar a bheadh a fhios agat gur scoil Chaitliceach í an scoil seo?
∞∞ Cad is brí leis an scoil a bheith mar scoil Chaitliceach?
Is de theaghlaigh áirithe sinn, bíonn gach teaghlach éagsúil óna chéile! Baineann an uile dhuine
againn leis an teaghlach leathan ar a dtugtar pobal na scoile. Deir an Pápa Proinsias go mbaineann
taithí álainn le bheith ag fás aníos i dteaghlach áirithe, bíonn deis againn comhbhá agus cabhair a
léiriú dá chéile’ (AL 195).
Míníonn sé go gcaithfidh an teaghlach núicléach idirghníomhú leis an bpobal níos leithne, siad sin
na seantuismitheoirí, na haintíní, na huncailí, na col ceathracha, agus na comharsana chomh maith.
(AL 187).
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Féach: www.youtube.com/watch?v=G2pHqKrlXxo (3nóiméad)

Machnamh
Nuair a bhíonn an físeán feicthe agaibh, freagair na ceisteanna:
∞∞ Conas mar a mhothaíonn tú tar éis duit an físeán a fheiceáil?
∞∞ Ar thug tú mic léinn faoi deara riamh a bhí ar an imeall, a bhí uaigneach, cheapadar nach raibh
fáilte rompu? Cén fhreagairt a thug tú?
∞∞ Cad a bhí i gceist ag an bPápa Proinsias nuair a labhair sé faoin ‘taithí álainn a bheith ag léiriú an
chomhbhá agus ag cabhrú lena chéile’?

M

Machnamh
D’iarr dlíodóir ar Íosa lá: ‘Cé hé mo chomharsa?’ D’inis Íosa an parabal ‘An Samárach Maith’ mar
fhreagairt air. Léigh an parabal faoin Samárach Maith (Lúcás 10:25–37).
∞∞ Cad atá le foghlaim ón bparabal? Scríobh síos na smaointe a thagann chugat.
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Gníomhaíocht
Scríobh an focal Creideamh i lár leathanaigh A3.
Déan grúpaí agus scríobh síos samplaí de rudaí atá foghlamtha agaibh ó na hábhair éagsúla
(gan an tOideachas Reiligiúnach a bheith san áireamh) maidir le tionchar an chreidimh, agus an
Chríostaíocht ach go háirithe, ar an saol seo. Cuir ainm an ábhair as ar tháinig na ceachtanna sin
leis an liosta.

Ealaín

Stair
Béarla

Mata

Creideamh
Ceol

Teangacha

Eolaíocht

Nóta: Is féidir foghlaim mar gheall ar an gcreideamh reiligiúnach. Mura mbímid ag maireachtáil de
réir teagasc Íosa inár saol áfach, ní rud beo ionainn an creideamh.
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Féach: www.catholicschools.ie/useful-publications/useful-publications-for-catholic-post-primaryschools/secondlevelprocess/csp-school-manual-dvd-2/

Plé
∞∞ Cad a cheapann tú faoin bhfíseán seo?

M

Machnamh
‘Uaidh seo a aithnímid an grá, mar gur thug seisean a anam ar ár son; agus is mithid dúinne ár
n-anam a thabhairt ar son na mbráithre. Duine a bhfuil maoin an tsaoil aige agus go n-airíonn a
bhráthair ar an gcaolchuid, agus go gcruann a chroí air, conas a bheadh grá Dé go buan sa duine
sin? A chlann liom, ná tugaimis grá briathair ná cainte amháin, ach grá gnímh agus fírinne’ (1 Eoin
3:16–18).
Ag obair i ngrúpaí, tabhair samplaí de na bealaí ina léirítear teagasc Íosa sa scoil seo. Scríobh síos na
samplaí ar leathanach.
CUID SMAOINTE …

Conas a
thugaimid aire
dá chéile?
Conas a
thugann
daoine eile aire
dúinne?

Conas a
chuirimid gach
duine san
áireamh?

An mbímid
páirteach
in obair ar
son an chirt
shóisialta?

ÁR SCOIL

Conas a
thugaimid
cabhair don
aicme ar fud an
domhain atá i
ngátar?

Conas a
chuirimid fáilte
roimh dhaltaí
nua?

An bhfuil córas
aire thréadach
i bhfeidhm
anseo?
Conas/Cathain
a dhéanaimid
guí lena chéile?

Acmhainní don Iar-bhunscoil – Sraith Shóisearach |

Iarraidh ar Chomhluadar na dTeaghlach | 4

P
G

O

Plé
Croch suas na leathanaigh A3 sa seomra ranga. Iarr ar na daltaí gabháil thart agus obair a chéile a
léamh. An raibh ionadh oraibh faoi rud ar bith a d’fhoghlaim sibh?
Gníomhaíocht
Cruthaigh póstaer le haghaidh Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha a thabharfadh le fios gur
comhluadar de theaghlaigh atá ionaibh, agus go mbítear ag maireachtáil i gcónaí de réir an
chreidimh atá agaibh in Íosa.

Obair Bhreise
Scríobh alt a bheadh mar ábhar machnaimh le linn tionóil a bheadh á reáchtáil le fáiltiú roimh
dhaltaí isteach sa chéad bhliain ar scoil. Cad iad na buanna atá ag an scoil a thabharfadh le fios gur
pobal an chreidimh atá ionaibh?

Acmhainní don Iar-bhunscoil – Sraith Shóisearach |

Iarraidh ar Chomhluadar na dTeaghlach |

5

