Tráth a Dó: Teaghlaigh an Chreidimh

An Aoine: Ár dTeaghlach Domhanda
Eochairfhocail:

F
P
M

TEAGHLACH
AN TEAGHLACH MÓR
DÚSHLÁN
INDIBHIDIÚLACHAS
BOGCHROÍOCH
COMHGHÉILL

Féach: www.youtube.com/watch?v=-ntdhDYhcJk (2 nóiméad 58)
Plé
Cén bhrí a bhaineann tú as an bhfocal ‘teaghlach’?

Machnamh
Amoris Laetitia
Déantar tagairt in Amoris Laetitia, agus i Laudato Si’, do Chríostaithe a bheith mar mhic agus
iníonacha, deartháireacha agus deirfiúracha. Is é an teaghlach an áit ina bhfoghlaimímid conas
maireachtáil ar scáth a chéile. (194). Deir Amoris Laetitia gur álainn an rud é a bheith ag fás aníos
mar dheartháireacha agus deirfiúracha, ag tabhairt aire agus cabhair dá chéile. (195) Is é ról an
teaghlaigh é a mhúineadh dúinn conas maireachtáil mar dheartháireacha agus deirfiúracha
dá chéile. Caithfear na páistí a mhúineadh go foighneach maidir le déileáil lena chéile mar
dheartháireacha agus deirfiúracha. (195)
Scríobh síos:
∞∞ Cur síos ar na buntáistí a bhaineann le deartháireacha nó deirfiúracha a bheith ag duine.
∞∞ Cur síos ar na dúshláin a bhaineann le deartháireacha nó deirfiúracha a bheith ag duine.
∞∞ Sliocht gearr faoi dhéileáil lena chéile mar dheartháireacha nó dheirfiúracha.

P

Plé
Cad iad na dúshláin atá roimh theaghlaigh an lae inniu?
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Féach: www.youtube.com/watch?v=yOQtdjkhmZo (4n 14)
Plé
Cén bhrí a bhaineann tú as an téarma ‘an teaghlach mór?
Amoris Laetitia
In Amoris Laetitia deirtear go gcaithfidh an teaghlach núicléach a bheith gníomhach leis an
teaghlach mór, sé sin leis na tuismitheoirí, na haintíní is na huncailí, na col ceathracha, agus na
comharsana fiú. (187) Má thugaimid an teaghlach mór faoi deara aithneoimid go mbaineann daoine
leis a bhfuil cabhair, nó sólás, nó cairdeas de dhíth orthu. (187) Má bhíonn dearcadh cúng againn
maidir leis an teaghlach, cruthófar braistintí scoiteachta, agus ní bheidh suaimhneas ná síocháin
ann dá bharr. Mar thoradh ar an dearcadh cúng, ní bheidh saol saibhir torthúil ag an teaghlach. (187)
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Féach: www.wingclips.com/movie-clips/it-could-happen-to-you/miracles (3n 28):
www.youtube.com/watch?v=ZOZ-l5blCnA (4n 33)

Plé
Féach ar na físeáin, déan grúpaí agus déan plé faoi thábhacht agus luach an teaghlaigh mhóir.

Machnamh
Scríobh cuntas faoin uair ar thug an teaghlach mór tacaíocht duitse.

Plé
Deir Amoris Laetitia gur ceann de na dúshláin is mó atá roimh an teaghlach ná fíorindibhidiúlachas,
rud a lagaíonn an tsnaidhm theaghlaigh, agus a bhíonn ag déileáil le baill mar aonaráin. (33)
∞∞ Tabhair samplaí den fhíorindibhidiúlachas a tharlódh i measc an teaghlaigh. Scríobh na samplaí ar
an gclár bán.

M

Machnamh
An bhfuil ról agatsa féachaint chuige ó do thaobh féin de, nó ar aon bhonn eile, nach mbíonn
fíorindibhidiúlachas le sonrú i measc an teaghlaigh sa bhaile? Scríobh síos freagra na ceiste seo.
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Gníomhaíocht
Léigh 1 Corantaigh 12:31–13:13 ón mBíobla. Déantar tagairt don litir seo a scríobh Naomh Pól
mar ‘Iomann don Ghrá’. Deirtear go neamhbhalbh ann gurbh é an rud is fearr a bheadh inár seilbh
againn ná an grá, go bhfuil sé níos tábhachtaí ná aon rud eile, ná an creideamh, ná an dóchas fiú.
Léigh an sliocht seo ón ‘Iomann don Ghrá’.
Bíonn an grá foighneach agus bíonn sé lách; ní bhíonn éad air; ní dhéanann sé maíomh
ná mórtas; ní bhíonn sé mímhúinte ná leithleasach, míchéadfach ná agrach. Ní áil leis an
éagóir ach is aoibhinn leis an mhaith. Bíonn sé lán d’fhadfhulaingt, lán de chreideamh, lán de
dhóchas agus lán d’fhoighne.
Pléann Amoris Laetitia é sin i gcaibidil a ceathair, ‘An Grá sa Phósadh‘. I gcomhthéacs Amoris
Laetitia, baintear úsáid as an sliocht seo le cur ar shúile na lánúineacha cén sórt ruda é an fíorghrá,
ach is féidir le cách glacadh leis agus é a chur i bhfeidhm.
Cabhróidh an ghníomhaíocht thíos libh an sliocht ón mBíobla a thuiscint i gceart.

Ón taithí atá agat maidir le grá i measc an teaghlaigh:
Tabhair sampla den am ina raibh tusa foighneach.

Tabhair sampla den am ina raibh tusa lách.

Tabhair sampla den am ina bhféadfadh an grá a bheith éadmhar, nó ag maíomh.

Tabhair sampla den am ina bhféadfadh an grá a bheith mímhúinte nó leithleasach.

Cén focal a léiríonn nach lorgaíonn an fíorghrá a bhealach féin i gcónaí?
Roinnt q		

Comhghéilleadh q		

Cúramach q

Tabhair sampla den am ina bhféadfadh an grá a bheith míchéadfach nó agrach

Tabhair sampla den rud atá i gceist nuair a deirtear faoin ngrá: ‘is aoibhinn leis an mhaith’.

Tabhair sampla den am ina mbíonn an grá lán d’fhadfhulaingt.
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Machnamh
Scríobh amach ‘Iomann don Ghrá’ i d’fhocail féin.

Plé
Déan grúpaí de thriúr nó de cheathrar. Léann gach grúpa sliocht ón rogha thíos.
Lúcás 15:11–31

Lúcás 10:25–37

John 4:1–27

Lúcás 19:1–10

Matha 5:1–12

Eoin 13:1–20

Marcas 12:28–34

Marcas 10:13–16

∞∞ Roinn sonraí an tsleachta a léigh sibh leis an rang.
Tugann na scéalta seo le fios dúinn an saghas duine a bhí in Íosa. Deir Amoris Laetitia go mbíonn
grá bogchroíoch Dé ar fáil i gcónaí dúinn ar an aistear saoil; bronntar grásta orainn a leigheasann
agus a chuireann claochlú ar an gcroí cruaite, agus a mheallann ar ais ar an mbóthar ceart é trí
pháis na croise. (62)
∞∞ Pléigh le do ghrúpa conas mar a chabhródh Íosa linn, mar eiseamláir don saol teaghlaigh.

F

Féach: www.trocaire.org/whatwedo/wherewework/east-africa-crisis (59 soicind)
Tá sampla anseo faoin lámh chúnta a shíneadh chuig teaghlach mór na cruinne. Ní ceart suí siar
agus neamhaird a dhéanamh ar na tubaistí a fheicimid go rialta ar an nuacht. Iarrtar orainne mar
Chríostaithe, a bheith ag gníomhú ar son an chirt.

G

Gníomhaíocht
Déan grúpaí de thriúr nó de cheathrar. Roghnaigh ceann de na topaicí thíos agus déan taighde le
heolas a chruinniú faoi. Conas mar a thabharfadh an teaghlach mór Críostaí freagairt cheart ar na
fadhbanna seo?
Gorta in Oirthear na hAfraice

An Cogadh sa tSiria

Gáinneáil ar Dhaoine

Déileáil le Príosúnaigh

Sceimhlitheoireacht

Ábhar Comhshaoil
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