Sraith Shóisearach
Tráth 1: Teaghlaigh an Dóchais
Eochairfhocail:

TEAGHLACH
DÓCHAS
POBAL
CREIDEAMH
AISÉIRÍ
CUIMHNEAMH
GRÁ

Ar Dhomhnach na Cásca 2017 chuir An Pápa Proinsias i gcuimhne do Chríostaithe gur lárnach an
rud é an t-aiséirí i gcúrsaí creidimh, gur éirigh Íosa ó mhairbh, agus ní finscéal atá ina leithéid.
Tá mí na Samhna buailte linn, an mhí ina ndéanaimid comóradh ar na daoine a fuair bás. Beimid ag
iarraidh dul i ngleic leis an smaoineamh go gceapann daoine áirithe go mbíonn deireadh iomlán
leis an ngaol nuair a fhaigheann duine dár gcairde bás, ach go smaoinímid sinn féin go fóill orthu,
agus go gcreidimid go gcasfar lena chéile arís muid amach anseo. Leanann an dóchas seo ón
gcreideamh.
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Ransú Smaointe
Deir An Pápa Proinsias go bhfuil an eaglais Chaitliceach ar nós Chomhluadar na dTeaghlach.
(Amoris Laetitia, 87). Cad atá i gceist aige an dóigh leat? Deir sé go mbaineann ár gcairde agus
teaghlaigh eile leis an gcomhluadar leathan seo, chomh maith leis na pobail/teaghlaigh a
thacaíonn lena chéile in am an anró. (196).

Breathnaigh: youtu.be/iMNtiSvQWyg (2n 48soicind)
Ransú Smaointe
Cad chuige ar reáchtáladh an cheolchoirm seo i Manchain i mbliana? Cad a thit amach roimh ré?

Plé
∞∞ An raibh aon duine agaibh i láthair ag ceolchoirm Ariana Grande i mBaile Átha Cliath? Ar
fhreastail deartháir nó deirfiúr nó cara leat ar an ócáid?
∞∞ Cad a cheapadar nuair a chuala siad faoin ionsaí sceimhlitheoireachta a tharla ag an gceolchoirm
i Manchain dhá lá ina dhiaidh sin?
∞∞ Cén fáth a raibh comhbhá againn leis na daoine a rinneadh ionsaí tragóideach orthu?
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Breathnaigh: www.youtube.com/watch?v=b-ovNfCdh1w
(50 soicind)

Plé
Ní dhearna Ariana dearmad de na daoine a gortaíodh san eachtra.
∞∞ Cén fáth a raibh na daoine sin buíoch den chuairt a thug sí orthu?

C

Cleachtadh Machnamhach
In Amoris Laetitia déanann An Pápa Proinsias tagairt do Hóisé fáidh:
Nuair a bhí Iosrael ina naíonán, bhí grá agam dó….bhínn á dtarraingt
chugam féin le srianta daonna, le téada grá chun iad a mhuirniú..
∞∞ Conas a dhéanann cuairt Ariana Grande ar an ospidéal aithris ar an
sampla seo de ghrá Dé? Breac síos do fhreagra sa chóipleabhar.
Chuaigh an tragóid seo i bhfeidhm ar dhaoine ar fud an domhain, léiríodh comhbhá agus tacaíocht
go forleathan ar mhaithe le muintir na marbh. Rinne Ariana ómós a léiriú do na daoine a maraíodh
trí chuireadh a thabhairt do réaltaí eile a bheith in éineacht ar stáitse léi le comóradh a dhéanamh
agus le hairgead a chruinniú le bronnadh ar a muintir.

B

Breathnaigh: www.youtube.com/watch?v=5npZDJzRolQ (54 soicind)
∞∞ Ar an bhfíseán, feictear póilín ag rince le páistí. An réitíonn a leithéid le
focail Justin?
∞∞ Cén fáth go mbíonn sé deacair orainn labhairt leis an duine eile faoi
Dhia?
∞∞ An dtugann na liricí de ‘Somewhere Over the Rainbow’ léargas dúinn
ar an gcreideamh Críostaí ó thaobh an saol atá le teacht de?
∞∞ Conas a chuimhnímid ar ár gcairde is ár ngaolta a fuair bás?
∞∞ Cad iad na gnéithe dá saol siúd is mó a chronaímid uainn iad?
Nuair a chailltear ball teaghlaigh, bímid ag déanamh bróin; is Críostaithe
sinn áfach, agus bímid ag súil leis an aiséirí, de bharr aiséirí Íosa Críost.

G

Gníomhaíocht
Déan grúpaí daltaí, faigh ceann de na scéalta thíos sa Bhíobla, agus léigh é.
Leigheas na Mná sa Slua

Matha 9:18–19 agus 23–26 nó Lúcás 8:40–42 agus 49–56

Aiséirí Mhac na Baintrí

Lúcás 7:11–17

Lazaras Beo Arís 		

Eoin 11:1–44
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Tar éis tamall a chaitheamh ag plé an scéil, cuirfidh gach grúpa achoimre den mhíorúilt i láthair,
chomh maith leis an rud a d’fhoghlaimíodar uaidh.

Míorúilt:

Tagairt:

Cén riocht ina mbíonn an teaghlach anseo?

Conas mar a thugann Íosa freagairt ar an fhadhb?

Cad atá le foghlaim faoi Íosa ón scéal seo?

Conas mar a thugann an scéal seo dóchas inár saol dúinn?
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Plé
Ba mhéala mór dá chairde agus dá mhuintir é bás Íosa. Ach thug Íosa le fios dúinn, trína shaol féin,
trína bhás agus trína aiséirí, go bhfuil saol eile tar éis bháis i ndán dúinn, ach é á chaitheamh ar
bhealach éagsúil.
∞∞ Cén t-eolas atá agat maidir le bás Íosa?
∞∞ Cén t-eolas atá agat maidir le scéal an Aiséirí?

G

Gníomhaíocht
Léigh Matha 28:1–10. Samhlaigh gur duine de lucht leanúna Chríost tú. Mhill a bhás an scéal ort.
Rinneadh gach dóchas agus gach fís a scriosadh. Tá tú go mór i ndiaidh Íosa, ach tá eagla an
domhain ort go mbéarfar ortsa chomh maith, toisc gur duine dá lucht leanúna tú.
∞∞ Scríobh cuntas faoin mbealach inar mhothaigh tú nuair a fuair tú amach go raibh Íosa beo
athuair, gur éirigh sé ó mhairbh.
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Obair Bhreise
Conas mar a dhéanann aiséirí Chríost difríocht dúinne inár saol faoi láthair? Scríobh do chuid
tuairimí isteach i do leabhar nótaí.

Gníomhaíocht
Bíonn na Críostaithe mar phobal an dóchais is an ghrá toisc go gcreideann siad san Aiséirí. D’éirigh
Íosa ó mhairbh le taispeáint dúinn go bhfuil an saol eile ann tar éis bháis dúinn, ach é a bheith á
chaitheamh ar bhealach éagsúil.
Ba dhóigh le duine go bhfaigheann an chruimh bás, ach ansin scaoiltear amach ón gcrisilid í.
Claochlaíodh chun féileacán álainn í.
Ar an bhféileacán thíos, scríobh ainm an mhairbh a thabharfá chun cuimhne. Dathaigh é más maith
leat. Gearr amach é agus cuir leis an gcrann/clár cuimhneacháin é, nó greamaigh sa chóipleabhar é.
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Paidir
Glacaimis cúpla nóiméad le buíochas a ghabháil
go ciúin le Dia as pobal na scoile. Comhluadar de
theaghlaigh atá ionainn, teaghlach an chreidimh,
teaghlach an dóchais ach go háirithe…
Cuimhnímid ar na cairde nó baill teaghlaigh a
fuair bás, agus guímid ar a son… Cuimhnímid ar
na teaghlaigh inar cailleadh daoine de bharr na
heachtra ag ceolchoirm Ariana Grande, agus ar
na daoine a fuair bás go tragóideach ar fud na
cruinne… Gabhaimid buíochas leat a Dhia, gur
bhronn tú an bheatha agus an dóchas orainn,
agus go mbíonn tú i dteagmháil linn i gcónaí,
nuair a bhíonn an saol deacair orainn ach go
háirithe…
Gabhaimid buíochas leat a Athair, as ucht a
bheith mar láithreacht ghrámhar bhuan inár
saol. Gabhaimid buíochas leat a Íosa, as an
gcreideamh dochloíte atá againn sa saol eile.
Táimid buíoch den Spiorad Naomh a lasann an
creideamh go domhain sa chnámh ionainn, rud
a thugann an chrógacht dúinn an chuid is fearr a
dhéanamh den saol in aghaidh an lae. Amen.
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