Scoileanna Caitliceacha:
Iarraidh ar Chomhluadar na dTeaghlach
Tá socrú déanta ag an bPápa Proinsias go reáchtálfar Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 i mBaile Átha Cliath.
Ón 21–26 Lúnasa 2018, cruinneoidh teaghlaigh agus daoine eile as gach aird an domhain lena chéile le ceiliúradh a
dhéanamh ar an taithí éagsúil saoil a bhaineann leo, le scéalta na beatha a roinnt, le machnamh a dhéanamh ar an
dúshlán suntasach atá rompu agus ar conas mar is féidir forbairt a dhéanamh ar an gcreideamh i dteannta a chéile.
Tabharfar deis ar leith do theaghlaigh na scoileanna an stádas atá acu mar oideachasóirí príomhúla a cheiliúradh, chomh
maith leis an ról cinniúnach atá ag na scoileanna Caitliceacha maidir le gach cúnamh a chur ar fáil do na tuismitheoirí.
I gcomhar le Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, tá clár caiticeasmach bliana curtha le chéile ag coiste stiúrtha
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha atá dírithe ar bhunscoileanna agus ar Iar-bhunscoileanna. Is é téama an chláir seo
ná: Scoileanna Caitliceacha: Iarraidh ar Chomhluadar na dTeaghlach. Tugann an clár seo deis do phobal na scoileanna
machnamh a dhéanamh ar an ngaol a nascann an scoil, an teaghlach, agus an paróiste lena chéile, agus ceiliúradh a
dhéanamh ar an ngaol uathach sin. Déanfar a leithéid trí pháirt a ghlacadh i dtráthanna caiticeasmacha áirithe, agus
baineann téamaí éagsúla leis na tráthanna úd.

Tráth 1: Teaghlaigh an Dóchais – Samhain 2017
Tráth 2: Teaghlaigh an Chreidimh– Eanáir 2018 (Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018)
Tráth 3: Teaghlaigh an Ghrá– Carghas 2018
Tráth 4: Teaghlaigh an Lúcháir– Aibreán/Bealtaine2018
Reáchtálfar Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018 de réir an nóis a leanamar go dtí seo, ach cuirfear athrú suntasach
amháin i bhfeidhm. Sa bhliain 2018, beidh Seachtain na Scoileanna Caitliceacha mar bhuaicphointe chlár caiticeasmach
na scoile sa bhunscoil agus san iar-bunscoil. Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018 ná Scoileanna
Caitliceacha: Teaghlaigh an Chreidimh.

Cuirfear gach acmhainn ar fáil trí mheán na Gaeilge
Cuirfear acmhainní scoile ar fáil de réir a chéile ag: www.catholicschools.ie
Rinne Karen O’Donovan, Breda O’Brien, Margaret Farrell, Paula McKeown agus Sharon Haughey, acmhainní Sheachtain
na Scoileanna Caitliceacha 2018 a chur le chéile agus David Kennedy mar chomhordaitheoir/forbróir orthu.

An Iar-bhunscoil

Tráth 1

• Acmhainn Liotúirgeach

Teaghlaigh an Dóchais

• Ábhar Machnaimh don Bhord Bainistíochta

I rith na míosa seo (Samhain, mí Fhéile na Marbh) déanann
an Eaglais mar ‘Comhluadar na dTeaghlach’ ceiliúradh ar
na daoine atá ar Shlí na Fírinne, iad ag súil leis an aiséirí.
Agus na daoine seo á dtabhairt chun cuimhne againn,
tugtar cuireadh do na scoileanna Caitliceacha dul i ngleic
leis na hacmhainní a chuirtear ar fáil mar chuid de Thráth 1:
Teaghlaigh an Dóchais. Tá na hacmhainní seo fréamhaithe
go dóchasach sa mhéid atá i ngealltanas Íosa: ‘Mise an
t-aiséirí agus an bheatha; An té a chreideann ionamsa, fiú
amháin má fhaigheann sé bás, mairfidh sé’. (Eoin 11:25).
Ar an mbealach seo, cabhróidh acmhainní Thráth 1 le
teaghlaigh na scoileanna Caitliceacha, machnamh ceart
agus ceiliúradh oiriúnach a dhéanamh i rith mhí Fhéile na
Marbh.

Tráth 3

Acmhainní:
• An tSraith Shóisearach: Plean Ceachta
• An tSraith Shinsearach: Plean Ceachta
• Acmhainn Liotúirgeach
• Ábhar Machnaimh don Bhord Bainistíochta
• Acmhainn don Tionól Scoile

Teaghlaigh an Ghrá
Is bronntanas ó Dhia é an grá: ‘Tugaimisne grá, mar gur
thug seisean grá dúinne ar dtús’ (1 Eoin 4:19). Sa litir
a scríobh sé maidir leis an ngrá i measc an teaghlaigh
Amoris Laetitia, míníonn An Pápa Proinsias go gcaithfear
an grá neamhleithleach a léiriú. Deir sé gur uasal an rud
é a bheith ag freastal ar mhianta an duine eile, seachas
ar ár mianta féin. (101) Déanann na Críostaithe ar fud an
domhain ceiliúradh in aghaidh na bliana i rith an Charghais,
mar ullmhúchán d’Fhéile na Cásca. I measc an phobail
sa scoil Chaitliceach is ionann tús an Charghais agus
teacht an bhosca Trócaire. Mar chuid de Thráth 3, i gclár
caiticeasmach Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha
2018, tugtar cuireadh do na scoileanna Caitliceacha páirt a
ghlacadh i bhfeachtas an Charghais de chuid ‘Trócaire’.

Acmhainní:
• Trócaire an Charghais: Acmhainní
• Ábhar Machnaimh don Bhord Bainistíochta
• Acmhainn don Tionól Scoile

Tráth 2

Teaghlaigh an
Chreidimh
(Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018)
Reáchtálfar Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018
de réir an nóis a leanamar go dtí seo, ach cuirfear athrú
suntasach amháin i bhfeidhm. Sa bhliain 2018, beidh
Seachtain na Scoileanna Caitliceacha mar bhuaicphointe
chlár caiticeasmach na scoile. Spreagann acmhainní
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018 pobal na
scoile le machnamh a dhéanamh ar phobal na scoile a
bheith mar ‘comhluadar na dteaghlach’. Mar a tharla go
dtí seo, baineann a théama féin le gach lá éagsúil i rith
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018, agus tá
acmhainn oiriúnach don tsraith shóisearach nó don tsraith
shinsearach ann: An Luan: Ár dTeaghlach sa Bhaile; An
Mháirt: Ár dTeaghlach ar Scoil; An Chéadaoin: Oideachas
Idirghlúine; An Déardaoin: Teaghlach an Pharóiste; An
Aoine: Ár dTeaghlach Domhanda.

Acmhainní:

Tráth 4

Teaghlaigh an Lúcháir
Seo an chuid dheireanach de chlár caiticeasmach bliana
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018 agus tá sé
fréamhaithe sa lúcháir fíréanta Críostaí. Is rud lárnach é an
lúcháir fíréanta Críostaí i bpápacht An Phápa Proinsias ón
uair a ceapadh mar Phápa é. Tuigtear dúinn go mbaineann
áit lárnach leis an lúcháir i saol An Phápa Proinsias nuair
a thugaimid faoi deara go luaitear an focal ‘lúcháir’ breis
agus 221 uair ina chuid scríbhinní pápacha. Is i measc
an teaghlaigh a aimsítear an grá agus an lúcháir, agus
is trí pháirt a ghlacadh i saol spioradálta an teaghlaigh
a fhásann an grá teaghlaigh agus an grá don Tiarna. Tá
Tráth 4 fréamhaithe i scríbhinní agus i bpointifeacht an
Phápa Proinsias, agus bímid ag súil le Cruinniú Domhanda
na dTeaghlach a tharlóidh i mBaile Átha Cliath ón 21–26
Lúnasa.

Acmhainní:
• An tSraith Shóisearach: Plean Ceachta

• An tSraith Shóisearach: Plean Ceachta (An Luan, An
Mháirt, An Déardaoin)

• An tSraith Shinsearach: Plean Ceachta

• An tSraith Shinsearach: Plean Ceachta (An Chéadaoin,
An Aoine)

• Machnamh don Bhord Bainistíochta

• Acmhainn Liotúirgeach
• Acmhainn Bhreise don Tionól Scoile

An Iar-bhunscoil

