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
áirithe caiticeasmacha, agus baineann téamaí éagsúla leis
na tráthanna úd.

Tráth 1

Teaghlaigh an Dóchais
Samhain 2017
Tá an Tráth 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). Creidimid mar Chríostaithe nach
bhfuil sa bhás ach deireadh ré, agus go bhfuil saol síoraí
in éineacht le hÍosa i ndán dúinn. Cuirtear an dóchas seo i
gcuimhne dúinn i scríbhinn de chuid An Phápa Proinsias a
thugann léargas ar theagasc na hEaglaise. Amoris Laetitia
(Lúcháir an Ghrá) is ainm don cháipéis seo, mar gheall ar
ghrá i measc an teaghlaigh. Is cuid bhunúsach den ghrá é
an dóchas.

Acmhainní:
•• Ábhar oiriúnach ó churaclam an oideachais reiligiúnaigh
Caitlicigh do réamhscoileanna agus do bhunscoileanna
a roghnú

•• Ceacht Sóisearach (Naíonáin Bheaga – Rang 2/P1–P4)
•• Ceacht Sinsearach (Rang 3 – Rang 6/P5–P7)
•• Seirbhís Urnaí Cuimhneacháin

Tráth 2

Teaghlaigh an Dóchais
(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 sa bhunscoil agus san iarbunscoil, Tráth 2: Teaghlaigh an Dóchais.
Mar a tharla le blianta beaga anuas beidh téama in aghaidh
an lae ann, agus acmhainní éagsúla do na ranganna
éagsúla: Naíonáin: Sóisir & Sinsir/Bunscoil 1 & 2; Ranganna
1 & 2/ Bunscoil 3 & 4; Ranganna 3 & 4/Bunscoil 5 & 6;
Ranganna 5 & 6/Bunscoil 7.
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Cuirfear tús le ceacht an lae trí
mhachnamh a dhéanamh ar ábhar
ó Amoris Laetitia ionas go gcuirfear
an fhoghlaim i gcomhthéacs ráiteas
an Phápa Proinsias. Luaitear na snáitheanna oiriúnacha ó
churaclam an oideachais reiligiúnaigh Caitlicigh in Éirinn
chomh maith.
Ar an gCéadaoin beidh ceiliúradh ann ar Lá na
Seantuismitheoirí. Molfar imeachtaí ranga don lá úd.
Beidh searmanas urnaí ar fáil a d’úsáidfí ar scoil, chomh
maith le ceiliúradh paróisteach don Domhnach 28 Eanáir.

Acmhainní Breise: Díreofar aird ar dhul chun cinn an chláir seo ar scoil nó sa pharóiste má chuirtear an póstaer atá
istigh leis an acmhainn seo ar taispeáint in áit fheiceálach.

An Bhunscoil

Tráth 3

Teaghlaigh an Ghrá
Carghas 2018
Tá an Tráth seo fréamhaithe go dóchasach sa mhéid atá i ngealltanas Íosa, ‘go dtabharfadh sibh grá dá chéile; faoi mar a
thug mise grá daoibhse’ (Eoin 13:34).
Thuig Íosa go maith gurb é an gaol pearsanta an rud is tábhachtaí inár saol, ach gur deacair an rud é an caidreamh
iontaofa a chothú, ar uairibh. Tugann an grá atá ann i measc an teaghlaigh léargas dúinn ar ghrá Íosa dá mhuintir. Bhí
an oiread sin grá dúinne ina chroí aige, go bhfuair sé bás ar ár son ionas go n-aontófaí lena chéile athuair ar Neamh
sinn, mar aon teaghlach amháin. D’iarr Íosa orainn grá a léiriú don teaghlach, go mbeadh grá againn dár gcairde agus
fiú do dhaoine nach raibh ar aithne againn, díreach mar a thug seisean grá dúinne. Iarrtar orainn ach go háirithe i rith an
Charghais, an grá don strainséir a léiriú, an grá dá phobal siúd, díreach mar a thugaimid grá dár muintir mhuirneach agus
dár gcairde féin.
In Amoris Laetitia (Lúcháir an Ghrá), deir An Pápa Proinsias go mbíonn tionchar ag an ngrá agus ag an aire a léirímid dó,
ar an duine eile, agus go mbíonn an tionchar le sonrú go soiléir ann. (322) Déanaimis gach iarracht lorg an grá a fhágáil
ar shaol an duine eile i rith an Charghais seo.
Trócaire: Acmhainní Scoile an Charghais 2018
Leibhéal
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An Réamhscoil
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Chríostaí
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Tá grá ag Dia don uile dhuine againn

Leibhéal 1

An Creideamh
Críostaí

Mistéir Íosa Críost

Tugann Íosa grá dúinn

Leibhéal 2

Briathar Dé

Saol Poiblí Íosa

Aithne an Ghrá (Eoin 13:34–5)

Leibhéal 3

Briathar Dé

An Scrioptúr Naofa

Plean grámhar Dé don slánú

Leibhéal 4

An Mhoráltacht
Chríostaí

An Dínit Daonna

Is é toil Dé é go ndéanfaí aon teaghlach amháin
den chine daonna, agus go mbeimis mar
dheartháireacha agus deirfiúracha dá chéile

Tráth 4

Teaghlaigh an Lúcháir
Aibreán/Bealtaine 2018
Tá an chuid dheireanach den chlár fréamhaithe i scríbhinní An Phápa Proinsias, Amoris Laetitia (Lúcháir an Ghrá) ina
measc, ann féin agus ina phápacht. Bímid ag súil go mór le Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, chomh maith.
Cuirtear tearmann ar fáil i measc na dteaghlach, áiteanna ina gcothaítear an lúcháir agus an grá, áit ina ndéantar
ceiliúradh ar a leithéidí. Tugtar deis dúinn an grá dá chéile a chothú, agus an grá don Tiarna a chothú chomh maith.
Acmhainní:
•• Ábhar oiriúnach ó churaclam an oideachais
reiligiúnaigh Caitlicigh do réamhscoileanna agus do
bhunscoileanna a roghnú
•• Ceacht Sóisearach (Naíonáin Bheaga – Rang 2/P1–
P4)
•• Ceacht Sinsearach (Rang 3 – Rang 6/P5–P7)
•• Searmanas Urnaí an Lúcháir
Rinne Hazel O’Connor, Breda Holmes agus John-Paul
Sheridan na hacmhainní seo a ullmhú le haghaidh
‘Seachtain na Scoileanna Caitliceacha’

An Bhunscoil

