An tSraith Shinsearach
Tráth 1: Teaghlaigh an Dóchais
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Cleachtadh Machnamhach
Is féidir an cleachtadh seo a dhéanamh mar mhachnamh ag éisteacht le ceol.
∞∞ Cad í an chuimhne is faide siar atá agat maidir leat féin?
∞∞ Bí ag smaoineamh ar an am a chaith tú sa bhunscoil. Cad iad na cuimhní cinn is glé leat faoin am
sin?
∞∞ Bí ag smaoineamh ar an am a chaith tú san Iar-bhunscoil. Cad iad na cuimhní cinn is glé leat
faoin am sin?
Breac síos na cuimhní cinn atá agat i do chóipleabhar.
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Ransú Smaointe
Cad iad na himeachtaí domhanda a spreag freagairt shuntasach i measc an phobail?

Breathnaigh: www.youtube.com/watch?v=8O1CcwYf79I (4 nóiméad)

Na FÍORAIS maidir le tubaiste thúr Grenfell:
Meastar gur maraíodh thart faoi cheithre scór
duine

D’eisigh Simon Cowell ceirnín singil le hairgead
a chruinniú do na híospartaigh

An cumhdra dódhíonach a mhol na hailtirí, níor
shuiteáladh é ach amháin ar an mbunurlár

Bhí caoga ceoltóir páirteach ann

Cuisneoir lochtach ba chúis leis an dóiteán

Díoladh breis is 170,000 cóip den singil
An dara singil is mó díolacháin 2017

(Foinsí: www.journal.ie agus www.theguardian.com)
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Plé
∞∞ Cad é cuspóir cuimhneacháin na n-eachtraí seo?
∞∞ Cén fáth nach ceart dearmad a dhéanamh ar eachtraí
dá leithéid?
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Gníomhaíocht
Déan an ghníomhaíocht seo i mbeirteanna. Ag tús an amhráin ‘Bridge Over Troubled Water’, tá rap
a deir Stormzy.

‘Ní fheadar cén áit a gcuirfidh
mé tús le cúrsaí. Dá bhrí
sin déarfaidh mé i dtosach
báire go séanaim sibhse a
dhearmad. Ní chiúnófar mé
riamh. Diúltaím dó, faillí a
dhéanamh oraibh…’

I gcás an scartha nó an chaillte, cad iad na dualgais is ceart a ghlacadh ionas nach ndéanfar
dearmad, nach gciúnófar tú, nach ndéanfar faillí sna daoine sin? Glac nóiméad nó dhó le do
smaointe féin a bhreacadh síos. Ansin, roinn do chuid smaointe le do pháirtí. Ag an deireadh bíodh
plé i measc an tslua ar na smaointe. Tá spás thíos le taifead a dhéanamh ar na smaointe, agus is
féidir cur leis an liosta má thaitníonn smaointe an duine eile leat.
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Obair Bhreise
Bí ag smaoineamh ar feadh nóiméid ar ócáid cheiliúrtha a bhain le heachtra shuntasach i do shaol
féin. Déan cur síos ar an ócáid agus ar an gcuimhne atá agat faoi, agus breac síos cuntas i do
chóipleabhar.
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Gníomhaíocht
Déan amach cé mhéad airgead a chruinníodh ón díolachán 170,000 cóip den singil ‘Bridge Over
Troubled Water’ ar mhaithe le híospartaigh thubaiste thúr Grenfell.

Dúshlán Pearsanta: An bhféadfá féin an singil seo a cheannach/íoslódáil seachas breathnú ar
YouTube?
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Plé
Smaoineoimis ar ár muintir féin. Bí ag smaoineamh ar feadh nóiméid ar bhaill den teaghlach a
d’fhág an ceantar, nó a fuair bás, agus freagair an dá cheist seo fúthu:
∞∞ Cén chuimhne atá agat fúthu?
∞∞ Cad iad na gnéithe dá saol siúd is mó a chronaíonn tú uait iad?
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Cleachtadh Machnamhach
Fhad is nach mbíonn imní oraibh faoi, déan plé ar na ceisteanna seo sna grúpaí.
Glac dhá nóiméad le smaoineamh ar fhreagra na ceiste seo:
Conas ab fhearr leat go mbeadh cuimhneamh ort?

Plé
Léigh an mhír seo ón Soiscéal: Lúcás 23:42–3.
Tá cur síos ann ar an dóchas Críostaí. Toisc go bhfuair Íosa bás ar ár son, gealladh solas na
bhflaitheas dúinn. Bímid ag cuimhneamh i gceiliúradh na hEocairiste ar gach a ndearna Íosa dúinn.
An focal Gréagach ar chuimhní cinn ná anamnesis. Ní hé amháin go mbímid ag cuimhneamh air,
bímid i láthair ag an Suipéar Déanach. Bímid gníomhach san eachtra chuimhneacháin.
∞∞ Cad chuige go gcuimhníonn na Críostaithe ar bhás agus ar aiséirí Chríost?
∞∞ Cén fáth gur ceart dúinne, na Críostaithe, cuimhneamh ar an eachtra seo?
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Plé
Is í an Eaglais teaghlach Dé!
Tugann sé dóchas dúinn. Ba cheart go mbeadh an dóchas le sonrú sa bhaile i measc ár muintir
féin. In Amoris Laetitia, deir An Pápa Proinsias gur sa teaghlach a fhoghlaimímid i dtosach báire
faoin leas coiteann (70). Tógtar an teaghlach in íomhá Dé (71). Is é oideachas a chur ar an chlann
an chloch is mó ar phaidrín na dtuismitheoirí, is dualgas tábhachtach é, is ceart bunúsach é (84).
Nuair a aontaítear an lánúin pósta go grámhar, in atharthacht nó máithreachas grámhar, roinntear
pleananna, deacrachtaí, cúraimí, ionchais, foghlaimíonn siad conas is ceart aire a thabhairt dá
chéile, foghlaimíonn siad faoin maithiúnas frithpháirteach. Déanann siad ceiliúradh go grámhar
ar dhea-thráthanna, tugann siad tacaíocht dá chéile in am an ghátair… nuair a leathann na
tuismitheoirí an grá agus aire a thabhairt gan cheist, bíonn an áilleacht siúd go mór le sonrú i measc
bhaill uile an teaghlaigh (88).
∞∞ Cad é an teachtaireacht dhóchasach maidir leis an teaghlach atá le sonrú san alt thuas?
∞∞ Mínigh na frásaí: ‘an leas coiteann’, ‘in íomhá Dé’ agus ‘maithiúnas frithpháirteach’.
∞∞ Cad iad na deacrachtaí a bhíonn roimh an teaghlach faoi láthair?
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Cleachtadh Machnamhach
Cén áit a mbíonn ag an gcuimhneachán le hatmaisféar grámhar aireach a chothú sa teaghlach, fiú
nuair nach mbíonn an saol éasca orthu?

Gníomhaíocht
Ar 1 Meitheamh 2017, bhí comhdháil ann de na toscairí náisiúnta a bhí ag ullmhú le haghaidh
Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018. Dúirt an tArd-Easpag Diarmuid Ó Máirtín nach raibh a
leithéid de rud ann agus an teaghlach foirfe, ach go raibh a leithéidí agus teaghlaigh iontacha ann.
∞∞ Déan cur síos i d’fhocail féin ar an méid a bhí á rá ag an Ardeaspag Ó Máirtín sa ráiteas thuas.
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Obair Bhreise
Samhlaigh gur duine ceithre scór bliain d’aois atá ionat. Scríobh alt gearr ag cur síos ar an saol
teaghlaigh a bhain leat. Is féidir sonraí a lua faoi: fear céile/bean chéile, faoi mhic/iníonacha, an
dea-uair/drochuair, daoine garchlainne, am an ghátair, ceiliúrtha, agus araile. Ag an deireadh bain
úsáid as an taithí theaghlaigh a bhí agat le tacú leis an smaoineamh nach bhfuil a leithéid de rud
ann agus an teaghlach foirfe, ach go bhfuil a leithéidí agus teaghlaigh iontacha ann.
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