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AG CEILIÚRADH

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2020 ar Scoil
26 Eanáir – 2 Feabhra 2020
Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha i mbliana ná

Scoileanna Caitliceacha: Ag Maireachtáil go Sítheach le Gach ar Chruthaigh Dia
Tá athrú ag teacht ar shochaí na hÉireann, agus is dual
dúinn machnamh a dhéanamh ar an gcion leithleach
tairbhe a dhéanann na scoileanna Caitliceacha maidir
le sprioc an phobail i leith an oideachais a thabhairt
chun foirfeachta. Cuireann na scoileanna Caitliceacha
an tairiscint os ár gcomhair gur bronntanas ó Dhia
é an domhan. Iarrtar orainn an grá agus an lúcháir
a scaipeadh ar domhan, agus grá Dé a roinnt ar an
mbealach sin. Iarrtar orainn maoirseacht a dhéanamh
ar an timpeallacht, go mbíonn sé de dhualgas orainn an
comhshaol a chosaint agus a chaomhnú do na glúine
atá le teacht.

Is iad téamaí an lae ná:
An Luan:
An Mháirt:
An Chéadaoin:
An Déardaoin:
An Aoine:

Maireachtáil go Sítheach le Dia
Maireachtáil go Sítheach leis na Comharsana
Maireachtáil go Sítheach leis an Uile Ghlúin
Maireachtáil go Sítheach leis an Domhan
Timpeall Orainn
Maireachtáil go Sítheach sa Scoil Chaitliceach

Mar a tharla le blianta beaga anuas, bainfidh téamaí
agus acmhainní an lae le grúpaí éagsúla: Naíonáin
Shinsearacha & Naíonáin Shóisearacha/Bunscoil 1 & 2;
Rang 1 & 2/Bunscoil 3 & 4; Rang 3 & 4 /Bunscoil 5 & 6;
agus Rang 5 & 6/Bunscoil 7.

Glacann gach scoil Chaitliceach páirt sa ghluaiseacht
dhomhain seo, ach cuirtear an ís i bhfeidhm ar
bhealaí éagsúla. Is éiceolaíocht áirithe de ghaolta é,
an domhan ar chruthaigh Dia. Tá sé mar bhronntanas
uathúil againn go bhfuil an mianach ionainn aire
a thabhairt dúinn féin, don duine eile, agus don
chomhshaol inár dtimpeall. Bíonn gaol ar leith
againn leis an saol timpeall orainn. Deir Íosa linn
grá a thabhairt dá chéile, díreach mar a thug seisean
grá dúinne. I rith na seachtaine seo déanaimid na
bronntanais agus na tallanna a bronnadh orainn a
cheiliúradh agus muid ag cur teagasc Íosa i gcrích.

Luaitear na snáitheanna agus na snáithaonaid a
bhaineann leis an gcuraclam don teagasc creidimh do
réamhscoileanna agus do bhunscoileanna Caitliceacha
na hÉireann (2015) do na grúpaí éagsúla ag tosach na
bpleananna ceachta.
Ar an gCéadaoin, beidh Lá na Seantuismitheoirí á
cheiliúradh againn. Beidh moltaí áirithe againn maidir
le gníomhaíochtaí an lae sin. Tá seirbhís urnaí ar fáil,
d’éadfaí a úsáid sa seomra ranga nó in áit eile ar
scoil. Beidh moltaí ar fáil le húsáid i rith cheiliúradh an
pharóiste.

Arsa Naomh Pól, sa litir chuig na Corantaigh; ‘Is aonad
an corp agus mórán ball ann, ach dá líonmhaire iad
na baill ní dhéanann siad uile ach aon chorp amháin.
Is é an dála chéanna ag Críost é.’ Beidh ceiliúradh á
dhéanamh againn i mbliana maidir leis an tsíocháin,
an aontacht agus an chomhbhá a chur chun cinn sinn
féin go sítheach ar domhan, i bhfocail, i smaointe agus
i ngníomhartha. Má thugaimid aire cheart dúinn féin,
dá chéile agus don chomhshaol, foghlaimímid conas is
féidir maireachtáil go sítheach le gach ar chruthaigh Dia.

Is féidir gach acmhainn a íoslódáil ag:
www.catholicschools.ie
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MACHNAMH

DO LAETHANTA NA SEACHTAINE
Is féidir an machnamh a léamh amach sa seomra ranga i rith an lae,
nó a chraoladh ar chóras cumarsáide na scoile chuig pobal iomlán na scoile.
Bíodh dalta nó ball foirne mar léitheoir. Is féidir machnamh Críostaí a
dhéanamh i ndiaidh an mhachnaimh léite.

An Luan:

Inniu an chéad lá de Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2020. Is inniu
a thugaimid áilleacht an domhain a chruthaigh Dia dúinn chun cuimhne.
Is bronntanas ó Dhia é an domhan. Má bhíonn an tabhairt faoi deara
ionainn, feicfimid gur álainn an domhan a chruthaigh Dia dúinn. Má
ghlacaimid an t-am chuige, tuigfimid tábhacht an domhain álainn seo,
agus gabhfaimid buíochas le Dia as an áilleacht a chruthaigh sé dúinn.
A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir do thola.
Guímis le chéile, an phaidir a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...

An Mháirt:

Iarrtar orainn machnamh a dhéanamh inniu ar an mbealach inar féidir
linn maireachtáil go sítheach lenár gcomharsana. Iarrann Íosa orainn
aire a thabhairt dá chéile agus don domhan timpeall orainn. Má bhímid
measúil, cineálta trócaireach lena chéile, bíonn grá Dé ar domhan á
roinnt againn. Ba mhaith le Dia go gcuirfimis an tsíocháin agus an
maithiúnas i bhfeidhm san áit ina mbíonn an eagla agus an earg i réim.
Is féidir linn an treoir a thugann Íosa dúinn; ‘faoi mar a thug mise grá
daoibhse, go dtabharfadh sibhse grá dá chéile’ a chur i bhfeidhm inár
smaointe, inár gcuid focal, inár ngníomhartha.
A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir do thola.
Guímis le chéile, an phaidir a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...
.
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An Chéadaoin:

Inniu Lá na Seantuismitheoirí, agus iarrtar orainn machnamh a dhéanamh
ar an mbealach inar thug na seantuismitheoirí aire ghrámhar dúinn. Is
féidir go mbíonn áit ar leith ag na seantuismitheoirí inár saol. D’éadfaidís
a mhúineadh dúinn conas saol grámhar aireach a chaitheamh, agus muid a
spreagadh le haire a thabhairt dá chéile. Is féidir leo eolas faoi stair na tíre
a thabhairt dúinn, agus béim a leagadh ar thábhacht an domhain choitinn,
agus conas é a chaomhnú. Is féidir leo áilleacht gach ar chruthaigh Dia a
chur ar ár súile, agus conas aire a thabhairt dó agus muid ag fás aníos.
A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir do thola.
Guímis le chéile, an phaidir a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...

An Déardaoin:

Bhronn Dia an domhan orainn, agus tugann an tabhartas sin deiseanna
maireachtála dúinn. Bronntar uisce, bia agus fuinneamh orainn. Bíonn
deis againn aire a thabhairt dúinn féin de bharr na mbronntanas, ach ba
cheart dúinn machnamh a dhéanamh ar an mbealach inar féidir linn aire
a thabhairt don chomhshaol. Is féidir linn iarracht a dhéanamh gan saol
caifeach a chaitheamh, agus maireachtáil ar bhealach a chabhraíonn
le caomhnú mhaoin an domhain. Is féidir a leithéid a dhéanamh trí
athchúrsáil, trí uisce a chaomhnú, agus trí aire a thabhairt don lóra agus
don ána. Léiríonn an aire a thugaimid don domhan, an grá atá againn do
Dhia agus don domhan álainn a bhronn sé orainn.
A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir do thola.
Guímis le chéile, an phaidir a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...

An Aoine:

Agus Seachtain na Scoileanna Caitliceacha ag druidim chun deiridh, iarrtar
orainn machnamh a dhéanamh maidir leis an mbealach inar féidir linn
maireachtáil go sítheach in éineacht lena chéile. Is sinne clann Dé, agus
iarrtar orainn maireachtáil de réir mar a d’iarr Íosa orainn. Leanfaimid linn
ar feadh na bliana ag cruthú láthair ghrámhar ar scoil, áit ina dtugtar aire
shábháilte áilteach cúramach do chách. Maireann pobal na scoile de réir
bhriathar Dé, muid ag caitheamh le daoine de réir mar a chaithfí linn féin.
A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir do thola.
Guímis le chéile, an phaidir a bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...
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