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SCOILEANNA CAITLICEACHA:

MAIREACHTÁIL GO SÍTHEACH 
LE GACH AR CHRUTHAIGH DIA

26 EANÁIR – 2 FEABHRA 2020

Is féidir linne comhoibriú lena chéile mar ghiollaí Dé, 
le haire a thabhairt do gach ar chruthaigh sé.
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Ón gCuraclam: Leibhéal 4

An Creideamh Críostaí Briathar Dé

Mistéir Dé

• Bíonn grá Dé gan teorainn, gan acht, gan 
téarmaí, síoraí (Ís 54:8; Irim 31:3; CCC 220).

An Cruthú

• An Cruthú = léargas ar chumhacht, ar 
ghlóir, ar mhaitheas, ar ghrá, ar áilleacht Dé 
(CCC 32, 293; Iób 12:7- 9; Salm 19).

Mistéir na hEaglaise/Ríochta

• Déanann na Críostaithe comhoibriú lena 
chéile ar mhaithe le cearta sóisialta (UR 12).

An Scríbhinn Dhiaga

• An dlí nua = an Phríomhaithne (CCC 782).

• Saol Poiblí Íosa (CCC 422-24; 430-55; 
535-40; 543-56)

• An Mac Drabhlásach (Lúcás 15:11-32)

Liotúirge agus Urnaí An Mhoráltacht Chríostaí

Urnaí

• Urnaí = ár n-intinn is ár gcroí a thabhairt do 
Dhia agus cabhair a lorg uaidh (CCC 2559, 
2562-63).

• Urnaí = Gaol pearsanta a chothú le Dia 
(CCC 2558, 2565).

Na Sacraimintí

• Is bronntanas ón Athair ar Neamh é an 
t-athmhuintearas (RP 5, 10).

Teagasc Sóisialta na hEaglaise

• Déan tagairt do chuid den ábhar seo 
leanas: An chóir i measc an phobail 
(eacnamaíocht, comhshaol, 
infreastruchtúr, sóisialta,)

• Samplaí: aire a thabhairt do dhaoine aosta, 
easpa dídine, ionannas, bochtaineacht, 
tomhaltachas agus an comhshaol.
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An Luan: Maireachtáil go Sítheach le Dia

“
27 Eanáir 2020

Is trí Shacraimint na hAithrí, is féidir leis an 
saol baistithe, athmhuintearas a dhéanamh le 
Dia agus leis an Eaglais.
(CCC 980)

Smaoinigh
Iarrtar orainn gaol pearsanta a chothú le Dia. Ní gaol deacair teibí atá i gceist anseo. Má ghlacaimid go 
dearfach tuisceanach leis an saol, má bhíonn an misneach ionainn grá gan teorainn agus maithiúnas a 
thabhairt, beimid ag maireachtáil go sítheach. Is trí na sacraimintí, a chuireann Dia in iúl dúinn go mbíonn 
sé i gcónaí lenár dtaobh. Is comharthaí iad na sacraimintí den ghrá atá ag Dia dúinn.

Is í an phríomhaidhm atá le Sacraimint na hAithrí ná athmhuintearas a dhéanamh le Dia agus leis an 
Eaglais. Is féidir linn athmhuintearas a dhéanamh le Dia agus leis an bpobal i gcoitinne más rud é gur  
chruthaíomar deighilt eadrainn, de bharr drochroghanna a dhéanamh. 

Is treise trócaire Dé ná peaca ar bith, ná cathuithe ar bith. Nuair a bhíonn � orbhrón orainn i dtaobh 
na bpeacaí a rinneamar, bíonn Dia ullamh i gcónaí le maithiúnas a bhronnadh orainn. Déanaimid an 
maithiúnas sin a cheiliúradh i Sacraimint na hAithrí, Sacraimint an Athmhuintearais. Is i Sacraimint na 
hAithrí a chuirimid aithne ar Dhia agus ar an ngrá atá aige dúinn.

Taighde
I Sacraimint na hAithrí, beireann Dia ár nAthair barróg ghrámhar, comhbhách, maiteach orainn, díreach 
mar a rug an t-athair barróg ar a mhac sa pharabal ‘An Mac Drabhlásach’. Scéal ón mBíobla: ‘An Mac 
Drabhlásach’ (Lúcás 15:11-32). 

Roinn an rang i gceithre ghrúpa. Tabhair cuid amháin den pharabal an ghrúpa dóibh:

Grúpa 1 – Lúcás 15:11-13

Grúpa 2 – Lúcás 15:14-19

Grúpa 3 – Lúcás 15:20-24

Grúpa 4 – Lúcás 15:25-32

Tugann gach aon ghrúpa tuairisc don rang maidir le príomhphointí 
an scéil a léigh siad.

Nuair a bhíonn na tuairiscí tugtha is féidir leis an rang na 
ceisteanna ar an leathanach saothair a � reagairt. 
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Chuala sibh an scéal ‘An Mac Drabhlásach’. Freagair na ceisteanna seo:

1. Cén smaoineamh a bhí ag an mac nuair a bhí na muca á chothú aige?

2. Cén socrú a rinne sé?

3. Nuair a � illeann sé, cad a dhéanann an t-athair?
a. Labhraíonn sé go crosta leis?
b. Deir sé “Dúirt mé leat go dtarlódh a leithéid seo”?
c. Léiríonn sé grá ina leith?

4. Cad a dhéanann an t-athair le fáilte chroíúil a chur roimh an mhac

5. Conas mar a láimhsigh an t-athair an eachtra seo, dar libh?

6. Cad iad na tréithe a thugann le fi os gur athair fi úntach é an duine seo?

7. An dóigh leat go bhfuil na tréithe sin ag Dia ár nAthair?



Acmhainní Bunscoile | Rang 5 & 6 | Maireachtáil go Sítheach le Gach ar Chruthaigh Dia | 5

   Scoileanna Caitliceacha: Maireachtáil go Sítheach le Gach ar Chruthaigh Dia 

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2020

An Mháirt: Maireachtáil go Sítheach leis na Comharsana 
28 Eanáir 2020

Smaoinigh
Le linn mhinistreacht Íosa ar domhan, labhair sé go minic faoin ngrá, agus mhúin sé dúinn conas grá 
a thabhairt don duine eile. Labhair sé faoin maithiúnas, agus thug sé treoir dúinn gan an ghráin i leith 
an duine eile a bheith ionainn. Léirímid an grá atá againn don duine eile inár ngníomhartha. Déanaimis 
machnamh faoin mbealach ina gcaithimid le daoine eile. An leanaimid an Phríomhaithne: ‘Dé réir mar ab 
áil libh daoine a dhéanamh daoibh, déanaigí dóibh sin mar an gcéanna.’? (Lúcás 6:31)

Taighde
Cad is ‘comharsa’ ann? 
Cé hiad na comharsana atá agamsa?
Conas mar ba mhaith le Dia go gcaithfi mis leis na comharsana?

Scéalta ón mBíobla: Lorgóimis scéalta sa Bhíobla a chuireann síos ar an 
gcomharsa agus ar an mbealach ceart, dar le Dia, le caitheamh leo. 

Marcas 12:28-34
Matha 7:12
Matha 19:19
Matha 22:36-40
Rómhánaigh 13:8-10
Galataigh 5:14

Tá go leor tagairtí sa Bhíobla maidir le grá a thabhairt do na comharsana. 
Tuigimid dá bhrí sin, an tábhacht a leagann Dia ar na comharsana a ghrá. 
Conas a labhraíonn Dia linn faoi ghrá a thabhairt do na comharsana? 

Ba mhaith le Dia go dtabharfaimis grá don chomharsa, díreach mar a ghráimid sinn féin. Cad is brí leis an 
ráiteas sin, dar leat? 

Bíodh seisiún ransaithe smaointe agaibh faoi na bealaí ina bhféadfaimis grá a léiriú don chomharsa. Is 
féidir póstaer an ranga ‘An Riail Óir’ a bhunú ar na moltaí a thagann ón díospóireacht sin.

Gníomhaíocht 
An póstaer ‘An Riail Óir’. 

Scríobh na moltaí ar na bileoga oibre le go bhféadfaí iad a thaispeáint in áit urnaí an ranga.

“
Seo í an dara ceann: ‘Gráóidh tú do 
chomharsa mar thú féin.’ Níl aithne eile is 
mó ná iadsan.
(Marcas 12:31)
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AN RIAIL ÓIR
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Smaoinigh
Tá gach seans ann go bhfuil na daltaí páirteach cheana féin in imeachtaí atá dírithe 
ar aire a thabhairt don chomhshaol  - Scoileanna Glasa nó Mórtas Ceantair. An 
réasúnaíocht a bhaineann leis an gceacht seo ná tuiscint níos doimhne a thabhairt 
maidir le gach ar chruthaigh Dia agus an ról atá dlite orainne agus ar na daltaí chomh 
maith, aire a thabhairt don domhan. 

Taighde
Beimid ag cur síos inniu ar Naomh Proinsias Assisi. Dar leis an bPápa Eoin Pól II, is dea-shampla dúinne 
é Naomh Proinsias Assisi, duine a raibh meas domhain dáiríre aige ar iomláine gach ar chruthaigh Dia. 
Bhronn an Eaglais onóir air trí é a ainmniú mar éarlamh na héiceolaíochta agus na n-ainmhithe. Chaith sé 
saol simplí, umhal, dealbh, agus léirigh sé tiomantas láidir i leith na mbochtán. Ní dhearnadh sagart de 
riamh.

Rinne Naomh Proinsias a chuid urnaí faoin aer, agus d’� oghlaim sé go leor faoi Dhia agus faoi féin chomh 
maith, ar an mbealach sin. Tarlaíonn i saol compordach saoráideach an lae inniu, gur minic a mhothaímid 
scartha ón domhan agus ónár nádúr féin. Chaith Naomh Proinsias leath den bhliain ag urnaí san � ásach 
nó faoin aer in áiteanna éagsúla. Lorg sé an áit chiúin faoin aer le guí nó machnamh a dhéanamh. Bhí meas 
agus grá domhain aige ar gach ar chruthaigh Dia agus tugadh i ngiorracht don Chruthaitheoir é dá bharr.

Smaoinigh ar na bealaí ina mbíonn sé á chur ina luí orainn go bhfuil an � reagracht orainne aire cheart 
a thabhairt don domhan. Bíonn an t-athrú aeráide go mór i mbéal an phobail. Deirtear ar an Nuacht go 
minic linn go gcaithfear aire cheart a thabhairt don domhan.

Bíodh seisiún ransaithe smaointe agaibh maidir leis na bealaí inar féidir linne aire a thabhairt don domhan 
inár saol féin. Scríobh síos na moltaí ar an gclár bán nó ar chairteacha. 

Nuair a theastaigh ó Naomh Proinsias a bheith i ngiorracht Dé, chuaigh sé amach faoin tuath. Tabhair 
cuireadh do na daltaí duilleoga, nó bachlóga, nó samplaí eile an nádúir a thabhairt isteach le cur san áit 
urnaí, mar chomharthaí ar áilleacht an nádúir agus ar an ngrá atá ag Dia dúinn.

Gníomhaíocht
Roinn an rang i ngrúpaí nach mbeadh níos mó ná ceathrar iontu. Tabhair leathanach an ghrúpa dóibh, tá 
ceithre dhuilleog ar gach leathanach. Scríobhann siad na bealaí ina dtugaimid aire don chomhshaol ar 
na duilleoga, agus maisítear iad. Gearrtar amach iad. Cuirtear poill bheaga sna duilleoga. Is féidir iad a 
chrochadh ar shnáithe, agus a chur in airde ar chraobhóg san áit urnaí. 

An Déardaoin: Maireachtáil go Sítheach leis an Domhan 
Timpeall Orainn

30 Eanáir 2020

Ní rud é an nádúr atá scartha uainne, ná aon timpeallacht 
ina mairimid. Is cuid lárnach den nádúr sinne, 
bímid bainteach idirghníomhach go dlúth leis i gcónaí.

(Laudato Si’, 139) “
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An Aoine: Maireachtáil go Sítheach sa Scoil Chaitliceach 
31 Eanáir 2020

Smaoinigh
Cé go mbíonn a héiteas nó a meanma féin ag gach aon scoil, léirítear meanma na scoile Caitlicí trí lionsa 
an chreidimh Chaitlicigh. Is áiteanna iad na scoileanna seo ina léirítear an cúram agus an uileghabhálacht, 
díreach toisc gur scoileanna Caitliceacha iad. Tá na luachanna agus na traidisiúin a chothaítear sna 
scoileanna seo bunaithe go príomha ar shaol Íosa, agus ar an tuiscint gur tógadh an uile dhuine againn 
ar íomhá Dé. Is cuid shuntasach den traidisiún seo an urnaí, is deasghnáth é a chruinníonn le chéile in 
aghaidh an lae sinn.

Taighde
Tá saghsanna éagsúla urnaí ann, ach gur caint le Dia a bhíonn i gceist. Caithfi dh na daltaí a thuiscint gur 
féidir leo rud ar bith a rá le Dia, toisc go bhfuil grá ollmhór aige dúinn, is cuma cad a dhéanaimid. Is féidir 
labhairt le Dia de réir mar a labhróimis leis an gcara is fearr atá againn. Déan an ghuí a dhéanaimid ar scoil 
a phlé, ar maidin iarraimid ar Dhia obair an lae a bheannú, mar shampla. Ag deireadh an lae gabhaimid 
buíochas le Dia as aire a thabhairt dúinn. Guímid lena chéile ag Aifreann tús na bliana, nó ag amanna eile i 
rith na bliana. Déan na hamanna agus na bealaí éagsúla ina ndéanfaimis guí a phlé.

Gníomhaíocht
Meabhraigh Naomh Proinsias do na daltaí agus an bealach ina ndearna sé a chuid urnaí faoin aer. Cuir ceol 
timpeallach ar siúl. Iarr ar na daltaí na súile a dhúnadh agus Naomh Proinsias a shamhlú ag guí faoin aer i 
measc an nádúir. Tabhair spreagadh dóibh smaoineamh ar na rudaí a bheadh le rá le Dia acu, nó a lorgóidís 
féin ó Dhia. Scríobh na noda seo in airde mar chabhair do na daltaí: 

A Íosa, cabhraigh liom maireachtáil cosúil  leatsa agus.… 
A Thiarna cabhraigh liom….                                      
A Dhia maith dom é gur….
Cabhraigh liom…
Tabhair cabhair do mo mhuintir seo…. 
Beannaigh….
Dúirt me go ndéanfainn guí ar son.… 
A Dhia, gabhaim buíochas leat as.…
A Íosa, iarraim ort…
A Spioraid Naoimh, treoraigh mé ionas….           
A Thiarna Íosa Críost, guím….
A Dhia, uaireanta mothaím.…
A Athair, cabhraigh liom tú a thuiscint nuair…

“
Agus bígí ag guí le hurnaí agus le himpí gach uair faoi 
luí an Spioraid. Fanaigí in bhur ndúiseacht chuige 
sin ag guí go buanseasmhach ar na naoimh uile.
(Eif 6:18)

Is féidir leis na daltaí na 
paidreacha a scríobh ar an 

leathanach gníomhaíochta. 
Toisc gur ábhar pearsanta 
é, ná cuir iallach orthu iad 
a thaispeáint sa rang, ach 

d’� éadfaí iad a roinnt leis an 
mhuintir sa bhaile. 

A Thiarna cabhraigh liom….                                      
A Dhia maith dom é gur….A Dhia maith dom é gur….A Dhia maith dom é gur….A Dhia maith dom é gur….
Cabhraigh liom…Cabhraigh liom…Cabhraigh liom…
Tabhair cabhair do mo mhuintir seo…. Tabhair cabhair do mo mhuintir seo…. 
Beannaigh….Beannaigh….Beannaigh….
Dúirt me go ndéanfainn guí ar son.… Dúirt me go ndéanfainn guí ar son.… Dúirt me go ndéanfainn guí ar son.… 
A Dhia, gabhaim buíochas leat as.…A Dhia, gabhaim buíochas leat as.…A Dhia, gabhaim buíochas leat as.…
A Íosa, iarraim ort…A Íosa, iarraim ort…A Íosa, iarraim ort…
A Spioraid Naoimh, treoraigh mé ionas….           A Spioraid Naoimh, treoraigh mé ionas….           A Spioraid Naoimh, treoraigh mé ionas….           A Spioraid Naoimh, treoraigh mé ionas….           
A Thiarna Íosa Críost, guím….A Thiarna Íosa Críost, guím….A Thiarna Íosa Críost, guím….
A Dhia, uaireanta mothaím.…A Dhia, uaireanta mothaím.…A Dhia, uaireanta mothaím.…
A Athair, cabhraigh liom tú a thuiscint nuair…A Athair, cabhraigh liom tú a thuiscint nuair…A Athair, cabhraigh liom tú a thuiscint nuair…
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M’urnaí phears� ta chun Dé

An Aoine: Maireachtáil go Sítheach sa Scoil Chaitliceach 
31 Eanáir 2020


