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Scoileanna Caitliceacha: Maireachtáil go 
Sítheach le Gach ar Chruthaigh Dia
Cuirtear tús le Seachtain na Scoileanna 
Caitliceacha 2020 ar an Domhnach, 26 Eanáir, 
an Tríú Domhnach Saor agus is é an téama ná: 
‘Scoileanna Caitliceacha: Maireachtáil go Sítheach 
le Gach ar Chruthaigh Dia’. Is é seo an dara bhliain 
déag de Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 
agus cé go mbíonn obair na scoile á cheiliúradh 
gach aon bhliain, is tráth speisialta é seo le gach 
ar chruthaigh Dia a cheiliúradh, agus ar na bealaí 
inar féidir linne a bheith páirteach sa ghluaiseacht 
leis an domhan timpeall orainn a � eabhsú, agus 
obair Dé á dhéanamh againn. Baineann an gaol 
atá againn leis na daoine inár dtimpeall, leis an 
gcomhshaol, agus an aire a thugaimid dúinn féin 
leis an méid a chruthaigh Dia.

Glaonn Dia chun urnaí mar phobal ag tús 
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2020 muid, 
agus tugtar deis ar leith dúinn smaoineamh ar na 
bealaí inar féidir le pobal an pharóiste comhoibriú 
agus tacú le pobal na scoile i rith cheiliúradh na 
seachtaine. Tá iliomad bealaí ann inar féidir le 
paróistigh Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 
a cheiliúradh, agus tá moltaí áirithe anseo lena 
dhéanamh.

An Domhnach, 26 Eanáir
Ceiliúradh na hEocairiste don Tríú Domhnach Saor 
D’� éadfadh grúpa liotúirge an pharóiste cabhrú le 
ceiliúradh an Aifrinn a ullmhú. Déan iad a spreagadh 
le go mbeadh Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 
mar chuid de shaol bliantúil an pharóiste. Cuirfear 
tús leis i gcónaí ar an Domhnach deiridh de mhí 
Eanáir.

Cruinniú Pleanála
Bíodh cruinniú pleanála agaibh leis na príomhoidí 
agus leis na múinteoirí sa bhunscoil agus san Iar-
bhunscoil tamall roimh Sheachtain na Scoileanna 
Caitliceacha le plé a dhéanamh ar an mbealach 
is fearr  le haird a tharraingt agus ceiliúradh a 
dhéanamh ar obair na scoileanna Caitliceacha 
éagsúla sa pharóiste, i rith an liotúirge ar an 26 
Eanáir. Mura mbíonn Iar-bhunscoil Chaitliceach 
sa pharóiste, an bhféadfaí cuireadh a thabhairt do 
na scoláirí a � reastalaíonn ar Iar-bhunscoileanna 
i bparóistí eile, páirt a ghlacadh libhse. Bíodh ball 
de ghrúpa liotúirge  an pharóiste ag an gcruinniú 
seo. Ceisteanna Samplacha: Cén chiall a bhainim 
as ‘Maireachtáil go Sítheach le Gach ar Chruthaigh 
Dia’? Conas a dhéanann mo scoil féin ‘Maireachtáil 
go Sítheach le Gach ar Chruthaigh Dia’?

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha
2020 á Cheiliúradh sa Pharóiste
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An tAifreann
Fáiltiú agus Míniú
Mínigh téama Sheachtain na Scoileanna 
Caitliceacha 2020 – ‘Scoileanna Caitliceacha: 
Maireachtáil go Sítheach le Gach ar Chruthaigh 
Dia’. Tá míniú ar fáil ag: www.catholicscoils.ie.

Mórshiúl Tosaigh
B’� éidir gur mhaith an rud é mórshiúl a ullmhú 
don Domhnach áirithe seo. D’� éadfaí siombailí a 
léiríonn éiteas na scoileanna Caitliceacha éagsúla 
sa pharóiste a thaispeáint. Má bhíonn ionad 
taispeántais ann do Sheachtain na Scoileanna 
Caitliceacha, d’� éadfaí na siombailí a chur isteach 
ann i ndiaidh an mhórshiúil. 

Bíodh na páistí scoile/foireann na scoile, páirteach 
i gceol an Liotúirge. Is féidir leo an Salm a chanadh 
agus Comhgháir an tSoiscéil a  iontonú. 

Liotúirge an Bhriathair
Is féidir na léachtaí agus Guí an Phobail don Tríú 
Domhnach Saor a aimsiú in eagrán Nollaig/Eanáir 
na hirise Intercom. Tá nótaí aithisc don Domhnach 
sin in eagrán mhí Eanáir de The Furrow.

Toisc gur ceiliúradh paróisteach d’Eocairist an 
Domhnaigh atá ann, is tábhachtach an rud é go 
mbeadh na gnáthléitheoirí ag glacadh páirte. Is 
comhartha aitheanta é seo go gcothaítear sinn in 
Eocairist an Domhnaigh le dul ar ais chuig pobal 
na scoile agus pobal an bhaile le leanúint leis an 
obair atá romhainn an soiscéal a chraoladh. Bíodh 
Guí an Phobail ann ar mhaithe leis na Scoileanna 
Caitliceacha agus an obair a dhéanann siad. 
D’� éadfadh an t-aos óg na paidreacha a chumadh 
agus a léamh ag an Aifreann.

Ullmhú na hAltóra agus 
Tabhairt na mBronntannas
Tabhair cuireadh d’ionadaithe ón scoil, ón mbaile, 
ón pharóiste an altóir a ullmhú agus an t-arán is an 
� on a thabhairt suas mar bhronntanais. Tabharfaidh 
sé seo le fi os do chách go bhfuil géarghá ann le go 
mbeadh na trí ghrúpaí ag comhoibriú lena chéile le 
bheith mar � innéithe ar luachanna an tsoiscéil, an 
� ís a chuirtear romhainn mar bhaill na hEaglaise.

Fáilte
D’� éadfaí an deis a thapú   le cupán tae a ofráil 
i ndiaidh an Aifrinn. D’� éadfadh an Cumann 
Tuismitheoirí, Comhairle an Pharóiste nó grúpaí 
áitiúla eile an ócáid shóisialta seo a eagrú i gcomhar 
lena chéile. Is cuid bhunúsach den pharóiste í an 
scoil agus is tábhachtach agus spreagúil an rud é 
go mbeadh deis ag an scoil a bheith muinteartha 
leis an bpobal, rud a thabharfadh ardú meanman 
do chách.
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Scoileanna Caitliceacha: Maireachtáil go Sítheach 
le Gach ar Chruthaigh Dia
Nuachtlitir an Pharóiste
Bí cinnte faoi Sheachtain na Scoileanna Caitlicea-
cha a chur ar shúile an phobail trí nóta a chur i nu-
achtlitir an pharóiste. Luaigh na himeachtaí poiblí a 
bheidh idir lámha agaibh. Tá nóta samplach anseo:

Is é an Domhnach, 26 Eanáir, an chéad lá de 
Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2020. I rith 
na seachtaine seo beidh ceiliúradh á dhéanamh 
againn ar an ionchur a dhéanann na Scoileanna 
Caitliceacha, an bhunscoil agus an Iar-bhunscoil, 
maidir le misean na hEaglaise a chur chun cinn i 
measc an phobail agus lucht mór an chreidimh. Is 
é téama na bliana seo ná ‘Scoileanna Caitliceacha: 
Maireachtáil go Sítheach le Gach ar Chruthaigh 
Dia’. Beidh an paróiste seo againne ag glacadh 
páirte trí….. 

D’� éadfadh na daltaí ó scoileanna an pharóiste an 
nuachtlitir a scaipeadh ag an Aifreann.

Ionad Taispeántais
Bí ag obair leis an scoil le hionad taispeántais a chur 
suas a léireoidh féiniúlacht agus saothar uathúil na 
scoileanna éagsúla sa  pharóiste.

Bord Bainistíochta/Gobharnóirí
Cuir Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2020 ar 
an gclár don chéad chruinniú eile. Tá acmhainn ar fáil 
don Bhord/Gobharnóirí agus don � oireann le go bh-
féadfaí machnamh a dhéanamh ar théamaí na bliana 
seo. Tá sé ar fáil ag: www.catholicbishops.ie.

An Chomhairle Thréadach
Abair leis an gcomhairle thréadach faoi Sheachtain 
na Scoileanna Caitliceacha agus ceistigh iad 
maidir leis an mbealach is fearr le go bhféadfadh 
an paróiste é a cheiliúradh. Tá alt ann: ‘Scoileanna 
Caitliceacha: An Pobal á Thógáil’ i Share the Good 
News: National Directory for Catechesis agus 
d’� éadfaí plé a bhunú ar an ábhar sin maidir le ról 
na scoileanna Caitliceacha agus an bealach inar 
féidir le pobal an chreidimh tacú leo.

Má bhíonn sé oiriúnach, d’� éadfadh an 
séiplíneach, cuairt a thabhairt ar an méid ranganna 
agus is féidir. Tá cabhair in acmhainní Sheachtain 
na Scoileanna Caitliceacha a thabharfadh fócas 
don chuairt, le téamaí áirithe d’obair an lae. Déan 
na scoileanna a spreagadh le páirt a ghlacadh i Lá 
na Seantuismitheoirí, 29 Eanáir.


