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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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An Déardaoin: Maireachtáil go Sítheach leis an Domhan 
Timpeall Orainn
30 Eanáir 2020

Eochair� ocail:
Dlúthpháirtíocht, Domhan Forbraíochta, Maoirseacht, Meas, 
Tacaíocht, Aire, Comhshaol, Glúine, Gníomh, Freagracht, Grá, 

Creideamh, Tionchar, Ainmhithe, Cruthú

Tráth Uimhearthachta: Roinn an rang i ngrúpaí le ceathrar i ngach aon ghrúpa. Iarr ar gach aon ghrúpa 
ceann de na sleachta seo a léamh agus an bhrí a scríobh/léiriú ar phóstaer. 
Geineasas 9:9-10
Salm 89:12
Sean� ocal 31:8-9
Irimia 2:7
1 Corantaigh 4:2
1 Eoin 3:17-18
2 Tiomóid 1:14
1 Peadar 4:10
(Tá na tagairtí tugtha ar an leathanach deiridh)

Plé:  Cuirtear na póstaeir in airde agus siúlann na daltaí thart á léamh. Cuir suas sainmhíniú den choincheap 
is tábhachtaí, is é sin ‘maoirseacht’. Iarr ar na daltaí an gaol atá ag an gcoincheap seo leis na sleachta ón 
mBíobla a mheas. An féidir leo achoimre a scríobh i dtrí abairt nó níos lú?

Ciallaíonn an mhaoirseacht Chríostaí go dtugaimid aire don 
domhan agus do gach ar chruthaigh Dia. Caithfi mid féachaint 

chuige go roinntear maoin an domhain ar bhealach cothrom 
cóir. Is é toradh na maoirseachta ná an dlúthpháirtíocht a 

roinnimid le cách, agus leis na bochtáin ach go háirithe. 

Freagair na ceisteanna thíos tú féin i dtosach báire, ansin 
roinn na freagraí le duine eile, agus ansin pléigh i ngrúpaí de 
cheathrar iad. Cuirtear na torthaí os comhair an ranga, is féidir 
tuairisc a scríobh ar an gclár bán, nó ar shleamhnán. 

1. An ríthábhachtach an rud domsa é, go mbreathnaím go 
comair i mo bhróga agus i mo chuid éadaí? Roghnaigh scór ar 
scála idir 1 agus 10, nuair is é 10 an scór is tábhachtaí.
2. Cén tábhacht a bhaineann le bróga agus éadaí faiseanta 
bheith agam?

Smaoinigh, Péireáil, Roinn
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Breathnaigh:  ‘Saolré an T-léine cadáis’ (6 nóim) h� ps://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY

Quiz: Freagair na ceisteanna faoi ‘Saolré an T-léine cadáis’.
Tá siad ar fáil ar Kahoot nó mar obair bhaile leis an � oirm 
Google: h� ps://bit.ly/2MbGZLA

Nasc le Quiz Kahoot 
h� ps://bit.ly/2ZOVYhQ

Breathnaigh:  ‘River Blue – Can Fashion Save the Planet’ (2 nóim.). 
(Is féidir an clár faisnéise ar fad a � eiceáil ar YouTube ar chostas íseal).

Ransú Smaointe: Cad iad na bealaí ina bhféadfaimis teorainn a chur leis an damáiste a 
dhéanann an mear� aisean? Is féidir m.sh., éadaí seanré a cheannach nó éadaí a cheannach i 
siopaí carthanais.
An bhféadfaí cúig smaoineamh eile a lua?
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Ag coimhlint ar son na córa, 
preabann croíthe,
fulaingíonn daoine, 
tugtar cabhair, 
gintear tacaíocht, 
bláthaíonn dóchas,
tógtar neart,  
beirtear bua, 
tagann athrú.
– Trócaire. 

Gníomhaíocht:  Sa chuid is mó 
de na línte anseo tá briathar 
san aimsir láithreach, agus 
ansin ainm� ocal. An féidir le 
gach ceathrar agaibh dán beag 
mar seo a scríobh faoin teideal 
‘Maoirseacht’? (Líne shamplach: 
Déantar maoirseacht
Feictear……………

Urnaí: A Chruthaitheoir an Domhain,
Molaimid tú agus gabhaimid buíochas leat.
Bhí tusa ann ag tús ré, is tusa a mhúnlaigh an domhan, á ullmhú dúinne.
Is tusa a chuir na sléibhte agus na crainn ar fáil dúinn, na huiscí agus an talamh.
Cabhraigh linn maoirseacht cheart a dhéanamh ar do bhronntanas.
Caithfi mid an domhan a chosaint ón éagóir, agus a bheith ullamh maoin an tsaoil a roinnt le cách.
Múin dúinn conas an eolaíocht agus an teicneolaíocht a úsáid ar bhealach cruthaitheach, agus ní ar aon 
bhealach marfach. Deonaigh go mbeidh tuiscint dhomhain againn maidir leis an ngaol intreach atá againn 
le gach ar chruthaigh tú, ionas go mbeidh gach rath agus beannacht ar na glúine atá le teacht. 
Amen.

(Michael Gormley SSC ag http://www.socialjustice.catholic.org.au/spirituality-for-justice/prayers)
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Geineasas 9:9-10 
Féach, daingním mo Chonradh leatsa agus le do shíol i do dhiaidh; agus mar an gcéanna le gach uile 
dhúil bheo dá bhfuil faraibh, an éanlaith, an t eallach, agus gach ainmhí allta atá faraibh, a dtáinig amach 
as an áirc, a bhfuil beo ar talamh.

Salm 89:12 
Is leat na fl aithis, is leat an talamh;
is tú a bhunaigh an domhan agus a bhfuil ann.

Sean� ocal 31:8-9 
Oscail féin do bhéal ar son an bhalbháin,
   agus ar son chearta cách atá tréigthe.
Labhair féin! tabhair breith chóir!
   cosain cearta na mbocht, agus na ndealbh.

Irimia 2:7 
Thug mé sibh go tír thorthúil,
   a ithe a torthaí agus a maitheasa;
ach níor luaithe sibh ann ná gur thruailligh sibh mo dhúiche
   go ndearna sibh m’oidhreacht fuafar

1 Corantaigh 4:2
Éilítear ansin ar na maoir duine a bheith dílis.

1 Eoin 3:17-18
Duine a bhfuil maoin an tsaoil aige agus go n airíonn a bhráthair ar an gcaolchuid, agus go gcruann a 
chroí air, conas a bheadh grá Dé go buan sa duine sin? A chlann liom, ná tugaimis grá briathair ná cainte 
amháin, ach grá gnímh agus � rinne. action.

1 Peadar 4:10
Gach duine agaibh, de réir mar a fuair sé tíolacadh ó Dhia, bainigí feidhm as ar mhaithe lena chéile mar a 
dhéanfadh maoir � ónta ar ilghrásta Dé.

2 Tiomóid 1:14
An taisce luachmhar atá faoi do chúram, cosain é le cabhair an Spioraid Naoimh a chónaíonn ionainn.


