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Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2021

An Creideamh Críostaí Briathar Dé

Rúndiamhair Dé

• Is dílis agus is comhbhách é Dia (CCC 205).

• Tá Dia uilechumhachtach uilefheasach (CCC 268).

• Tá aithne phearsanta grámhar ag Dia orm (CCC 
300).

• Cuireann Dia glao ar dhaoine agus tugann siad 
freagra ar an nglao (gairm).

• Léiríonn an Críostaí an creideamh i nDia trí ghuí 
agus trí ghníomhú (creideamh beo fianaiseach).

• Cuireann an creideamh dúshlán roimh an gCríostaí 
obair ar son na Ríochta/Réimeas Dé (CCC 542) 

Snáithaonad: Rúndiamhair na hEaglaise/Ríocht

• Iarrtar ar gach aon Chríostaí Dia a adhradh agus 
freastal a dhéanamh ar an bpobal agus ar an 
mhuintir díreach mar a rinne Íosa.

Urnaí agus Liotúirge An Mhoráltacht Chríostaí

Urnaí

• Gheall Íosa dúinn a bheith in aon áit inar bhailigh 
daoine lena chéile ina ainm (Matha 18:20).

• Is féidir guí áit ar bith am ar bith (CCC 2660; CSRE 
2c). 

Urnaí Fhoirmiúil

• Ár nAthair (CCC 2759)

An Dínit Dhaonna

• Bhronn Dia buanna áirithe orainn le húsáid ar son 
a ghlóire, le fás mar dhaoine, le freastal ar an duine 
eile agus leis an domhan a chaomhnú. 

• Nuair a bhainimid úsáid as tíolacthaí Dé, fásaimid 
in íomhá Dé. (Gein 2:27). 

Saoirse an Duine agus Freagracht

• Cabhraíonn an ghuí go mor leis an ndéanamh cinntí.

• Nuair a thugaimid freagairt dheimhneach ar ghrá Dé 
fásann tréithe Dé ionainn m.sh. grá, comhbhá, trócaire. 

Teagasc Sóisialta na hEaglaise

• D’aithin Íosa fiúntas an duine aonair. Iarrtar ar an 
gCríostaí grá cuimsitheach a thabhairt do chách dá 
bharr. (CCC 1825).

• Beannaíonn Dia an té a thugann aire do na 
bochtáin (Matha 25:31-36; CCC 2443-47).

Rang a Trí & a Ceathair: Ón gCuraclam– Leibhéal 3
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An Luan – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Chreidimh
25 Eanáir 2021

‘Agus deirim libh, iarraigí agus tabharfar daoibh; lorgaígí,
agus gheobhaidh sibh; buailigí agus osclófar daoibh’ (Lúcás 11:9). 

Smaoinigh:
• Mairimid ag am éiginnte scanrúil. D’athraigh an phaindéim seo an bealach ina mairimid. Baineann 

tábhacht ar leith leis an gcreideamh anois. Is féidir an gaol atá againn le Dia a shaibhriú is a láidriú trí 
mheán na hurnaí. 

• Beidh amanna ann i rith na paindéime nuair a bheidh gá le guí ar son an duine eile, nó cabhair agus 
neart Dé a lorg toisc go mbíonn eagla nó imní orainn. 

Scrúdaigh:
• Nuair a bhronn Íosa an Phaidir ar na deisceabail mar theimpléad na hurnaí, thug sé le fi os dúinn go 

nguitear ar son réimse rudaí. Ba mhaith leis ár gcuid riachtanais a chloisteáil, ach ba mhaith leis chomh 
maith go ngabhaimis buíochas leis as na tíolacthaí a bhronn sé orainn. Ba mhaith leis ár bhfabhtanna a 
chloisteáil, agus go ndéanfaimis guí ar son an duine eile.

• Cad is Urnaí ann, dar leat?
Nuair a ghuímid, bímid ag caint le Dia agus ag éisteacht leis chomh maith. Osclaímid ár gcroí agus 
cuirimid ár gcuid smaointe agus ár gcuid mothúchán roimhe – na mianta, an lúcháir, an t-amhras, an 
cumha a bheadh orainn.     

• Cén fáth go mbímid ag guí?
Guímid toisc gur mhaith linn a bheith i bhfochair Dé, agus toisc gur mhaith le Dia a bheith i dteagmháil 
linn. Ba mhaith linn ár gcuid mothúchán a nochtadh do Dhia agus a chuid treoir agus stiúradh a lorg 
gach lá ionas gur féidir linn a thoil a dhéanamh.  

• Cathain is féidir guí a dhéanamh?
Am ar bith, de lá nó d’oíche. Bíonn Dia ann i gcónaí, ullamh le héisteacht le hurnaí ár gcroí.

• Cén áit inar féidir linn a bheith ag guí?
Toisc go mbíonn Dia i gcónaí linn, is féidir labhairt leis in áit ar bith. Bíonn áit chiúin ar leith ag daoine 
áirithe inar féidir leo guí a dhéanamh: seomra codlata, faoin gcrann sa ghairdín, sa charr, is féidir linn 
labhairt le Dia áit ar bith. Is cuma an mbímid inár suí, inár seasamh nó ar na glúine. 

• Is minic a chuirimid ár mbosa lena chéile mar chomhartha ómóis do Dhia. Is féidir linn na súile a 
dhúnadh le díriú ar an bpaidreoireacht agus gach smaoineamh eile a ghearradh amach. Nuair a bhímid 
ag caint le Dia ba mhaith an rud é go mbeadh aire iomlán againn air.

• Cé chomh fada is a bheadh an urnaí?
Ní chuirtear teorainn ama leis an nguí. Tabharfaidh Dia cluas le héisteacht dúinn a fh ad is a bhíonn fonn 
na hurnaí orainn. Tarlóidh sé go mbeidh níos mó ábhar cainte againn le Dia amanna áirithe seachas ag 
amanna eile. Is cuma faoi fh ad na hurnaí.
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Abraimis An Phaidir lena chéile anois, agus tugaimis aird ar bhrí na bhfocal atá á rá againn.  

Ár nAthair
Atá ar neamh
Go naofar d’ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil ar an talamh
Mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
Agus ná lig sinn i gcathú
Ach saor sinn ó olc. Amen

Gníomhaíocht:

CIÚB URNAÍ A DHÉANAMH

Is cabhair mhór é an ciúb urnaí leis na saghsanna éagsúla paidreoireachta a chleachtadh. Is féidir ceann 
amháin an duine a dhéanamh, nó ceann amháin a sholáthar don ghrúpa ar fad. 

Treoracha:
1. Déan fótachóip den teimpléad ar chairtchlár. 
2. Scríobh d’ainm go soiléir sa chearnóg láir.
3. Ar na cearnóga eile scríobh ceann acu: Moladh, Aiféala, Buíochas, Domsa, Don Duine Eile.
4. Déan na haghaidheanna éagsúla a mhaisiú pé bealach is mian leat.
5. Gearr amach an cruth go cúramach.
6. Déan ciúb as, trí na haghaidheanna a fhilleadh is a ghreamú lena chéile. Is féidir páipéar síoda a 

chur sa lár le tiús a thabhairt don chiúb.

Conas é a Úsáid:
1. Caith suas an ciúb agus ansin déan an saghas guí a thagann díreach ar bharr ar an gcearnóg.
2. Lean leis an gcaitheamh go dtí go nochtar gach aghaidh uair amháin ar a laghad ar bharr.
3. Má fheictear ainm duine ar bharr, roghnaíonn an duine sin an sórt guí a ndéantar. 
4. Fág an Ciúb Urnaí in áit shuntasach le go n-úsáidfí ag amanna eile chomh maith é.
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‘Taispeáin do shlite dom a Thiarna, agus déan 
do chosáin a mhúineadh dom’ (Salm 25:4).

Smaoinigh:
• Pobail fhoghlama iad na scoileanna Caitliceacha. Foghlaimímid lena chéile gach lá.

• Foghlaimímid ó dhea-shampla a chéile sna scoileanna Caitliceacha.

• Is minic a fheictear sa stair gur chuir daoine a gcuid muinín i nDia in am na géarchéime, agus go 
ndearnadar gach iarracht maireachtáil mar fhinnéithe ar ghrá Dé. Is féidir linn glacadh leis an dea-
shampla seo agus a bheith mar fhinnéithe ar ghrá Dé i measc an phobail trí na gníomhartha a 
dhéanaimid. 

Scrúdaigh:
• Scrúdaigh an bealach inar spreag grá Dé daoine áirithe i measc an phobail le bheith ag maireachtáil ar 

nós Íosa, cé gur chuir an phaindéim dúshláin mhóra rompu. 

• Déan an rang a spreagadh le cur síos ar scéal ar bith a chualathas maidir leis an mbealach inar thug 
daoine áirithe, nó an pobal ina iomláine, freagairt dheimhneach ar dheacrachtaí na dianghlasála trí 
thacú lena chéile, agus trí cheiliúradh a dhéanamh lena chéile.  

• Is minic a thugann daoine freagairt ghrámhar ar ghlao Dé, ionas go gcuireann siad cabhair ar fáil do 
dhaoine gátaracha i measc an phobail. Is eiseamláir den duine a chuir seirbhísí riachtanacha ar fáil don 
mhuintir uireasach ar son Dé í, an Mháthair Teresa Chalcúta. Spreag an creideamh agus an dóchas a bhí 
aici i nDia í le dul i measc an phobail agus a saol a chaitheamh ar son na mbochtán uireasach.  Míníonn a 
saol go mbronnann grá Dé an neart agus an deis dúinn an grá sin a léiriú do na daoine gátaracha.  

Gníomhaíocht 1:
Léigh an scéal seo don rang:

An Mháirt – Scoileanna Caitliceacha: Pobail na Foghlama
26 Eanáir 2021

Rugadh an Mháthair Teresa, a dtugtar Naomh Teresa de 
Chalcúta uirthi, ar an 26 Lúnasa 1910.

In aois ocht mbliana déag di, cheangail sí le Siúracha 
Loreto in Éirinn. Ba mhaith léi an Béarla a fhoghlaim ionas go 
mbeadh ar a cumas obair mar mhisinéir le Siúracha Loreto san 
India. Cuireadh an tSiúr Teresa chuig scoil chlochair Loreto i 
gCalcúta, agus mhúin sí ansin ar feadh fiche bliain, nach mór. 
Chuaigh staid na ndaoine a bhí ag maireachtáil go bocht sna 
slumaí thart ar Chalcúta isteach go mór uirthi i rith an ama sin. 
Áit phlódaithe, salach, baolach is ea an sluma, ina maireann na 
bochtáin.

Sa bhliain 1948, shocraigh Teresa sari chadáis le himeall gorm 
air, a chaitheamh. Is é an sari feisteas traidisiúnta na hIndia. Cé 
nach raibh ach beagán eolais aici faoi chúrsaí leighis, chuaigh 
Teresa ag obair sna slumaí. Bhunaigh sí scoil ansin, agus thug sí 
aire do na bochtáin ocracha. Tháinig mná eile i gcabhair uirthi 
sa bhliain 1949. Rinne sí an cinneadh comhluadar úr a bhunú a 
bheadh dírithe ar aire a thabhairt don mhuintir thréigthe a raibh 
faillí á ndéanamh ag na húdaráis iontu.

Níor chuir na deacrachtaí a bhí roimpi lagmhisneach ar 
Theresa maidir leis an gcomhluadar úr a bhunú. Rinneadh 
an Mháthair Teresa aisti sa bhliain 1950, agus bhunaigh sí 
Misinéirí na Carthanachta, le haire a thabhairt don mhuintir 
bhocht thréigthe. 

Faoin am a bhfuair sí bás bhí breis agus 4,000 siúr agus 300 
bráthair ag obair le Misinéirí na Carthanachta ag 610 misean i 
mbreis agus 123 tír.

Bhronn an Mháthair Teresa  go fial ar na mílte duine. Fuair sí 
bás ar an 5 Meán Fómhair 1997 in aois 87 di. Is é lá fhéile Naomh 
Teresa ná an 5 Meán Fómhair.

Cuireadh an glao ar an Mháthair Teresa freastal ar dhaoine 
eile. D’iarradh uirthi maireachtáil ar nós Íosa agus in áit na 
fulaingthe scaip sí an grá. Iarrtar orainne maireachtáil ar nós 
Íosa agus an grá don duine eile a léiriú. I rith na paindéime 
seo in Éirinn agus ar fud an domhain, léirigh an pobal grá dá 
muintir trí fhanacht sa bhaile agus na treoirlínte oifigiúla 
sláinte a leanúint. 
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Gníomhaíocht 2:

AN LÁMH CHÚNTA

• Shín an Mháthair Teresa an lámh chúnta chuig na bochtáin agus chuig na daoine gátaracha a bhí 
timpeall uirthi. Foghlaimímis ón dea-shampla sin.

• Déan na bealaí inar féidir linne an lámh chúnta a shíneadh chuig daoine eile atá thart orainn a phlé. Scaip 
cóipeanna den teimpléad láimhe thart ar scoláirí an ranga ar fad. Spreag iad le cur síos a dhéanamh 
ar na lámha i scríbhinn nó mar phictiúir, ar an mbealach inar féidir an lámh chúnta a shíneadh chuig 
daoine eile ag an am seo.

• Má bhím ag freastal ar dhaoine eile, táim ag freastal ar Dhia.
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27 Eanáir 2021

An Chéadaoin – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Ghrá

Lá na Seantuismitheoirí – Grá idirghlúine

‘Tá trí nithe ann atá buan más ea: creideamh dóchas agus grá,
ach is é an grá an ní is mó orthusan’ (1 Cor 13:13).

Smaoinigh:
• Bíonn ról tábhachtach ag na Seantuismitheoirí maidir leis an gcreideamh a thabhairt ar aghaidh á 

cheiliúradh sna scoileanna i rith Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha gach uile bhliain. Caithfear an 
grá idirghlúine seo a cheiliúradh agus a chothú i mbliana ach go háirithe, nuair a scaradh go leor paiste 
ó na seantuismitheoirí a bhí ag clutharú.

• Bíonn tionchar leanúnach ag an bpaindéim seo ar an saol, agus tharlódh sé nach bhféadfadh na 
seantuismitheoirí cuairt a thabhairt ar an scoil mar a tharlaíonn de ghnáth. Caithfear leanúint leis an 
ngrá atá againn do na seantuismitheoirí a léiriú, agus ceiliúradh a dhéanamh ar an méid a dhéanann 
siad dúinn.

Scrúdaigh:
• Tugann na seantuismitheoirí grá gan teorainn dúinn, díreach mar a dhéanann Dia é. Léiríonn siad an 

grá seo ar iliomad bealaí. Ceann de na bealaí ina ndéanann siad a leithéid ná tríd an aithne a chuir siad 
ar Dhia, agus an tábhacht a bhaineann leis ina saol féin, a léiriú dúinn. 

• Déan na daltaí a spreagadh le litreacha a scríobh a chuirfi dh an grá atá acu do na seantuismitheoirí 
in iúl dóibh. (Is féidir é a dhéanamh ar son na ndaoine ar shlí na fí rinne chomh maith). Mura mbíonn 
deis ann Lá na Seantuismitheoirí a cheiliúradh ar scoil, seans gur mhaith le ranganna a trí go dtí a sé, 
mionthionscadail a ullmhú maidir leis na seantuismitheoirí. 

• Is féidir agallamh a chur ar sheantuismitheoirí, na ceisteanna thíos a chur orthu, agus na freagraí a 
scríobh síos. Bheadh ar chumas na ndaltaí indibhidiúla an obair a chur le chéile agus é a mhaisiú le cur 
ar taispeáint sa seomra ranga nó in áit oiriúnach eile ar scoil. 

• Smaoinigh ar chuimhne thábhachtach amháin atá agat maidir le ham a chaitheamh le seantuismitheoir. 
Scríobh paidir ghearr a ghabhann buíochas le Dia as na seantuismitheoirí iontacha atá agat. 
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Ceisteanna:
1. Cé mhéad duine a bhí sa líon tí? Cé mhéad deartháir agus deirfi úr a bhí agat?

2. Cén scolaíocht a bhí agat? Cad é an t-ábhar scoile ab fh earr leat?

3. Cén cluichí a d’imir sibh ar scoil? Cé a bhíodh ag imirt leat? Ar thaitin an léamh leat?

4. Cén leabhar is mó a thaitin leat?

5. Cén t-am den bhliain is mó a thaitin leat?

6. Cad iad na rudaí a cheiliúir sibh? Cén áit a ndearna sibh an ceiliúradh?

7. Cén cara ab fh earr leat?

8. Cad iad na rudaí a rinne sibh lena chéile? 

9. An raibh peata agat?

10. Cad é an bia ab ansa leat?

11. An cuimhin leat faoin gCéad Chomaoin, nó faoin gCóineartú?

12. Cén phaidir ba mhó a thaitin leat agus tú ag fás aníos?

13. Cén chuimhne atá agat maidir le mo bhreith?
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28 Eanáir 2021

An Déardaoin – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Teacht Aniar

Smaoinigh:
• Bíonn sé deacair ar na daoine óga an eagla agus an t-amhras a bhíonn orthu maidir leis an ngéarchéim 

casta seo, a mhíniú. Chuala siad trácht ar na seanóirí agus na heasláin a bheith níos mó i mbaol ón 
víreas. B’fh éidir go mbíonn siad buartha faoina gcuid sláinte féin, nó sláinte an teaghlaigh. B’fh éidir 
gur cailleadh duine a bhí ar aithne acu, de bharr an víris. 

• Má choimeádaimid grá Dé os ár gcomhair, beifear in ann cabhair agus straitéisí a sholáthar do na 
daoine óga le go ndéileálfaidís go cumasach leis an gcaillteanas. 

Scrúdaigh:
• Má chailltear duine den mhuintir mhuirneach, deirtear go mbímid croíbhriste faoi, le cur síos ar an 

gcumha is an chailliúint a mhothaímid. Bhí go leor caillteanas agus crá chroí ann le tamall beag anuas. 

• Déan an caillteanas a d’fh ulaing baill den rang a phlé. B’fh éidir nach raibh deis acu an Chéad Chomaoin 
a cheiliúradh, nár éirigh leo dul ar saoire, nach rabhadar ábalta am a chaitheamh lena gcuid gaolta, nó 
leis na cairde. 

• Tugann an Bíobla sólás dúinn toisc go míníonn sé dúinn go mbíonn Dia i ngiorracht dúinn nuair a 
bhímid faoi bhrón. Gránn Dia muid, agus ba mhaith leis cabhair a sholáthar dúinn. 

Gníomhaíocht:

CROÍ AN CHNEASAITHE

Bain úsáid as teimpléad an chroí le pictiúr nó scéal a scríobh maidir leis an gcaillteanas a d’fh ulaing tú de 
bharr na paindéime COVID-19. Ansin déan an croí a fh illeadh ina dhá leath. Scríobh an phaidir seo ar an 
taobh amuigh:

‘Bíonn an Tiarna i ngar don lucht coscartha’ (Salm 34:19).

Guímid ar son na ndaoine 
atá croíbhriste de bharr an 
chaillteanais. A Dhia, déan an croí 
briste a leigheas agus a líonadh le 
do ghrá.

Bronn an neart orthu leanúint ar 
aghaidh le croí lán de do ghrá.  
Guímid go gcoinneoidh do ghrá 
ollmhór slán iad.

Amen.
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An Aoine – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Dóchais

‘Go ndéana Dia an dóchais sibh a líonadh den áthas agus den tsíocháin 
uile sa chreideamh ar shlí go mbeidh raidhse den dóchas agaibh trí 

chumhacht an Spioraid Naoimh’ (Rómh. 15:13).

Smaoinigh:
• Cabhraíonn an dóchas linn a bheith ag súil leis na rudaí maithe, áille, sonasacha a chuirfidh Dia ar fáil 

dúinn sa saol seo agus sa saol síoraí ach go háirithe. Ardaíonn an dóchas ár gcroí agus muid ag súil 
leis an lúcháir atá romhainn sa todhchaí. Breathnaíonn an dóchas in éineacht leis an gcreideamh ar 
aghaidh chuig an luach saothair ollmhór atá romhainn amach.

Scrúdaigh:
• Is gníomh é an dóchas, seachas mothúchán. Tuigimid an rud a lorgaíonn Dia uainn, agus tugaimid 

freagairt dhearfach ar an nglao sin. Thugamar go leor samplaí faoi deara i rith na paindéime seo, den 
bhealach inar spreagadh daoine éagsúla le dul i mbun gnímh. Thugamar faoi deara gur tháinig pobail 
éagsúla le chéile le tacú lena chéile, agus le ceiliúradh a dhéanamh lena chéile.  

• Plé leis an rang:
Cad iad na rudaí a mbíonn tusa ag súil leo?
Cén bhrí a bhaineann tú as an bhfocal ‘dóchas’? m.sh. a bheith ag súil le rud; a bheith dearfach faoin 
todhchaí.

• Nuair a ghabhaimid buíochas le Dia as an méid a bhronn sé orainn, bíonn dóchas againn as an ngrá 
a thugann sé dúinn. D’fhoghlaimíomar i rith na seachtaine, go mbíonn Dia ann agus ullamh i gcónaí 
treoir a thabhairt dúinn, agus neart agus misneach a bhronnadh orainn le pé dúshlán deacair nó 
strusmhar a chuirtear romhainn a shárú.

• Ní gá go mbeifí ag súil leis go mbeimis buíoch as na deacrachtaí a chuirtear romhainn, ach cuimhnímis 
ar na rudaí maithe a tharlaíonn fiú in am an chrá croí, agus bímis buíoch astu san. Spreagfar an dóchas 
ionainn dá bharr.

• Má aithnímid Íosa mar an Slánaitheoir, agus má bhronntar grá síoraí Dé orainn, beimid fíorbhuíoch 
de. Is cuma cad iad na deacrachtaí a chuirtear romhainn, is féidir linn ár mbuíochas a léiriú toisc go 
dtabharfaimid an lá linn trí chumhacht Íosa Críost.

29 Eanáir 2021
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Gníomhaíocht 1:
Taispeáin leathanach bán le smearadh beag dubh ina lár, do na daltaí. 

Iarr orthu an rud a fheiceann siad a lua. (Luafaidh siad an smearadh i dtosach báire).

Páipéar bán atá ann, ach tugaimid aird don spota dubh i dtosach báire. Tarlaíonn ó am go chéile go 
ndéanaimid neamhaird ar na rudaí maithe inár saol a bheadh mar ábhar buíochais dúinn, ar nós an 
leathanaigh bháin, agus dírímid ar na máchailí nó ar na rudaí nach bhfuil ag oibriú amach dúinn, ar nós an 
spota dhuibh.

An bhfuil cúrsaí deacra i do shaol féin a chiallódh nach mbeadh fonn buíochais ort? Dírigh d’intinn ar 
feadh nóiméid ar ábhar buíochais i do shaol. 

Cé gur aimsir dhúshlánach í seo, agus an víreas beo inár measc agus ag goilleadh orainn, tá ábhar buíochais 
ann mar sin féin. Spreag na scoláirí le smaointe a roinnt faoi na hábhair bhuíochais sin. 

Gníomhaíocht 2:

CRUTHAIGH BALLA BUÍOCHAIS

Déan an teimpléad a chóipeáil ar chairtchlár bán.

Spreag na daltaí le pictiúr nó scéal a chruthú maidir le gné bhuíoch ina saol. 

 Gabhaim buíochas as ...
                 Go raibh maith agat a Dhia.

Cuir an obair chríochnaithe ar taispeáint in áit sa rang ar a dtabharfar ‘An Balla Buíochais’. Déan na daltaí 
a spreagadh leis an saothar seo a thabhairt chun cuimhne ina gcuid paidreacha. 

Gabhaim buíochas 
inniu as …
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Gabhaim buíochas inniu as...


