
Táimid uile ar aistear na beatha. Creideann na 
Caitlicigh gurbh é Dia tús agus deireadh an aistir. 
Bíonn deis againn feadh an aistir, aithne a chur 
ar Dhia, an té a nochtadh dúinn trí Íosa Críost, 
agus é a ghrá. Nuair a bhímid ag urnaí, i dteannta 
ár muintire, ag plé leis an nádúr, nuair a bhímid 
ag ceiliúradh, nuair a dhéanaimid grá Dé a 
cheiliúradh ag an Aifreann, bímid i bhfochair Dé. 
Glacann Dia gach aon chéim de thuras na beatha 
in éineacht linne. 

Déantar tréaniarracht  i ngach scoil Chaitliceach 
tacaíocht a sholáthar do na daltaí ar an aistear 
seo. Cothaítear a gcuid tallanna agus a gcuid 
tíolacthaí. Rinneadh an uile dhalta in íomhá Dé, 
agus an mianach iontu an domhan a fheabhsú 
mar shochaí chóir, grámhar. Tá sionad faoi 
lánseol faoi láthair san Eaglais, rud a chiallaíonn 
go bhfuilimid ar aistear lena chéile. Cuirtear glao 
ar na Caitlicigh teacht le chéile agus pé obair 
na hEaglaise a lorgaíonn an Spiorad Naomh 
uainn faoi láthair, a aithint. Déanaimid ionchur 
uathúil na scoileanna i saol na ndaltaí, i saol an 
phobail agus i saol na hEaglaise a cheiliúradh i 
rith na seachtaine seo, Seachtain na Scoileanna 

Caitliceacha. Ar an aistear seo le chéile, beimid ag 
súil leis go gcabhróidh grásta an Naoimh Spioraid 
linn an saol a chaitheamh de réir tola Dé. Bímis 
ag taisteal go grámhar muiníneach lena chéile. 

‘Faoi mar a tharla le blianta beaga anuas, cuirtear 
acmhainní ar fáil do théamaí an lae. Meascán de 
chur i láthair, de bhileoga oibre, de phaidreacha 
agus d’ábhar eile atá i gceist. Tá na hacmhainní 
in oiriúint do leibhéal na sóisear agus do leibhéal 
na sinsear.’

Ar an gCéadaoin déanaimid Lá na 
Seantuismitheoirí a cheiliúradh. Tugtar moltaí/
gníomhaíochtaí le déanamh ar an lá sin. Sular 
tháinig an phaindéim Covid-19 bhíodh sé de nós 
ag scoileanna, Aifreann a cheiliúradh in ómós 
do na seantuismitheoirí. Ba mhaith an rud é dá 
bhféadfadh na scoileanna an lá a cheiliúradh ar 
bhealach slán, oiriúnach do na cúinsí áitiúla. 

Tá seirbhís urnaí ar fáil atá oiriúnach don scoil agus don 
seomra ranga, chomh maith le moltaí don cheiliúradh 
sa pharóiste. Tá gach acmhainn le híoslódáil anseo: 
www.catholicschools.ie.

Is é téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha i mBliana ná:
Scoileanna Caitliceacha: Ag Siúl go Muiníneach Grámhar le Chéile

‘Míníodh duit, a dhuine, céard is maith agus céard a iarrann an Tiarna ort.
Níl uaidh ach seo: an ceart a dhéanamh, buanghrá a chothú

agus siúl go humhal i bhfochair do Dhé.’
Míocá 6:8
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Ag Siúl go 
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AN LUAN: 
Is é seo an chéad lá de Sheachtain na Scoileanna 
Caitliceacha 2023. Is é an téama ná ‘Ag Siúl go 
Muiníneach le Chéile’. Is sa scoil Chaitliceach a 
fhoghlaimímid a bheith muiníneach asainn féin, as a 
chéile agus as Dia féin. Go bhfoghlaimeoimid conas 
a bheith comhbhách, muiníneach grámhar i ngach 
gníomh a dhéanaimid in éineacht lena chéile ar an 
aistear creidimh. 

A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir mar a 
mhúin tusa dúinn. Guímis le chéile an urnaí a bhronn 
Íosa orainn: Ár nAthair ...

AN MHÁIRT:
Iarrtar orainn inniu a bheith ag machnamh ar shiúl 
go grámhar le chéile sa scoil Chaitliceach. Bíonn go 
leor rudaí le foghlaim ar scoil – an léitheoireacht, an 
eolaíocht, corpoideachas, an ceol, an ealaín. Bíonn 
táblaí agus litriú le foghlaim. Foghlaimímid chomh 
maith faoin mbealach inar féidir linn a bheith 
cairdiúil cabhrach lena chéile de réir mar a mhúin 
Íosa dúinn, agus a Riail Órga a chleachtadh, a deir 
go gcaithfear déileáil leis an duine eile de réir mar 
ba mhaith linn go ndéileálfaí linne. Cuimhnímid 
inniu go gcaithfear a bheith cineálta grámhar linn 
féin, leis an duine eile agus le Dia. 

A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir mar 
a mhúin tusa dúinn. Guímis le chéile an urnaí a 
bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...

Machnamh an Lae
Is féidir gach machnamh a léamh os ard sa seomra ranga nó chuig pobal iomlán na scoile trí chóras 

idirchumarsáide na scoile gach aon lá den tseachtain. Léadh dalta nó ball foirne iad. Is féidir sos ciúin 
urnaitheach Críostaí a ghlacadh tar éis an machnamh a léamh.
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AN CHÉADAOIN: 
Iarrtar inniu ar an scoil na seantuismitheoirí 
a cheiliúradh. Gránn na seantuismitheoirí go 
mór muid. Ba mhaith leo go ndéanfaimis ár 
ndícheall, agus bíonn siad mórtasach as gach a 
gcomhlíonaimid. Múineann siad an eagna dúinn, 
ceachtanna nach mbíonn le foghlaim ar scoil, agus 
maidir leis an gcreideamh. Is féidir leo an urnaí a 
mhúineadh dúinn, agus ár muinín a chur i nDia 
go mbeidh saol maith againn. Gabhaimid buíochas 
le Dia as na seantuismitheoirí, agus déanaimid an 
t-ionchur atá acu inár saol a cheiliúradh. 

A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir mar 
a mhúin tusa dúinn. Guímis le chéile an urnaí a 
bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...

AN DÉARDAOIN:
Iarrtar orainn inniu machnamh a dhéanamh ar shiúl 
le chéile le claochlú a chur ar domhan. Cloisimid ón 
nuacht ar na meáin, go mbíonn amhras ar dhaoine 
maidir leis an aeráid agus go ndeirtear go gcaithfear 
athrú a dhéanamh ar an mbealach ina mairimid. 
Foghlaimímid sa scoil Chaitliceach gur rud naofa 
é an t-imshaol, agus go gcaithfear an domhan 
a chruthaigh Dia a chaomhnú agus a chosaint. 
Deonaigh gur caomhnóirí fiúntacha a bheidh 
ionainn maidir le haire a thabhairt don domhan ar 
mhaithe le cách.

A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir mar a 
mhúin tusa dúinn. Guímis le chéile an urnaí a bhronn 
Íosa orainn: Ár nAthair ...

AN AOINE:
Tá Seachtain na Scoileanna Caitliceacha ag druidim 
chun deiridh agus iarrtar orainn smaoineamh ar an 
mbealach ina siúlaimid go dóchasach lena chéile. 
Cuireann an domhan sceon orainn uaireanta. 
Bímid buartha faoin todhchaí. Foghlaimímid sa 
scoil Chaitliceach nach mairimid mar chadhain 
aonair. Gránn Dia sinn agus tugann ár gcairde 
agus foireann na scoile aire dúinn. Bíonn dóchas 
sa todhchaí againn toisc gur phobal muinteartha 
muid, agus toisc go ndéanaimid lúcháir an aiséirí 
a cheiliúradh.

A Thiarna, cabhraigh linn maireachtáil de réir mar 
a mhúin tusa dúinn. Guímis le chéile an urnaí a 
bhronn Íosa orainn: Ár nAthair ...

IAR-BHUNSCOIL


