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An Creideamh Críostaí Briathar Dé

Rúndiamhair an Chreidimh
• Bíonn an Spiorad Naomh ag feidhmiú 

ionainn agus san Eaglais trí na scrioptúir, na 
sacraimintí, tríd an gcarasma, údarás teagaisc 
na hEaglaise, tríd an gcarthanacht Chríostaí, 
gníomhartha spioradálta agus corpartha na 
trócaire, an urnaí 7rl (CCC 687-747).

• Is é Dia an Grá.
• Tá grá Dé buan, gan choinníoll, síoraí (Ís 54:8; 

Iar 31:3; CCC 220).
• Maireann Dia inár gcroí: ‘Is ann a 

mhairimid, agus a ghluaisimid agus atáimid’ 
(Gníomh17:28; CCC 300).

• Tíolacadh ó Dhia é an creideamh, is as san a 
gcuirimid ár muinín i gcúram Dé dúinn (GDC 
55; CCC 150,153, 179, 227).

• Tugann taithí an oilc, na fulaingthe, na 
héagóra nó an bháis, dúshlán ár gcuid 
creidimh reiligiúnaigh (CCC 164).

Rúndiamhair an Spioraid Naoimh
• Bronntanas grámhar Dé é an Spiorad Naomh, 

an spiorad a mhaireann sa té a chreideann 
(CCC 733).

• Bíonn an Spiorad Naomh ag feidhmiú ar fud 
an domhain (GS 22, 38).

• Bíonn an Spiorad Naomh go gníomhach 
ar fud an domhain i measc na ndaoine a 
oibríonn ar son an chirt, ar son na síochána, 
cearta an duine, na daoine a thugann aire don 
timpeallacht 

Liotúirge & Urnaí An Mhoráltacht Chríostaí

Saoirse an Duine agus Freagracht 
• Cuireann Dia glao orainn, tá an tsaoirse 

ionainn freagairt a thabhairt air (glao) 
• Déanann an duine iomlán an rogha idir ceart 

agus mícheart – mothúcháin, meon agus 
réasúnaíocht.

Cabhair agus Láithreacht Ghrástúil Dé
• Cabhraíonn luachanna agus teagasc Íosa linn 

an cinneadh ceart a dhéanamh.
• Déanann na Críostaithe an mhaith de bharr 

grá Íosa, toisc gurbh é an rud ceart é (CCC 
1828).

Teagasc Sóisialta na hEaglaise
• Múineann Íosa an meas, an chomhbhá agus 

an chaoinfhulaingt dá lucht leanúna.
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Smaoinigh:
Baineann tábhacht nach beag leis an gCincís go fóill, toisc gur ansin a bunaíodh an Eaglais. 
Cuireann sé i gcuimhne dúinn gur cuireadh gealltanas Íosa faoi theacht an Spioraid Naoimh i 
bhfeidhm ag an am sin. Líonadh na haspail den chreideamh agus den chrógacht de bharr ghrásta 
an Spioraid, rud a chabhraigh leo an soiscéal a scaipeadh. Mhínigh siad Íosa do na daoine eile, 
go bhfuair sé bás ar ár son agus gur aiséirigh sa saol síoraí. Nuair nach féidir linn rud a thabhairt 
faoi deara díreach os ár gcomhair, is minic go mbaintear úsáid as siombailí leis an rud sin a 
mhíniú agus a thuiscint.  Baintear úsáid as an ngaoth agus as an lasair mar shiombailí le cur síos 
a dhéanamh ar an Spiorad Naomh. Bíonn an ghaoth agus an tine dosháraithe, díreach ar nós 
an Spioraid Naoimh nuair a bhronnann sé misneach agus cumhacht orainn le gur féidir linn a 
bheith mar fhinnéithe ar Dhia inár saol féin. Nuair a chualamar scéal baiste Íosa in abhainn na 
hIordáine, baineadh úsáid as an gcolúr mar shiombail an Spioraid Naoimh. 

Pléigh:
Léigh an scéal faoin gCincís ó leabhar an oide I nGrá Dé Rang 6, l. 406–7. Freagair na ceisteanna 
agus críochnaigh an obair ar an mbileog oibre thíos mar gheall ar scéal na Cincíse.

Labhair Faoi:
Bronnann Dia tíolacthaí orainn trí ghrásta an Spioraid Naoimh. Ní bronntanais iad a thagann 
fillte i bpáipéar airgid agus ribín orthu. Roinntear seacht dtíolacthaí an Spioraid Naoimh linn 
mar chabhair dúinn fás i ngrá Dé agus muid ag tabhairt aghaidh ar an saol mór as ár stuaim féin. 
Is iad tíolacthaí an Spioraid Naoimh ná:

• Eagna 
• Tuiscint 
• Breithiúnas Cóir
• Misneach
• Eolas
• Cráifeacht
• Iontas agus Eagla i Láthair Dé.

An Luan – Ag Siúl go Muiníneach le Chéile

‘Deir Íosa leo, “Mise arán na beatha; an té a thagann chugamsa ní bheidh ocras 
air choíche, agus an té a chreideann ionamsa ní bheidh tart air choíche.”

(Eoin 6:35)
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I rang 5 & 6/P7, déanaimid comóradh ar láithreacht an Spioraid Naoimh inár saol. Tagann an 
Spiorad Naomh anuas orainn sa Chóineartú, mar chabhair a dhéanann muid a láidriú agus a 
threorú mar fhinnéithe ar ghrá ollmhór Dé do chách.  

Labhair faoi na bealaí inar féidir leis an Spiorad Naomh a bheith gníomhach inár saol, mar 
shampla trí mhisneach a thabhairt dúinn an cinneadh ceart a dhéanamh. Cad a lorgaíonn an 
Spiorad Naomh uainn inár saol faoi láthair maidir le grá Dé a thaispeáint?   

Gníomhaíocht:
Beidh cloch bheag leathan leibhéalta, péint agus scuaba de dhíth leis an obair seo a dhéanamh. 
Cuir suas pictiúir a thaispeánann lasair agus colúr le gur féidir aithris a dhéanamh orthu. 

Labhair leis an rang faoi na siombailí a bhaineann leis an Spiorad Naomh: an colúr, an lasair, 
an ghaoth. Nuair a bhíonn sé deacair orainn cur síos cruinn a dhéanamh ar rud, is minic a 
bhaintear úsáid as siombailí leis an rud sin a mhíniú. Baintear úsáid as teangacha tine, an 
ghaoth, nó colúr le cur síos ar an Spiorad Naomh sa Bhíobla. Táimid chun lasair, nó colúr, nó an 
ghaoth a phéinteáil ar na clocha seo inniu le cumhacht an Spioraid Naoimh a mheabhrú dúinn. 

Faigheann gach páiste cloch agus dathaíonn leis an tsiombail oiriúnach í. Nuair a thriomaíonn 
na clocha is féidir iad a chur sa spás beannaithe. Is féidir na clocha a bhronnadh ar na daltaí le 
coimeád i rith paidreacha na seachtaine seo.  

Urnaí:
Tar, a Spioraid Naoimh, líon croíthe na bhfíréan, agus las ionainn tine do ghrá. Cuir amach uait 
do Spiorad agus cruthófar muid, agus déanfaidh tú aghaidh na talún a athnuachan. Amen.

Tabhair cuireadh don rang an phaidir seo a scríobh amach ar leathanach A4 agus í a dhathú. Is 
féidir an urnaí seo a bheith i measc phaidreacha na maidine don tseachtain seo. 

Gníomhaíocht 2:
Freagair na ceisteanna mar gheall ar scéal na Cincíse.

1. Cruinníonn na creidmhigh lena chéile ar dtús. Is iad seo aspail Íosa. Ciallaíonn sé sin go 
mbaineann siad lena lucht leanúna. Conas mar a mhothaíodar, an dóigh libh, nuair a 
chruinnigh siad le chéile sa seomra anseo?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cad a chuala na haspail?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Cad a chonaic na haspail?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Cad a chiallaigh an ghaoth mhór agus na teangacha tine?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Cad a rinneadar, tar éis don Spiorad Naomh teacht anuas orthu?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Nuair a tháinig an Spiorad Naomh ar na haspail tugadh spreagadh dóibh. Cad is brí leis go 
spreagfaí duine? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ar spreagadh tusa le rud a dhéanamh riamh?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Conas is féidir leis an Spiorad Naomh spreagadh saoil a thabhairt dúinn?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Smaoinigh:
Déanaimid gach iarracht an riail órga a deir ‘Tugaigí grá dá chéile faoi mar a thug mise grá 
daoibhse’ a chur i bhfeidhm sa scoil Chaitliceach. Ní dár muintir agus dár gcairde féin amháin 
an riail seo. Baineann sé le gach aon duine a bhuaileann linn, na daoine nach dtaitníonn linn 
ar chor ar bith, nó atá éagsúil uainn féin, ina measc. Ní rud éasca é maireachtáil i gcónaí de réir 
na rialach órga.   

Pléigh:
Déan liosta ar an gclár bán de na pobail éagsúla lena mbaineann na daltaí: foirne spóirt, bannaí 
ceoil, grúpaí drámaíochta nó damhsa.  

An pobal de shórt áirithe é an teaghlach? Conas mar a léirímid go mbainimid le pobal an 
teaghlaigh? An pobal de shaghas áirithe í an scoil? Conas san? 

Céard faoin bparóiste? Conas mar a léirímid go mbainimid le pobal an pharóiste? Conas mar a 
bhímid ag déileáil le daoine eile inár bpobail féin?

Cad a tharlaíonn nuair a cheanglaíonn daoine nua le pobal na scoile? Conas mar is ceart déileáil 
leo? Cad a tharlódh mura mbeimis go deas le daoine nua a tháinig chun na scoile toisc nár 
thaitin a ndreacha nó a gcuid iompair linn?

Bíonn sé deacair uaireanta, grá a léiriú don duine nua, ach seo an rud a d’iarr Dia orainn nuair a 
dúirt sé ‘Tugaigí grá dá chéile faoi mar a thug mise grá daoibhse’.  Tugtar an riail órga air.

Scríobh Naomh Pól mar gheall ar an ngrá sa Chéad Litir Chuig na Corantaigh (13:4-8):
Bíonn an grá foighneach agus bíonn sé lách; ní bhíonn éad air; ní dhéanann sé maíomh ná 
mórtas; ní bhíonn sé mímhúinte ná leithleasach, míchéadfach ná agrach.  Ní áil leis an 
éagóir ach is aoibhinn leis an mhaith. Bíonn sé lán d’fhadfhulaingt, lán de chreideamh, 
lán de dhóchas agus lán d’fhoighne.  Rachaidh an fháidheoireacht ar ceal, rachaidh na 
teangacha dá dtost, agus rachaidh an teolas ar neamhní, ach ní rachaidh an grá i léig go 
deo.

‘A chairde cléibh, tugaimis grá dá chéile, mar gur ó Dhia a tháinig an grá, agus 
an té a thugann grá is ó Dhia a rugadh é agus aithníonn sé Dia.
An té nach dtugann grá ní aithnid dó Dia mar is é Dia an Grá.’

(Eoin 4:7-8)

An Mháirt – Ag Siúl go Grámhar le Chéile
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Ciallaíonn an grá go mbímid foighneach nuair a bhíonn an duine a chránn muid ag caint linn. 
Caithimid a bheith cineálta leis an duine nach mbíonn cineálta linne. Caithimid scaoileadh leis 
an éad nuair a fhaigheann an duine eile áit ar an fhoireann pheile romhainn. Caithimid a bheith 
ullamh maithiúnas a thabhairt don duine eile. Caithimid leas an duine eile a lorg i gcónaí. 

D’fhoghlaimíomar inné gur cuireadh an Spiorad Naomh chugainn le tacú linn agus le spreagadh 
a thabhairt dúinn maireachtáil de réir mhianta Íosa.  Is deacair an rud é an grá a léiriú i gcónaí, 
ach go háirithe nuair a chiallaíonn sé go gcuirimid leas an duine eile roimh ár leas féin. Thug 
Íosa an dea-shampla seo dúinn. Thug sé a bheatha féin mar íobairt dúinne. Nuair a deir Íosa, 
‘Tugaigí grá dá chéile faoi mar a thug mise grá daoibhse’, tá sé ag rá linne go gcaithfear íobairtí 
áirithe a dhéanamh ar son a chéile. Bíonn an íobairt seo i measc imeachtaí agus socruithe an 
lae. Bíonn an rogha againne. 

Gníomhaíocht:
Léigh na scéalta thíos leis an rang. Lig do na daltaí a gcuid freagraí féin a scríobh síos. Nuair a 
bhíonn críochnaithe acu is féidir cuid de na freagraí a phlé leis na scoláirí ar fad.  

Abair: Táim chun rudaí áirithe a tharlódh duit a rá, agus ba mhaith liom go scríobhfá síos an 
fhreagairt a thabharfadh tusa sa chás seo. Nuair a bhíonn críochnaithe againn, is féidir linn cuid 
de na freagraí a phlé leis an rang ar fad. 

Cad a dhéanfá sa chás áirithe seo?

Tá an chuma ar an gcailín nua sa rang go bhfuil sí 
imithe amú, ach má stopaim le cabhrú léi, beidh 
mé deireanach ag dul amach ag am sosa.  

Tá an tseanbhean a chónaíonn in aice liom ag 
iompar ualach mór abhaile léi. Má stopaim le 
cabhair a sholáthair di, tá gach seans ann go 
mbeidh mo chairde ag déanamh fonóide fúm.

Tá mo mháthair tuirseach i ndiaidh obair an 
lae, agus caithfear an miasniteoir a fholmhú. 
Má dhéanaimse an folmhú, caillfidh mé an clár 
teilifíse is fearr liom. 

Tá cuma buartha ar an duine a chránn mé. 
D’fhéadfainn iarracht a dhéanamh ardú meanman 
a thabhairt di, nó d’fhéadfainn neamhaird a 
dhéanamh di.  

Ghnóthaigh buachaill eile ón rang áit ar fhoireann 
pheile na scoile, nuair a bhí mise ag súil leis an áit 
sin. Is féidir liom olc a bheith agam dó, nó is féidir 
liom comhghairdeas ó chroí a dhéanamh leis.   

Primary Resources | Fifth and Sixth Class/P7 | Catholic Schools: Walking Together in Faith & Love | 7
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Gníomhaíocht 2:
Croí Cabhrach
Iarr ar na daltaí scríobh nó tarraingt ar an teimpléad thíos maidir leis na bealaí ina n-iarrann an 
Spiorad Naomh orainn an riail órga a leanúint agus grá a thabhairt dá chéile. Is féidir smaointe 
a fháil ón ngníomhaíocht a tharla roimhe seo. 
 

GRÁIGÍ A CHÉILE

A Dhia Ionúin,
Buíochas leat as an aire a thugann tú dúinn, agus as an ngrá gan teorainn a léiríonn tú dúinn. 
Go raibh maith agat as an Spiorad Naomh a sheoladh chugainn, le treoir a thabhairt dúinn. 

Cabhraigh linn do ghrá a roinnt agus aire a thabhairt do chlann Dé, agus do na daoine gur deacair iad a ghrá, ach 
go háirithe.  Go raibh maith agat as an ngrá gan choinníoll a léiríonn tú dúinn.

Guímid go dtabharfaimid grá dá chéile faoi mar a thug tusa grá dúinne.
Amen.
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An Chéadaoin – Ag Siúl le Ceiliúradh a Dhéanamh  
(Lá na Seantuismitheoirí)

Smaoinigh:
Táimid ag foghlaim i rith na seachtaine seo maidir leis an scoil Chaitliceach a bheith mar phobal 
eisceachtúil, a chuireann an grá a léirigh Íosa ina shaol, agus a mhúin sé dúinn chomh maith, 
i ngníomh inár saol scoile. Baineann na seantuismitheoirí le pobal an teaghlaigh. Déanann an 
scoil iad a chomóradh agus a cheiliúradh inniu, as an ról atá acu maidir leis an gcreideamh 
a thabhairt ar aghaidh chuig na garpháistí, agus as an tacaíocht a thugann siad don phobal 
creidimh sa bhaile agus sa pharóiste. Cuireann siad lúcháir ar shaol na ngarpháistí agus tugann 
siad léargas praiticiúil dúinn ar phobal an ghrá i ngníomh. 

Pléigh:
Is tíolacadh ó Dhia inár saol iad na seantuismitheoirí. Tugann siad aire dúinn agus muid ag fás 
aníos, agus is múinteoirí ríthábhachtacha iad inár saol. Tá go leor taithí acu ar an saol, agus ar 
na hathruithe a tharla le blianta anuas, cuid acu dearfach, cuid acu diúltach. 

Iarr ar na páistí: Cad iad na rudaí a d’fhoghlaim sibh ó na seantuismitheoirí? Tabhair noda 
dóibh: aire, flaithiúlacht, creideamh, grá, urnaí, 7rl le cabhrú leo cur síos ar eispéireas agus ar an 
taithí a bhí acu leis na seantuismitheoirí.  

Labhair faoi na bealaí ina léiríonn na seantuismitheoirí a gcuid grá dúinn agus na bealaí inar 
féidir linne grá agus aire a thabhairt do na seantuismitheoirí.  

Gníomhaíocht:
Nóta: Bíodh na hoidí discréideach maidir leis na cúrsaí seo má tharlaíonn gur chaill dalta 
seantuismitheoir le déanaí, nó sa chás nach mbíonn teagmháil ag daoine áirithe leis na 
seantuismitheoirí ar chor ar bith. Is féidir le rang ar bith tabhairt faoi na gníomhaíochtaí seo 
leanas, ag leibhéal atá oiriúnach don rang. 

Portráid: Mise agus mo Sheanmháthair/Sheanathair
Spreag na daltaí le portráid a dhéanamh agus a dhathú a léiríonn iad i dteannta an 
tseantuismitheora/na seantuismitheoirí, ag am deas ina saol.  

Cárta Buíochais
Spreag na daltaí le cárta buíochais a dhéanamh do na seantuismitheoirí, a dhíríonn ar an 
tionchar dearfach a bhíonn acu i saol na n-óg. Bronn an cárta ar na seandaoine, agus mura 
mbíonn siad ina gcónaí i ngiorracht do na daoine óga, seol tríd an bpost chucu é.

Primary Resources | Fifth and Sixth Class/P7 | Catholic Schools: Walking Together in Faith & Love | 11
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Cuimhne Speisialta
Spreag na daoine óga le smaoineamh ar an uair a roinneadar taithí speisialta leis na 
seantuismitheoirí. Iarr orthu cur síos a scríobh faoin gcuimhne, ionas gur féidir é a roinnt leis 
na seantuismitheoirí.  

Urnaí
Scríobh paidir a ghabhann buíochas as na seantuismitheoirí.

Tionscadal
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh faoi shaol sheantuismitheoirí, trí agallamh a chur orthu, 
más féidir.  Mura mbíonn deis acu labhairt go díreach leo, d’fhéadfaí agallamh a chur ar 
thuismitheoirí nó ar ghaolta eile, maidir leis an saol a bhí ag an seantuismitheoir. Bheadh sé 
cabhrach dá bhféadfaí teacht ar ghrianghraif a léiríonn óige an duine, nó an pósadh, nó na 
daoine óga ina dteannta.  D’fhéadfaí póstaer a chruthú a dhéanfadh ceiliúradh ar an ionchur 
uathúil a bhí ag an seantuismitheoir i saol na ndaltaí agus i saol an teaghlaigh. 
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Smaoinigh:
Bíonn tionchar dearfach nó diúltach ar dhaoine eile nó ar an gcomhshaol go ginearálta ag gach 
aon chinneadh a dhéanaimid ó thaobh na timpeallachta a úsáid. Cuireann an Pápa Proinsias i 
gcuimhne dúinn go mbíonn an fhreagracht orainne go pearsanta as an mbealach ina dtugaimid 
aire don domhan, don áit chónaithe coiteann:  

Lorgaíonn an óige an t-athrú. Tuigeann siad nach bhféadfaí todhchaí níos fearr a 
mhúineadh dúinn mura mbítear ag smaoineamh ar an ngéarchéim comhshaoil agus ar 
fhulaingt na muintire eisiata. 

(Laudato Si’, 13).

Sa litir Laudato Si’, scríobhann an Pápa Proinsias go bhfuil gá ann athnuachan a dhéanamh ar 
an tsochaí, athnuachan atá fréamhaithe in oideachas éiceolaíoch agus sa spioradáltacht. Deir sé 
go gcaithfidh na scoileanna oideachas a sholáthar maidir le saol simplí freagrach a chaitheamh, 
maidir le dearcadh buíoch i leith an domhain a chruthaigh Dia a bheith againn, maidir le freastal 
ar riachtanais na mbocht agus aire a thabhairt don timpeallacht. (Laudato Si’, 214).

Iarrtar orainne sa scoil Chaitliceach machnamh a dhéanamh faoin mbealach ina mbíonn 
áit lárnach ag an oideachas éiceolaíoch sa churaclam, agus in éiteas na scoile. Conas mar a 
chothaítear grá don domhan a chruthaigh Dia i measc phobal iomlán na scoile? Conas mar a 
bhímid mar fhinnéithe cróga an tsoiscéil os comhair an domhain? 
 

Pléigh:
Ar an 18 Meitheamh 2015, d’fhoilsigh an Pápa Proinsias litir thréadach dar teideal Laudato 
Si’, maidir le haire a thabhairt don domhan, don áit chónaithe coiteann. Díríodh an litir ar 
phobal iomlán an domhain. Pléitear fáthanna agus tionchair lot na timpeallachta atá le sonrú 
go forleathan ann, an t-athrú aeráide, agus an tionchar atá ag na cúrsaí seo ar na daoine agus ar 
na pobail is leochailí. 

Thursday– Walking Together to Transform our WorldAn Déardaoin – Ag Siúl le Chéile le Claochlú a Chur ar Domhan

‘Ní muintir scoite ón nádúr muid, ní áit chónaithe amháin dúinn an  
nádúr. Is cuid bhunúsach den nádúr féin muid, bíonn idirghníomhú 

leanúnach eadrainn.’
(Laudato Si’, 139)
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Is minic go mbaineann na tíortha forbartha úsáid as acmhainní an domhain ar bhealach a 
dhéanann éagóir ar na daoine agus ar na tíortha is boichte atá ann. Smaoinigh ar an gcaife 
a ólaimid, an tseacláid a ithimid, na héadaí a gcaithimid. Uaireanta sáraítear cearta agus 
riachtanais dhaoine eile nuair a tháirgtear na rudaí seo ar ár son féin. 

Bhronn Dia an comhshaol orainn ionas go bhféadfadh cách é a úsáid agus a roinnt. Thaispeáin 
Íosa Críost dúinn conas mar a d’fhéadfaí maireachtáil go síochánta le Dia, leis an domhan, le 
daoine eile. Bíonn tionchar deimhneach nó diúltach ag na roghanna a dhéanaimid maidir le 
húsáid a bhaint as an timpeallacht, ar dhaoine agus ar an gcomhshaol in áiteanna eile. Tá sé de 
cheart ag an uile dhuine torthaí an domhain a roinnt chomh maith le cách. Caithimid cinneadh 
ceart, cóir do chách a dhéanamh maidir leis an mbealach ina mbainimid leas as an domhan agus 
as a chuid acmhainní. 

In aice baile:
Is féidir leis na daltaí breathnú ar mheascán d’íomhánna den tírdhreach nádúrtha nó uirbeach 
a bhaineann le tír na hÉireann. Déan liosta de na háiteanna ar thug na daltaí cuairt orthu, agus 
na cinn ba mhaith leo a fheiceáil. Déan liosta de na bealaí ina bhféadfaí na háiteanna seo a lot 
má tharlaíonn forbraíocht iontu, mar shampla, truailliú, dramhaíl, deireadh leis an éiceachóras, 
ró-úsáid na n-acmhainní.

An domhan go forleathan:
Breathnaigh ar íomhánna domhanda ón timpeallacht nádúrtha agus ón timpeallacht forbartha 
ó thíortha forbartha agus neamhfhorbartha. Bíodh réimse íomhánna ann, cuid acu dearfach 
faoin timpeallacht, cuid acu diúltach. 
Bain úsáid as na ceisteanna, le plé a dhéanamh faoi na híomhánna. 

• Cad atá ag tarlú sa phictiúr?
• Cén mothú a thugann an íomhá duit?
• Cén t-eolas a thugann an pictiúr duit?
• An gcuireann aon cheann de na híomhánna isteach ort? Cén fáth?
• Cé hiad na daoine a bhaineann tairbhe as acmhainní an domhain?
• Cé hiad na daoine a bhíonn thíos leis?
• Cén tionchar diúltach a bhíonn ar a gcuid saol?
• Cad iad na bealaí ina mbaineann daoine mí-úsáid as an timpeallacht? Cén tionchar a 

bhíonn aige sin ar shaol dhaoine eile dá bharr?
Déan ransú smaointe leis an rang maidir leis na bealaí ina bhféadfaidís aire a thabhairt don 
domhan ina saol féin. An bhfuil tionscnaíocht chomhshaoil ar siúl ar scoil cheana féin a 
chabhródh leis an bplé? Ba cheart na daltaí a spreagadh le go bhféadfaí an t-eolas a chruinníonn 
siad a úsáid ar bhealach deimhneach taobh istigh den scoil agus taobh amuigh den scoil chomh 
maith.
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Urnaí
Go raibh maith agat a Dhia as an domhan, as iontais na cruinne a chruthaigh tú. Deonaigh go 
mbeidh ionadh agus alltacht orainn faoin áilleacht a bhaineann leis.
Cabhraigh linn aire a thabhairt don domhan.
Cabhraigh leis na daoine a fhulaingíonn de bharr an athraithe aeráide, agus meabhraigh dúinn 
go mbíonn an fhreagracht orainne an domhan, an áit chónaithe coiteann, a chosaint. 
Amen.

Is féidir liom aire a thabhairt don domhan a chruthaigh Dia.

1.

2.

3.

4.

5.
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Smaoinigh:
Cad é an misean atá romhainn? Cad ba mhaith linn a bhaint amach inár saol? Leagtar amach 
dúinn, an misean atá romhainn mar phobal na scoile Caitlicí, i sceideal comhaontaithe 
Chomhdháil Easpag Éireann. Deir sé gurb í aidhm na scoile Caitlicí Rómhánaí ná forbairt 
iomlán chomhchuí an duine aonair a chothú: go hintleachtach, go fisiceach, go cultúrtha, go 
spioradálta. Baineann sé seo le gaol láidir a chothú le Dia agus leis an duine eile chomh maith. 
Cuireann an scoil fealsúnacht na beatha chun cinn atá bunaithe ar chreideamh i nDia agus i saol, 
i mbás, in aiséirí Íosa Críost.  Cuireann an scoil Chaitliceach oideachas reiligiúnach ar fáil do 
na daltaí, a réitíonn le teagasc, le cleachtadh agus le traidisiún na hEaglaise Caitlicí Rómhánaí, 
agus a chuireann tógáil na ndaltaí sa chreideamh Caitliceach chun cinn. Conas is féidir leatsa 
cabhrú leis na daltaí i do rang féin an misean a chuirtear rompu a aithint?      

Pléigh
Cad is brí leis an téarma ‘misean’? Deir an foclóir linn gur tasc atá ann, a dtugtar do dhuine nó 
do ghrúpa áirithe daoine. In anallód, deirtí go raibh ball d’ord cráifeach imithe ar an misean 
nuair a chuaigh an duine sin thar lear leis an soiscéal faoi Dhia agus faoi Íosa a scaipeadh. Ar 
chuala tú duine ar bith ag trácht ar bheith ar mhisean riamh? Cad a bhíonn i gceist acu, dar leat?

Cad é an bhrí a bhaineann le creideamh i nDia a bheith ag duine? Cén chuid den chreideamh 
a thaitníonn leat? Conas mar a chleachtann tú an creideamh? An ndéanann tú urnaí, dul ar 
Aifreann, maithiúnas a thabhairt, leithscéal a ghabháil, cineáltas a léiriú do dhaoine eile? Cé 
hiad na baill den phobal creidimh? Teaghlach, seantuismitheoirí, tuismitheoirí, deartháireacha 
is deirfiúracha, oidí, an sagart, na cairde, gaolta, na comharsana, 7rl.?

Cad é an misean saoil atá agat féin? Ar an Luan chualamar gur chuir Dia an Spiorad Naomh 
chugainn le treoir agus cabhair a thabhairt dúinn ar ár misean. Cad é an glao a chuireann an 
Spiorad Naomh ortsa? An iarrann sé ort oibriú leis an domhan a fheabhsú? An bhféadfadh 
gurbh é sin an misean atá romhat? Conas mar a d’fhéadfadh an pobal creidimh cabhrú leatsa le 
go bhféadfá an misean sin a chur i gcrích?   

An Aoine – Ag Siúl go Dóchasach le Chéile

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

Spioraid Naoimh.’ (Rómh 15:13)
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Gníomhaíocht:
Scríobhfaimid litir inniu chuig an bPápa Proinsias le rá leis cén misean saoil atá againn, agus na rudaí 
a thaitníonn linn faoi chleachtadh an chreidimh. Ba mhaith linn a rá leis chomh maith, na bealaí 
ina bhféadfadh an pobal creidimh cabhrú linn leis an misean saoil a chur i gcrích. Bain úsáid as an 
teimpléad thíos. 

Is féidir na litreacha scríofa a chur chuig:
A Naofacht an Pápa Proinsias, 
An Pálás Aspalda,
00120 Cathair na Vatacáine.

Fíorais mar gheall ar an bPápa Proinsias:
Toghadh an Pápa Proinsias ar an 13 Márta 2013. Is eisean an 266ú pápa na hEaglaise Caitlicí. Rinne 
sé staidéar ar an eolaíocht sa choláiste, agus bhí go leor post éagsúla aige sula ndearnadh sagart de. 
Tá trí theanga aige: Spáinnis, Iodáilis agus Gearmáinis. Roghnaigh sé an t-ainm Proinsias in ómós do 
Phroinsias Assisi toisc gur naomh umhal a bhí ann a bhí i gcónaí cineálta leis na bochtáin.
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A Phápa Proinsias Ionúin,
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