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Scoileanna Caitliceacha: Ag Siúl go Muiníneach Grámhar le Chéile

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2023

An Creideamh Críostaí Briathar Dé

Rúndiamhair Dé
• Gearrann na Críostaithe fíor na croise orthu 

féin in Ainm an Athar, agus an Mhic, agus an 
Spioraid Naoimh.

• Is é Dia an cruthaitheoir agus ár nAthair 
grámhar (Gein 1:26-7).

• Tá Dia maith (Salm 116:1).
• Aithníonn agus gránn Dia muid
• Is é Dia mo chara.

Rúndiamhair na hEaglaise/Ríochta
• Is é nós imeachta an pharóiste ná aire a 

thabhairt, roinnt le chéile, guí lena chéile 
(CCC 2179; CSRE 2a).

• Áit ar leith í an Eaglais ina gcruinníonn pobal 
Dé lena chéile le hurnaí a dhéanamh.

• Cabhraíonn an teaghlach linn a bheith mar 
chairde Chríost.

• Cabhraíonn an sagart/múinteoir linn a bheith 
mar chairde Chríost. (LG 10).

Scrioptúr Naofa

Urnaí & Liotúirge An Mhoráltacht Chríostaí

Urnaí
• Glaonn Dia chun urnaí muid agus tugaimid 

freagairt air (GS 18, CCC 2567).
• Éisteann Dia i gcónaí lenár nguí
• Is é an séipéal teach Dé, an áit ina 

gcruinníonn a mhuintir lena chéile (CCC 
1180; LG 6; 1 Tiom 3:15).

• Cruinníonn pobal Dé lena chéile i séipéal an 
pharóiste le guí agus ceiliúradh a dhéanamh 
lena chéile (CCC 1069-71, 2179).

• Is áit naofa é an séipéal ina ndéanann daoine 
urnaí agus caint le Dia. (CCC 1181)

An Dínit Dhaonna
• Tá grá ag Dia don uile dhuine againn (Iar 31:3; 

1 Eoin 4:10-11; CSRE 3a).
• Is duine leithleach/speisialta mé toisc gur 

chruthaigh Dia mé (CCC 1004; Gein 1:26-7; 
Salm 137:14).

• Cuirtear glao orm, Dia agus an duine eile a 
ghrá (Matha 22:36-40).

• Is daoine speisialta iad cách i súile Dé (CCC 
225, 356-61, 369, 1604, 1700-01, 1944-46, 2319, 
2334; CSRE 3a).
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Smaoinigh:
Pobal é an scoil Chaitliceach. Oibrímid go dian ansin gach lá leis an rud cineálta a rá agus a 
dhéanamh. Má bhímid go deas cairdiúil lena chéile, muid lách cabhrach, bímid ag maireachtáil 
de réir mianta Íosa. Foghlaimímid faoin ngrá atá ag Dia dúinn, agus go bhfuilimid ar aistear 
an tsaoil ag iarraidh a bheith ar nós Íosa, sa bhealach ina mbímid ag smaoineamh, ag caint, ag 
gníomhú. 

Pléigh:
Meabhraigh do na páistí gur ceart go mbeadh ár scoil Chaitliceach mar áit shona lách do chách. 
Iarr ar na daltaí samplaí a thabhairt den bhealach ina bhféadfaí a bheith grámhar cabhrach 
lena chéile ar scoil. Mínigh dóibh go mairimid de réir thoil Íosa nuair a dhéanaimid a leithéid. 
Taispeáin pictiúr de shéipéal an pharóiste agus mínigh dóibh go bhfuil an scoil mar aonad den 
phobal áitiúil – dream daoine a ghránn Dia, agus a léiríonn grá Dé dá chéile i gcónaí.  Ba cheart 
go bhfeidhmeodh an Eaglais ar nós na scoile Caitlicí, ina mbítear ag comhoibriú lena chéile le 
grá a scaipeadh agus le feabhas a chur ar domhan. 

Gníomhaíocht:
Iarr ar na daltaí na rudaí is fearr leo faoi Dhia agus faoin Eaglais a rá. Iarr orthu na rudaí ar 
domhan a chuireann brón orthu a rá. Conas mar a d’fhéadfadh Íosa agus an Eaglais feabhas a 
chur ar an domhan, dar leo? Iarr orthu pictiúr a dhéanamh d’Íosa nó de bhall de phobal Dé ag 
cabhrú le daoine gátaracha.

An Luan – Ag Siúl go Muiníneach le Chéile



Scoileanna Caitliceacha: Ag Siúl go Muiníneach Grámhar le Chéile

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2023

Acmhainn don Bhunscoil | Rang 1 & 2/P3 & P4 | Scoileanna Caitliceacha: Ag Siúl go Muiníneach Grámhar le Chéile | 4

Smaoinigh:
Sa scoil Chaitliceach bímid lách cineálta leis na daltaí, na múinteoirí, na CRS, leis an fhoireann 
agus leis na cuairteoirí. Pobal atá sa scoil Chaitliceach, áit ina mbímid ag foghlaim agus ag fás, 
ina mbíonn gaolta dearfacha á fhorbairt againn, agus ina ndéanaimid iarracht barr foirfeachta 
a shroicheadh. 

Déanaimid ceiliúradh inniu ar an ngrá a léiríonn Dia don uile dhuine againn. Chruthaigh sé 
mar dhaoine speisialta, mar dhaoine leithleacha muid.  Iarrtar orainn sa scoil Chaitliceach na 
buanna agus na tallanna atá againn a úsáid leis an domhan a fheabhsú do chách. 

Pléigh:
Iarr ar na daltaí an bhrí a bhaineann le bheith mar dhuine cineálta a mhíniú duit. Iarr orthu 
samplaí den chineáltas ar scoil, sa bhaile, in áiteanna eile, a thabhairt. Mínigh dóibh gur 
cruthaíodh muid le grá a léiriú. Ba mhaith le Dia go ndéanfaimis ár ndícheall, agus an cineáltas 
a léiriú inár meon, i mbriathra, agus i ngníomhartha. 

Duine áirithe a léiríonn grá Dé gach lá ná an Bráthair Kevin Crowley, atá mar bhall den ord 
Caipisíneach. Oibríonn sé le pobal gan dídean Bhaile Átha Cliath, agus cuireann sé bia agus 
béilí ar fáil dóibh gach lá. 

Tá léargas ar obair an Bhráthar Kevin ag: https://www.capuchinfranciscans.ie/about/capuchin-
day-centre.

Iarr ar na daltaí, obair an Bhráthar Kevin a mhíniú agus na focail agus na téarmaí a thagann 
chucu a rá nuair a bhíonn an físeán feicthe acu.  

Gníomhaíocht:
Iarr ar na daltaí cuid de na scannáin a chonaiceadar a ainmniú, inar léiríodh daoine ag cabhrú 
lena chéile, agus bheith cineálta lena chéile. Cad a d’fhéadfaidís féin a dhéanamh amach anseo 
le taispeáint do dhaoine áirithe go bhfuil grá acu dóibh? Déan pictiúr nó cruthaigh cárta le 
tabhairt don té a ghránn siad. 

An Mháirt – Ag Siúl go Grámhar le Chéile
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Smaoinigh:
Is breá linn ceiliúradh a dhéanamh. Nuair a dhéanaimid ceiliúradh bímid áthasach faoi ghné 
thábhachtach dár saol. Gránn na seantuismitheoirí go mór muid, agus déanaimid an grá atá acu 
dúinn a cheiliúradh inniu. Is cuid thábhachtach dár muintir iad na seantuismitheoirí, agus is 
féidir cabhair agus comhairle a lorg uathu nuair a bhíonn sé de dhíth orainn. 

Pléigh:
Cén smaoineamh a thagann chuig na daltaí nuair a chloiseann siad an focal ‘ceiliúradh’. Cad iad 
na rudaí a bhíonn á gceiliúradh againn?

Bí ag caint faoin mbealach ina ngráimid na tuismitheoirí agus na seantuismitheoirí, agus an 
grá a thugann siadsan dúinne chomh maith. Caithimid am lena chéile. Bímid lách lena chéile. 
Téimid as baile lena chéile. Déanaimid laethanta breithe agus ócáidí eile a chomóradh agus a 
cheiliúradh. Bíonn ceiliúradh ag an séipéal i measc na n-ócáidí seo: an pósadh, an baiste, an 
Chéad Chomaoin. 

Gránn Dia muid, agus gráfaidh i gcónaí. Cabhraíonn an urnaí linn labhairt le Dia, an té a 
éisteann i gcónaí lenár nguí. Bí ag caint faoi roinnt de na paidreacha atá á fhoghlaim ag na 
daltaí – urnaí na maidine mar shampla.  

Gníomhaíocht:
D’fhéadfadh na páistí cárta poist a dhearadh agus a sheoladh chuig na seantuismitheoirí, le 
buíochas a ghabháil dóibh as an mhaith a dhéanann siad agus as an gcabhair a sholáthraíonn 
siad dúinn. 

Ina dhiaidh sin is féidir leis na páistí urnaí chiúin a dhéanamh. Is féidir labhairt le Dia agus muid 
ag guí, nó d’fhéadfaí guí a dhéanamh trí bheith ag éisteacht go ciúin lenár n-anáil féin. Piocann 
na daltaí daoine áirithe le guí ar a son, agus labhraíonn siad go ciúin le Dia ar feadh nóiméid, ag 
iarraidh air aire a thabhairt don mhuintir mhuirneach.

An Chéadaoin – Ag Siúl le Ceiliúradh a Dhéanamh  
(Lá na Seantuismitheoirí)
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An Déardaoin – Ag Siúl le Chéile le Claochlú a Chur ar Domhan

Smaoinigh:
Tugann an nádúr agus an timpeallacht léargas dúinn ar ghrá Dé. Tá an domhan ar fad lán den 
áilleacht agus den iontas.  

Sa scoil Chaitliceach, múintear dúinn breathnú ar an domhan mar áit álainn ar fad. Cad iad 
na rudaí a fheicimid ar domhan agus a chuireann áthas nó alltacht orainn? Cad is féidir linn a 
dhéanamh leis an domhan a chosaint ón truailliú agus ó scaipeadh na dramhaíola? 

Pléigh:
Breathnaigh ar an bhfíseán le David Attenborough maidir leis an domhan iontach a bhronn Dia 
orainn: https:// www.youtube.com/watch?v=auSo1MyWf8g. Labhair faoi na híomhánna is mó 
a thaitin leis na daltaí, agus na fáthanna lenar thaitin siad leo. 

Labhair faoi na rudaí ar féidir linn iad a dhéanamh leis an domhan a choimeád mar an áit is 
áille agus is oiriúnaí dúinn. Chruthaigh Dia an domhan dúinn, agus tá sé de dhualgas orainne é 
a choimeád mar áit chónaithe slán sláintiúil.  Iarr ar na daltaí samplaí a thabhairt den bhealach 
ina dteipeann ar dhaoine an domhan a choimeád mar áit álainn. 

Mínigh dóibh go bhfuil an fhreagracht orainne mar chine dhaonna, aire a thabhairt don 
domhan mórthimpeall orainn. Nuair a thugaimid aire agus an domhan a chaomhnú, bíonn grá 
Dé á léiriú againn ar an mbealach san.   

Nuair a dhéanaimid bruscar a scaipeadh nó acmhainní luachmhara a chur amú, loitimid 
áilleacht an domhain. Iarr ar na daltaí smaoineamh ar na bealaí ina bhféadfaí cur le háilleacht 
an domhain. Iarr ar na daltaí straitéis a rá lenár scoil Chaitliceach a choimeád glan agus néata. 

Gníomhaíocht:
Dathaigh an leathanach maidir le haire a thabhairt don domhan. Bíodh sprioc seachtainiúil 
agaibh mar rang, leis an scoil, an baile, an paróiste a choimeád mar áit ghlan sonasach. 
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Smaoinigh:
Uaireanta bímid buartha faoi rudaí áirithe a chuireann as dínn. Nuair a bhíonn brón orainn, is 
maith an rud é labhairt le daoine a bhfuil iontaoibh againn astu – tuismitheoirí, múinteoirí. Ní 
cuma le pobal na scoile Caitlicí fúinn, ba mhaith leo go n-éireodh linn, agus go mbeadh dóchas 
sa todhchaí ionainn. Ba mhaith le hÍosa go mbeimis dóchasach as an todhchaí chomh maith. 
Deir sé linn go mbeidh grá Dé ar fáil dúinn ag gach aon chéim den aistear saoil. Is féidir linn riail 
órga Íosa a leanúint gach lá dár saol. 

Pléigh:
Iarr ar na daltaí rialacha na scoile agus rialacha an ranga a rá leat. Cén tábhacht a bhaineann le 
rialacha?

Léigh Matha 7:12 don rang:

‘Nithe ar bith ab áil libh daoine a dhéanamh daoibhse, déanaigí amhlaidh sin dóibh’

Cad a bhí i gceist ag Íosa nuair a dúirt sé a leithéid, an dóigh libh? Déan ransú smaointe ar an 
gclár bán maidir le bealaí ina bhféadfaí focail Íosa a chur i ngníomh amach anseo.

Gníomhaíocht:
Déan ‘Rialóir Órga’. Faigheann gach dalta píosa cairtchláir de thoise rialóra. Scríobhtar an riail 
órga ar an rialóir, nó d’fhéadfaí an rialóir a mhaisiú le pictiúir a léiríonn an riail órga á chur 
i bhfeidhm acu féin, agus iad ag déileáil le daoine eile. D’fhéadfadh an múinteoir an téacs a 
scríobh amach agus a chóipeáil, le go bhféadfadh na daltaí é a ghreamú ar an gcairtchlár agus 
é a dhathú. Is féidir an rialóir órga a chlúdach le gealra nó le scragall órga. Croch rialóirí ar 
an mballa nó cuir sa spás beannaithe iad, le meabhrú do na páistí go gcaithfear an riail órga a 
leanúint. Ba mhaith linn déileáil le daoine eile díreach mar a dhéileálann Íosa linne.

An Aoine – Ag Siúl go Dóchasach le Chéile


