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Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2021

An Creideamh Críostaí Briathar Dé

Rúndiamhair Dé

• Gearrann na Críostaithe fíor na croise orthu féin 
in ainm an Athar, agus an Mhic agus an Spiorad 
Naoimh.

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

• Is maith é Dia (Salm 116:1).

• Aithníonn Dia muid agus tugann sé grá dúinn 
(Salm 139).

• Is é Dia mo chara.

Rúndiamhair na hEaglaise/Ríocht

• Ciallaíonn slí mhaireachtála an pharóiste go 
mbímid ag roinnt lena chéile, ag tabhairt aire dá 
chéile, ag guí lena chéile (CCC 2179; CSRE 2a).

• Áit ar leith é an séipéal. Cruinníonn pobal Dé lena 
chéile ann le guí chuige. 

• Cabhraíonn an teaghlach linn cairdeas a dhéanamh 
le hÍosa.

• Cabhraíonn an sagart/oide linn cairdeas a dhéana-
mh le hÍosa (LG 10).

Scrioptúir Naofa 

• Matha 7:12

Liotúirge agus Urnaí An Mhoráltacht Críostaí

Urnaí

• Glaonn Dia chun urnaí muid agus tugaimid freagra 
air (GS 18; CCC 2567).

• Éisteann Dia i gcónaí lenár nguí.

• Is é an séipéal teach Dé. Cruinníonn teaghlach Dé 
lena chéile ann (CCC 1180; LG 6; 1 Tm 3:15).

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

• Spás beannaithe é an séipéal. Téann daoine ann 
chun chainte le Dia is guí a dhéanamh (CCC  1181).

Dínit an Duine

• Gránn Dia gach duine againne (Iar 31:3; 1 Eoin   
4:10-11; CSRE 3a).

• Duine ar leith mise toisc gur chruthaigh Dia mé 
(CCC 1004; Gein 1:26-7; Salm 137:14).

• Iarrtar orm grá a thabhairt do Dhia agus don duine 
eile (Matha 22:36-40).

• Duine ar leith gach aon duine i thuairim Dé          
(CCC 225, 356-61, 369, 1604, 1700-01, 1944-46, 
2319, 2334; CSRE 3a).

Rang a hAon agus a Dó Ón gCuraclam– Leibhéal 2
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An Luan – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Chreidimh
25 Eanáir 2021

Smaoinigh:
• Pobal is ainm don ghrúpa duine a roinneann rud áirithe lena chéile.  Ainmnigh pobail éagsúla: clubanna 

CLG, foirne an chontae, pobal an tsráidbhaile, pobal an pharóiste agus araile.

• Pobail ar leith an Chreidimh iad na Scoileanna Caitliceacha. Ciallaíonn sin gur chuid de phobal an 
pharóiste iad, a fh reastalaíonn ar Dhia agus a thugann grá dó. Gránn Dia muid. Ba mhaith leis go 
mbeimis ag maireachtáil ar nós Íosa inár gcuid smaointe, inár ngníomhartha, i ngach a deirimid. 

• Iarr ar na daltaí a rá conas a bheimis ag maireachtáil ar nós Íosa, agus conas mar is ceart dúinn aire a 
thabhairt dá chéile inár gcuid smaointe, inár ngníomhartha, i ngach a deirimid. 

Scrúdaigh:
• Déan cuid de na rudaí a dhéanaimid le tabhairt le fi os do chách gur chuid de phobal an Chreidimh 

muid, a scrúdú leis an rang. Nuair a ghuímid bímid níos giorra do Dhia. Nuair a théimid ar Aifreann i 
séipéal an pharóiste bíonn deis againn cruinniú lena chéile mar phobal, agus Dia a adhradh. Nuair a 
chabhraímid le daoine eile agus a bheith cineálta le cách, bímid ag maireachtáil de réir thola Íosa. 

• Mínigh do na páistí go mbronnann an sagart beannacht speisialta orainn ag deireadh an Aifrinn. 
Tugtar an gnás scaipthe ar an mbeannacht seo. Iarrtar orainn imeacht go síochánta agus maireachtáil 
ar nós Íosa. Cuirtear ceist orainn dea-shampla agus an cumas agus na buanna atá ionainn a úsáid le 
misean Íosa a fh ógairt don domhan.

• Taispeáin pictiúr de shéipéal an pharóiste ar an gclár bán idirghníomhach. Mínigh do na paistí gur 
teach Dé atá anseo acu. Nuair a chruinnímid lena chéile ann, bíonn Dia ansin inár measc ar bhealach 
ar leith. Luaigh ceiliúrtha speisialta a tharlaíonn ansin: an baisteadh, an pósadh, an Chéad Chomaoin 
agus mar sin de.   

• Pobal an Chreidimh atá againn ar scoil toisc go bhfoghlaimímid ansin maidir le grá Dé dúinn, agus 
conas mar is féidir urnaí a dhéanamh chuige. Ba mhaith le hÍosa fáilte a chur roimh chách, agus aire a 
thabhairt do chách chomh maith. 

Gníomhaíocht:
• D’fh éadfadh na paistí obair lena chéile i bpéirí nó i ngrúpaí leis an obair ar an leathanach ‘An Paróiste 

Seo Againne’ a chríochnú . Mura mbíonn na freagraí acu is féidir an paróiste a ghúgláil. 

• Tabhair na daltaí chuig a séipéal áitiúil más féidir leis an áit ina gcruinníonn an pobal Caitliceach lena 
chéile le hadhradh a dhéanamh, a thaispeáint dóibh.
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  An Paróiste seo Againne

Ainm: 

Naomh: 

Sagairt: 

Séipéil: 

Scoileanna:

Cad atá ar 
eolas agam faoi:

Rud a 
thaitníonn 
liom faoi:

                       
Conas a 
 roinnimid an 
 soiscéal anseo:
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An Mháirt – Scoileanna Caitliceacha: Pobail na Foghlama
26 Eanáir 2021

Smaoinigh:
• Pobal na foghlama atá againn ar scoil toisc go gcruinnímid lena chéile gach lá le rudaí nua a fhoghlaim.

• Sna Scoileanna Caitliceacha, foghlaimímid mar gheall ar an mata, an Ghaeilge, an eolaíocht agus mar 
gheall ar an domhan mórthimpeall orainne. 

• Bíonn rialacha le foghlaim is le leanúint ionas go mbeidh gach aon duine slán sona sábháilte ar scoil. 

• Foghlaimímid conas aire a thabhairt dúinn féin, don duine eile, don timpeallacht. Foghlaimímid conas 
Riail Órga Íosa a leanúint.   

Scrúdaigh:
• Cad iad na rialacha a leantar sa seomra ranga agus ar scoil. Cén tábhacht a bhaineann le rialacha?

• Léigh Matha 7:12 don rang.

• ‘Bí le daoine eile de réir mar ba mhaith leat go mbeifí leatsa’.

• Cad a bhí i gceist ag Íosa nuair a dúirt sé a leithéid?  Déan ransú smaointe agus scríobh na bealaí ina 
bhféadfaimis é sin a chur i bhfeidhm.

Gníomhaíocht:
• Déan Rialóir Órga.  Tabhair píosa cairtchláir de thoise rialóra do gach dalta. Is féidir leo an frása seo a 

scríobh agus a mhaisiú.  ‘Leanaim an Riail Órga nuair a ............................................. ’. D’fhéadfaí an rialóir 
a chlúdach le gealra órga nó scragall. Cuir na rialóirí ar taispeáint ar an mballa nó i Spás Beannaithe 
an ranga, leis an Riail Órga a chur i gcuimhne do na daltaí. Ba mhaith linn déileáil le daoine eile de réir 
mar a dhéileálann Íosa linne.

Leanaim an Riail Órga
nuair a 
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27 Eanáir 2021

An Chéadaoin – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Ghrá

Smaoinigh:
• Tá iliomad saghsanna grá ann. Bíonn grá ag na tuismitheoirí agus na seantuismitheoirí dúinn. Tugaimid 

grá do na rudaí suimiúla a dhéanaimid.

• Nuair a thugaimid grá do rud éigin, ciallaíonn sé go mbíonn ardmheas againn air, agus go mbíonn áit 
againn inár gcroí istigh dó.

• Mar phobal na scoile Caitlicí, foghlaimímid go bhfuil grá ollmhór ag Dia dúinn, agus gur mhaith 
leis go gcuirfimis aithne air agus grá a thabhairt dó freisin.  Fiú má bhímid amaideach agus botúin a 
dhéanamh, ní bhaineann Dia a ghrá dínn. Tugann an parabal ‘An Mac Drabhlásach’ léargas dúinn ar an 
ngrá domhain síoraí atá ag Dia don uile dhuine againn. Déanaimid gach aon iarracht an grá céanna a 
léiriú inár saol féin. 

• Is féidir linn aithne fheabhsaithe a chur ar Dhia trí ghuí chuige, agus é a ghrá níos fearr é dá bharr. 

Scrúdaigh:
• Iarr ar na daltaí smaoineamh ar dhuine nó ar rud a ghránn siad. Is féidir an phlé a dhéanamh i 

mbeirteanna. Tabhair nod dóibh más gá, ball teaghlaigh mar shampla. Is féidir liosta a scríobh ar an 
gclár bán.

• Pléigh na tuismitheoirí/seantuismitheoirí agus an grá a thugann siad dúinn. Caithimid am lena chéile. 
Bímid caoin cineálta lena chéile. Téimid amach in éineacht lena chéile. Ceiliúraimid ócáidí ar leith 
lena chéile ag an séipéal: an pósadh, an Chéad Chomaoin, chomh maith le hócáidí bróin má bhíonn 
sochraid ann. Léirímid an grá atá againn dá chéile trí bheith in éineacht lena chéile. 

• Ceann de scéalta Íosa ná ‘An Mac Drabhlásach’. Tá físeán atá in oiriúint do pháistí le sonrú ar Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DJgROx4wFKM

• Ní chuirfear stop riamh le grá Dé dúinn. Déanaimid droch-roghanna uaireanta, ionas go mbímid ag 
iompú ón ngrá sin, ach beidh fáilte ghrámhar Dé ar ais romhainn i gcónaí. 

• Tá grá síoraí ag Dia dúinn. Cabhraíonn an urnaí linn labhairt le Dia, an té a éisteann i gcónaí linn. Bí ag 
caint leis na daltaí mar gheall ar na paidreacha a fhoghlaimíonn siad, Paidir na Maidine, mar shampla.

Gníomhaíocht:
• Dathaíodh na daltaí an pictiúr den mhac drabhlásach ar fhilleadh abhaile dó. 

• Déanann na páistí liosta gearr nó pictiúir den mhuintir mhuirneach a mbeidís ag guí ar a son.

• Ansin déanann na daltaí guí os íseal. Labhraímid le Dia san urnaí, ach is féidir guí a dhéanamh trí bheith 
ag éisteacht go ciúin chomh maith. Labhraíonn siad go ciúin le Dia ag iarraidh air aire a thabhairt don 
mhuintir mhuirneach seo, duine i ndiaidh a chéile.
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28 Eanáir 2021

An Déardaoin – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Teacht Aniar

Smaoinigh:
• I bpobal na scoile Caitlicí, múintear dúinn an teacht aniar agus aire a thabhairt don fh olláine. 

• Ciallaíonn an teacht aniar gur féidir linn teacht chugainn féin má tharlaíonn deacrachtaí inár saol.                
Nuair a bhíonn an saol deacair, ní thugaimid isteach. Saol ait éagsúil atá ann ó thús na paindéime                
COVID-19, agus bíonn daoine buartha agus faoi bhrú dá bharr.

• Gránn Dia muid agus ba mhaith leis go mbeimis sona slán. Ba mhaith leis na múinteoirí, an fh oireann 
agus na CRS go mbeimis amhlaidh chomh maith.

Scrúdaigh:
• I Leabhar Exodus tá scéal faoi Mhaois agus faoin teacht aniar. Bhí na mílte sclábhaí san Éigipt. Scrúdaigh 

an bhrí atá le ‘sclábhaí’ agus an saol deacair a bheadh romhat mar sclábhaí. Chuir Dia glao ar fh ear 
naofa darbh ainm Maois, na sclábhaithe a shaoradh agus a thabhairt slán ón Éigipt . 

• Is féidir scéal Mhaois a fh eiceáil ar Youtube: htt ps://www.youtube. com/watch?v=8kNTUX0mWP8

• Is é an ceacht le foghlaim anseo ná gur mhaith le Dia go mbeimis saor sona. Pléigh an scéal agus téigh 
siar ar an scéal ó Exodus.

Gníomhaíocht: 
• Dathaigh an pictiúr de Mhaois is na hIosraeilítigh ag trasnú na Mara Rua. 

• Ag tagairt do cheacht an lae inné, meabhraigh do na paistí go mbíonn grá síoraí ag Dia dóibh. Iarr orthu 
a bheith ciúin ar feadh nóiméid agus aon ábhar buartha atá acu a chur os comhair Dé. Is féidir guí ar son 
na ndaoine a mbeadh an grásta de dhíth go géar uathu. Meabhraigh do na páistí gur féidir leo labhairt 
leis an múinteoir ag am ar bith, má bhíonn rudaí ag cur as dóibh.
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Smaoinigh:
• Léiríonn aiséirí Íosa go bhfuil grá Dé chomh láidir san, nach féidir leis an mbás é a chloí. 

•  Mar phobal na scoile Caitlicí, mairimid i nDóchas an Aiséirí, a chuireann grá Dé in iúl dúinn.

• Múineann scéalta Íosa dúinn a bheith dóchasach i gcónaí agus ár ndícheall a dhéanamh a bheith 
cineálta le daoine eile, agus maireachtáil go muinteartha lena chéile mar phobal a ghránn Dia. 

• Bímid dóchasach de bharr an scéil ‘An Seachránaí Caorach’ go gcuireann Dia a chuid grá ar fáil don uile 
dhuine againn. 

Scrúdaigh:
• Meabhraigh do na daltaí méid ghrá Dé don uile dhuine. Nuair a dhéanaimid cinntí amaideacha nó 

rudaí seafóideacha, ní thugann Dia droim láimhe linn. An féidir linn smaoineamh ar na huaireanta nár 
éirigh linn grá Dé a léiriú? Is féidir leis na daltaí na freagraí a thabhairt i mbeirteanna nó i ngrúpaí, agus 
na torthaí a scríobh ar an gclár bán. 

• Léiríonn scéal Íosa ‘An Seachránaí  Caorach’, grá Dé dúinn: htt ps://www.youtube.com/ watch?v=_
Ry2MaMyvGo

• Bímid dóchasach de bharr an scéil seo go dtacóidh Dia i gcónaí linn, agus má leanaimid teagasc Íosa, 
gur féidir linn a bheith ag teannadh le Dia. Tugaimid léargas ar ghrá Dé trí aire chúramach a thabhairt 
dúinn féin, don duine eile agus don timpeallacht. Má dhéanaimid amhlaidh, is féidir linn Ríocht Dé a 
bhunú ar domhan, áit ina mbíonn fáilte mhór roimh chách. 

Gníomhaíocht:
• Déanann na páistí an obair ar an mbileog faoi ‘An Seachránaí Caorach’.

• Is é seo an lá deireanach de Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha, agus is féidir leis na daltaí ceann 
de na hamhráin thíos a dhéanann comóradh ar nós an mhuintearais a chanadh, nó amhrán eile a 
d’fh oghlaim na daltaí ón leabhar I nGrá Dé.

• This Litt le Light of Mine: htt ps://www.youtube.com/watch?v=QCN893hzueQ 7

• Circle of Friends: htt ps://www.youtube.com/watch?v=cCN1W_Re34s

An Aoine – Scoileanna Caitliceacha: Pobail an Dóchais
29 Eanáir 2021
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Is é Íosa m’aoire. Tugann sé aire dom.

Lean an t-aoire  
ar lorg na  

caorach caillte.


