
Meán Fómhair 2022 

 

I NGRÁ DÉ 

 

Naíonáin Shóisearacha:   
 Téama 1: Mo Theaghlaigh (Ceachtanna 1, 2, 3, 4) 

 

Naíonáin Shinsearacha:   
 Téama 1: Ár nDomhan: (Ceachtanna 1, 2, 3, 4) 

 

Rang 1:                           

 Téama 1: Muintearas (Ceachtanna 1, 2, 3) 

 Téama 2: Íosa (Ceacht 1) 

 

Rang 2:     
 Téama 1: Glaoite agus Roghnaithe (Ceachtanna 1, 2, 3) 

 Téama 2: Íosa (Ceacht 1) 

 

Rang 3:    
 Téama 1: Dia (Ceachtanna 1, 2, 3) 

 Téama 2: An Bíobla (Ceacht 1) 

 

Rang 4:   
 Téama 1: Dia (Ceachtanna 1, 2, 3) 

 Téama 2: An Bíobla (Ceacht 1) 

 

Rang 5:   
 Téama 1: Bíonn Dia i gCónaí Linn (Ceachtanna 1, 2, 3) 

 Téama 2: Íosa (Ceacht 1) 

 

Rang 6: 
 Ceacht Tosaigh-Tús Ár Scoilbhliain Nua – ceacht amháin 

 Téama 1: Dia (Ceachtanna 1, 2) 

 Téama 2: An Chruthú (Ceacht 1) 

 

Ainm Scoile: B’fhéidir go ndéanfadh na daltaí taighde faoi ainm agus stair a scoile. 

Dátaí Tábhachtacha:  

05 Meán Fómhair: Naomh Teresa de Calcúta 

Ba bhean rialta í an Mháthair Teresa (1910 – 1997), misinéir, agus bunaitheoir, Ord Misinéirí 

na Carthanachta, a chaith a saol le freastal ar na boicht. 

 Rugadh í in Skopje, an Mhacadóin, ar 26 Lúnasa 1910 

 Chuaigh sí isteach sa chlochar ag 18 mbliana d'aois agus chuaigh sí le Siúracha 

Loreto i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath. 

 Theastaigh uaithi cabhrú leis na daoine ocrach, gan dídean, leis na lobhar agus leo 

siúd ar fad a mhothaigh nach raibh fonn orthu agus nach raibh grá acu dóibh 

 Thosaigh sí ag obair sna slumaí san India agus bhunaigh sí Misinéirí na 

Carthanachta. 



  D'oscail sí ionaid do dhaoine breoite, gan dídean, gan iarraidh ar fud an domhain 

 Bhí scileanna eagraíochtúla dochreidte aici chomh maith lena comhbhá agus a grá 

don chine daonna 

  Bronnadh Duais Nobel na Síochána uirthi in ómós gach a ndearna sí chun cabhrú 

leis na boicht a bhí ag fulaingt. 

 

 
Sleachta ó Mháthair Teresa:  “Ní féidir linn go léir rudaí iontacha a dhéanamh. Ach 

is féidir linn rudaí beaga a dhéanamh le grá mór.” 

 

08 Meán Fómhair: Breith na Maighdine Beannaithe Muire 

 

Inniu táimid ag ceiliúradh lá breithe na Maighdine Beannaithe Muire 

23 September: St. Padre Pio (Pius of Pietrelcina) (1887 – 1968) 

       Sleachta ó Padre Pio: ‘Guigh, bí dóchasach agus ná bí buartha 

 

09: Meán Fómhair:  Naomh Ciarán 

 

Rugadh Naomh Ciarán i Ros Comáin timpeall na bliana 512. Tháinig sé go Cluain Mhic Nóis 

in Eanáir 545 áit ar bhunaigh sé mainistir a bhí le bheith ar cheann de na cinn ba mhó cáil san 

Eoraip. Fuair sé bás in aois a trí fichid agus an mhainistir fós á tógáil. 

 

14 Meán Fómhair: Ardú na Croise Naofa 

15 Meán Fómhair: A Mhuire na mBrón 



 

12 Meán Fómhair: Naomh Ailbe 

23 Meán Fómhair: Naomh Adhamhnán  

25 Meán Fómhair: Naomh Fionnbarra 

Tháinig Naomh Fionnbarra (550 – 620) go Gougane Barra agus chónaigh sé ann mar 

díthreabhach (duine a chónaíonn ina aonar agus seachas daoine eile agus a chaitheann a gcuid 

ama ar urnaí). Nuair a bhailigh na deisceabail ina thimpeall, bhog sé go Corcaigh ag béal na 

Laoi áit ar bhunaigh sé mainistir, a tháinig chun bheith ina lárionad cáiliúil foghlama. 

 

                                                        

                                    Gougane Barra, Co. Chorcaí,            Ardeaglais Naomh Fionnbarra, 

  

27 Meán Fómhair: Naomh Uinseann de Phól 

Tháinig Vincent de Paul (1580 – 1660) ó theaghlach bocht feirmeoireachta. Bhí sé an-chliste 

mar sin rinne a tuismitheoirí go leor íobairtí chun oideachas maith a thabhairt dó. Taréis dó 

an scoil a fhágáil, rinneadh sagart de. 

Ag an am sa Fhrainc, bhí go leor daoine bochta agus ocrach. Chaith Vincent a chuid ama ar a 

shuaimhneas agus ag tacú leis na boicht agus na heasláin. Thaispeáin sé grá Dé dóibh trí na 

gníomhartha cineálta a rinne sé agus trí na sacraimintí a cheiliúradh leo. Ba chuimhin leis i 

gcónaí ar a dúirt Íosa: “Gráigh do chomharsa mar thú féin” agus sin mar a chaith sé a shaol. 

Bhunaigh sé ord na sagart ar a dtugtar na hAithreacha Uinseannacha agus Iníonacha na 

Carthanachta. Thug a chuid oibre go dtí na tithe, na príosúin agus na tithe oibre is boichte é 

agus chaith sé le gach duine le grá agus comhbhá. 

Canónaíodh Vincent i 1737 agus tugtar Naomh Uinseann de Pól air. Tá go leor paróistí ar fud 

an domhain le Cumann Naomh Uinseann de Pól, a leanann a chuid oibre inniu. 

 



                                             

Cuardaigh: I nGrá Dé 

 Rang 2 (P/4),Ceacht Séasúrach 2, Naomh Uinseann de Pól 

 Rang 3 (P/5), Téama 5, Ceacht 4) Naomh Uinseann de Pól 

 I ngach rang tá ceachtanna ar an timpeallacht sa chlár I nGrá Dé 

 Tá tagairt do Naomh Teresa de Calcúta sa leabhar I nGrá Dé 

 

 01 Meán Fómhair-04 Deire Fómhair 2022, Séasúr na Cruthú 

 

 

 

“Is é an tor dhó Siombail do Shéasúr an Chruthaithe 2022. Tugaimid cuireadh duit úsáid a 

bhaint as an siombail le linn do chuid imeachtaí. Sa lá atá inniu ann, is comhartha iad 

leitheadúlacht na dtinte mínádúrtha na héifeachtaí uafásacha a bhíonn ag athrú aeráide ar na 

daoine is leochailí ar ár bplainéad. Duine saint, fásaigh agus mí-úsáid talún mar thoradh ar 

dhíscaoileadh na n-éiceachóras, an scrios gnáthóg, agus cailleadh slite beatha agus speiceas 

ag ráta scanrúil. Cruthú ag caoineadh agus na foraoisí ag scoilteadh, ainmhithe ag teitheadh, 

agus daoine ag dul ar imirce mar gheall ar thinte éagóir atá déanta againn. 

A mhalairt ar fad, ní raibh an tine a ghlaoigh ar Mhaois agus é ag tabhairt aire don tréad ar 

Shamhain Horeb ithe nó scrios an tor. Ba lasair an Spioraid é seo a nocht beatha Dé 

láithreacht. D'innis an teine naomhtha so gur chuala Dia caoineadh na n-uile d'fhulaing, agus 

gheall sé 



Bí linn agus muid ag leanúint go dílis chun saortha ón éagóir. Le linn Séasúr na Cruthú, 

glaonn an tsiombail seo orainn éisteacht le glór an chruthaithe, agus freagairt go dílis tríd 

adhradh, aithrí agus gníomh. 

Dúradh le Maois a bhróga a bhaint de, mar bhí sé ina sheasamh ar thalamh naofa i láthair Dé. 

Go dtabharfadh an tsiombail seo sinn chun “sandals” ár stíleanna maireachtála neamh-

inbhuanaithe a bhaint dícheangail ón greadadh agus ónár gCruthaitheoir sinn, déan 

machnamh ar ár gceangal leis an talamh naofa áit a bhfuil cónaí orainn, agus éisteacht le guth 

an chruthaithe.” 

Nóta: 

 Ta an scéal seo faoi Maois le déanamh i Ranganna trí (I nGrá Dé P/5) agus (I nGrá 

Dé P/6) a cheathair 

 Le linn na míosa seo de Shéasúr an Chruthaithe, b’fhéidir gur mhaith leat an Litir 

Thréadach, a scríobh Ardeaspag Dermot Farrell, Ardeaspag Bhaile Átha Cliath, a 

léamh. Tugtar "Caoin an Domhain, Caoin na mBocht" air. 

 

 


