
 
D’fhéadfá é seo a ghuí ar an idirchum nó sa 
seomra ranga 

Príomhoide/ Múinteoir: In ainm an Athar 
agus an Mhic agus an Spiorad Naoimh. Amen 

Ceiliúrtar an lá fhéile seo ar an 6 Eanáir. Ar 
an lá seo, smaoinimid are chuairt an Triúr 
Saoithe ar an stábla i mBeithil. Tugtar 
Nollaig na mBan ar an bhféile seo in Éirinn.  

Príomhoide/ Múinteoir/ páiste:  
Matha (Mt 2:9-12). 

“Nuair a chula siad caint an rí, d’imigh siad leo. Agus an réalta, a bhí 
feicthe acu roimhe sin ag éirí, ghluais sí rompu go dtí gur stad sí os cion 
na háite ina raibh an leanbh. Nuair a chonaic siad an réalta, bhí áthas an-
mhór orthu. Agus ar dhul isteach sa teach dóibh, chonaic siad an leanbh le 
Muire a mháthair, agus d’umhlaigh siad go talamh ag déanamh ómóis dó. 
Agus d’oscail siad a gcistí agus d’ofráil said tabhartais dó, ór agus túis 
agus morra. Agus ó fuair siad foilsiú i mbrionglóid gan dul ar ais go dtí 
Héaród, ghabh siad bóthar eile abheile chun a dtíire féin”. 

Príomhoide/ Múinteoir/ páiste 
1. A Dhia ghrámhar beannaigh sinn agus beannaigh gach cuairteoirí chuig 

ár scoil. Go lasfaidh solas Chríost inár gcroí 
2. Éirigh linn a Dhia, fan linn i rith an lae, sa bhaile agus ar scoil. Go 

lasfaidh solas Chríost inár gcroí 
3.   Is cuimhin linn gach duine a d’fhulaing ón bpaindéim Covid, do gach 

duine atá ag obair ar      leigheas agus do gach duine a oibríonn chun 
cabhrú le daoine eile. Go bhféadfaimis ár gcuid a dhéanamh chun a 
bheith sábháilte lena chéile. Go lasfaidh solas Chríost inár gcroí 



4. Lig dúinn sos ar feadh nóiméad ciúin agus solas Chríost a choinneáil inár 
gcroí agus muid ag cur tús leis an mbliain nua ……… Go lasfaidh solas 
Chríost inár gcroí 

Príomhoide/ Múinteoir: Guimís, Ár nAthair……. 

Príomhoide/ Múinteoir: In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spiorad 
Naoimh. Amen 


