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CONAS AN PAS A ÚSÁID
Tugtar fótachóip de Pas Teaghlaigh Trócaire don 
uile pháiste. Beireann na páistí na pasanna leo ar 
Aifreann i rith an Charghais. Is féidir an pas a úsáid 
le  comhrá a spreagadh sa bhaile, ar scoil agus sa 
pharóiste maidir leis an gCarghas, an creideamh, 
an teaghlach, agus an chóir. Cuirfidh an múinteoir 
nó an cinnire stampa ar an obair chomhlíonta i 
Pas Teaghlaigh Trócaire tar éis do na daltaí an 
fhoghlaim a dhéanamh maidir leis na tíortha 
éagsúla. 

Nóta: Beidh gá le stampa ar leith a chur ar na 
gníomhaíochtaí a chomhlánaigh na daltaí ar an 
turas Charghas.  

AMHRÁN MOLTA
D’fhéadfaí ‘He’s Got the Whole World 
in his Hands’ a chanadh nuair a bhíonn 
na páistí ag cur Pas Teaghlaigh Trócaire 
i láthair i rith an liotúirge. 

Is féidir an acmhainn seo don Aifreann teaghlaigh 
nó do ghrúpa liotúirgeach na leanaí a úsáid sa 
seomra ranga nó sa pharóiste. Tá gníomhaíocht 
oiriúnach in aghaidh na seachtaine sa Charghas 
don chinnire agus don mhúinteoir, le húsáid leis na 
grúpaí éagsúla. Baineann gach aon ghníomhaíocht 
leis an Soiscéal ón Domhnach áirithe atá i gceist 
agus le páiste áirithe a raibh scéal an duine sin le 
sonrú ar bhosca Thrócaire le ceithre bliana anuas. 

Táimid ag ullmhú le fáilte a chur 
roimh Chruinniú Domhanda na 
dTeaghlach chun na hÉireann, 
mí Lúnasa 2018. Bain úsáid as 
an acmhainn seo le páistí agus 
teaghlaigh na cruinne a chur in 
aithne do na mic léinn.

Eolas do na múinteoirí agus do
chinnirí na ngrúpaí liotúirgeacha

NAISC CHURACLAIM

RANG TÉAMAÍ

Naíonáin Shóisearacha 1. Mo Theaghlach

2. Ár nDomhan

Naíonáin Shinsearacha 1.    Ár nDomhan 

2. Is as an Áit Sinn

Fatu agus Kumba, Siarra Leon.



AN CEATHRÚ SHEACHTAIN DEN CHARGHAS

Siarra Leon
Tá cónaí ar Kumba i Siarra 
Leon. Is gruagaire í an 
mháthair. Múineann sí do 
bhaill eile an phobail conas an 
obair sin a dhéanamh. Tharla 
sciorradh talún le déanaí 
sa cheantar sin. D’éirigh le 
máthair Kumba an teaghlach a 
choimeád slán ón sciorradh talún. 

Táim buíoch de mo mháthair toisc 

____________________________  

AN TRÍÚ SHEACHTAIN DEN CHARGHAS 

hondúras
Cónaíonn Maria in 
éineacht lena máthair 
Miriam, i gCuyamel ar 
chósta Hondúras. Tá áit 
chónaithe a muintire ar 
ghuaire, is é sin píosa 
talún in áit ghainmheach 
idir fharraige is abhainn. Nuair a thagann na 
stoirmeacha ardaíonn leibhéal an uisce, agus báitear 
an trá agus an guaire. Caithfear an áit chónaithe a 
fhágáil go dtí go maolaítear ar na tuilte.

Tá áit sábháilte agamsa 
___________________ 

Pas Teaghlaigh 
Trócaire

AN CHÉAD SEACHTAIN DEN CHARGHAS

An Aetóip
Mahlet ó Tigray i dtuaisceart 
na hAetóipe a bhí le sonrú ar 
bhosca Trócaire sa bhliain 2015. 
Braitheann a muintir siúd ar an 
talamh le barraí a chur. Itear na 
glasraí agus díoltar cuid acu ag 
an aonach  áitiúil le hairgead a 
thuilleamh. Tá an talamh neamhthorthúil anois, tirim 
ar nós an fhásaigh. Ní thiteann go leor baistí anois de 
bharr an athraithe aeráide, agus bíonn sé an-deacair 
na barraí a fhás. 

Is breá liom _____________ach éireoidh 
mé as don Carghas.

AN DARA SHEACHTAIN DEN CHARGHAS

An Chéinia
Is deartháireacha iad Antony 
agus Amos atá ina gcónaí sa 
Chéinia. Bíonn Daid ag obair 
i mbaile atá i bhfad uathu, le 
hairgead a thuilleamh. Tugann 
siad aire don mháthair nuair 
a bhíonn cabhair á lorg aici 
sa bhaile. Cabhraíonn siad 
léi uisce a fháil agus aire a 
thabhairt don teach agus don fheirm. Nuair a bhíonn 
an obair déanta, is breá leo peil a imirt. 

Bhí mise sásta cabhrú le _____________ 
nuair a lorgaíodh cabhair uaim

AN CÚIGIÚ SHEACHTAIN DEN CHARGHAS

SOISCÉAL AN LAE
I Soiscéal an lae inniu, iarrann Íosa orainn é a leanúint. 
Is féidir a leithéid a dhéanamh trí bheith ag freastal 
ar an duine eile. Le ceithre sheachtainí anuas, 
bhuaileamar le Mahlet, Antony, Amos, Maria agus 
Kumba a thagann ó cheantair éagsúla an domhain. 
D’fhoghlaimíomar faoin saol a chaitheann siad agus faoi 
na dúshláin atá rompu.Conas is féidir linne cabhrú leo? 

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

Mo dhea-ghníomh _____________________________
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AN CHÉAD SEACHTAIN DEN CHARGHAS
Soiscéal: Marcas (1:12–15)

‘….bhí sé daichead lá san fhásach.’

Téama: Grá & Fásach & Lá ‘le Vailintín

Iarr ar na Daltaí

1. Cad a dhéanann an Críostaí sa Charghas? Cén fáth?

2. Cad é an tuiscint atá agat maidir leis an bhfocal 
‘fásach’? Déan cur síos air.

3. Cén fáth go bhfuil ceantar Mahlet chomh tirim sin?

Beidh Lá ‘le Vailintín á cheiliúradh ar an gCéadaoin. 
Déanaimid an grá atá againn dá chéile a cheiliúradh. Conas 
is féidir ár ngrá do Mahlet a léiriú?

Obair i nGrúpaí

Faigh leathanach i bhfoirm chroí. Scríobh síos cuid de na 
rudaí is ansa leat, ach go n-éireoidh tú astu don Charghas. 
Ceangail ribín leis agus cuir in airde é in áit a gcuirfidh i 
gcuimhne duit go bhfuil gealladh déanta agat. 

AN DARA SHEACHTAIN DEN CHARGHAS 
Soiscéal: Marcas (9:2–10)

‘Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi: éistigí 
leis!’

Téama: An Grá & An Claochlú

Iarr ar na Daltaí

1. An dtugann tusa cluas le héisteacht nuair a bhíonn 
cabhair á lorg sa bhaile? 

2. Cathain a tharlaíonn gur tábhachtach an rud é 
éisteacht leis an duine eile?

3. Cén fáth gur tábhachtach an rud é éisteacht leis an 
duine eile?

4. An dóigh leat nach mbítear ag éisteacht leatsa 
uaireanta?

Obair i nGrúpaí

Déan cleachtadh ar éisteacht go géar trí chluiche ‘Cogair 
Shíneacha’ a imirt.

AN CÚIGIÚ SHEACHTAIN DEN CHARGHAS 
Soiscéal: Eoin (12:20–33)

‘Má dhéanann aon duine friotháileamh ormsa, leanadh sé 
mé,’

Téama: Grá & Freastal

Iarr ar na Daltaí

1. I Soiscéal an lae inniu, iarrann Dia orainn freastal ar an 
duine eile. Cad atá i gceist aige?

2. Conas a bhíonn tusa ag freastal ar an duine eile?

3. An bhfuil an té ann i measc an phobail a dhéanann 
freastal ar an duine eile?

Obair i nGrúpaí

Cruthaigh suaitheantas seirbhíse don té i measc an phobail 
a dhéanann freastal ar an duine eile. 

AN TRÍÚ SHEACHTAIN DEN CHARGHAS 
Soiscéal: Eoin (2:13–25)

‘…an dtógfaidh tusa é i dtrí lá?’

Téama: Grá & Atógáil

Iarr ar na Daltaí

1. Cén fáth a raibh fearg ar Íosa le lucht airgead a 
mhalartú sa teampall? 

2. Cén ‘teampall’ a bhí i gceist ag Íosa?

3. An dóigh leat gur ábhar imní í Maria, dá máthair? Cén 
t-ábhar atá i gceist?

4. An dóigh leat go mbíonn sé deacair ar Mharia agus ar 
Mhamaí an teach a atógáil i ndiaidh na dtuilte? 

Obair i nGrúpaí

Cuir na daltaí i gciorcal, ag rá leo go mbeidh fuaim na 
stoirme á dhéanamh agaibh. Déan an chéad fhuaim trí 
do lámha a chuimilt lena chéile. Iarr ar na daltaí aithris a 
dhéanamh ort trí nod a thabhairt dóibh agus tú ag breathnú 
thart sa chiorcal. Cuir leis an bhfothram trína bheith ag 
bualadh bosa, ag bualadh an bhoird agus araile. Nuair a 
bhíonn gleo suntasach déanta, is féidir maolú ar an fhuaim 
arís de réir a chéile, go dtí go dtéann an stoirm i léig.

AN CEATHRÚ SHEACHTAIN DEN CHARGHAS 
Soiscéal: Eoin (3:14–21)

‘…an té a dhéanann an fhírinne, tagann sé chun an 
tsolais, chun go dtaispeánfaí gur i nDia a rinneadh a 
ghníomhartha.’

Téama: Grá & Solas & Lá ‘le Mamaí

Iarr ar na Daltaí

1. Cad iad na huaireanta a dtugann Mamaí cabhair duit?

2. Conas a léiríonn Mamaí go bhfuil grá aici duit?

3. Conas a léiríonn tusa do ghrá do Mhamaí?

Obair i nGrúpaí

Déan cárta le haghaidh Lá ‘le Mamaí agus abair le do 
Mhamaí go bhfuil grá ollmhór agat di, agus go bhfuil tú 
thar a bheith buíoch di. 
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