
 

 

 

Paidir ‘Se do bheatha a Mhuire 

 

 

Críoch                             “Hata, Scairf & Lámhainní” 

  

 Rachaidh mé amach faoin aer, 

 Sneachta ag titim anuas ón spéir 

 Cóta dearg, hata buí  

 Sneachta bhán ar mo lámhainní 
  

Buail, buail, buail do bhosa 

Gread, gread, gread do chosa 

Ní bheidh tú fuar a haon, dó, trí 

Le hata, scaif is lámhainní 

 

 

 

Ár gCrann 
Cuimhneacháin 

 
“Níl sa bhás ach malairt beatha” 
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Tús Ceol Úirlise “Inis Oirr” 

 

 

 

 

Comhartha na Croise In ainm an Athar agus an Mhic agus an          

 Spioraid Naoimh. 

 

 

Paidir na Maidine Éirim suas le Dia 

 Go n-éirí Dia liom 

 Lámh Dé i mo thimpeall 

 I mo luí, i mo shuí 

 ‘s ag éirí dom. 

 

 

Machnamh  

Tógaimís sos beag ar maidin agus féachfaimíd ar ár dtimpeallacht 

(surroundings). Tá an ghrian níos ísle sa spéir, tá na crainn lom, gan 

duilleoga, tá na bláthanna feoite (withered)agus imithe uainn. Tá cótaí 

agus lámhainní a chaitheamh againn mar go bhfuil an aimsir ag éirí   

fuar. Tá na tráthnóntaí dorcha (dark). 

Bainimís taitneamh as mhí na Samhna. Bíodh áthas orainn, bímís 

brónach, bímís sásta nó  mí-shásta, bíodh muinín (confidence) againn, 

bíodh eagla orainn, bímís ar ár suaimhneas, bímís feargach (angry),   

bímís saor (free), bímís uaigneach (lonely). 

An féidir linn rud beag a dhéanamh inniu agus i rith mí na Samhna a 

chuirfidh gliondar is áthas ar dhuine eile; abair “Dia dhuit, conas atá 

tú?”, taispeáin miongháire ar do aghaidh, cabhraigh le duine atá i 

gcruachás (difficulty), éist le do chara, taispeáin grá. Is duine ar leith 

mé/tú. 

 

 

 

 

 

 

 

Crochadh na Ribíní  

Crochann páiste amháin ó gach rang ribín oráiste ar an gcrann. 

Musclaíonn an dath oráiste alán mothúcháin ionainn; áthas, lúcháir, 

spraoi, spreagadh, díograis agus misneach. Is siombail an dath seo do 

theas agus gileacht, agus gathanna na gréine. 

Árdaíonn an dath seo sinn i rith na h-amanna dorcha, duairc agus    

deacair inár saol. 

Treisíonn sé ár n-aigne agus sinn ag teacht chugainn féin i ndiaidh an 

briseadh croí a leanann an bás. 

 

 

Ceol Ceol Úirlise “Planxty O’Brien” 

 

 

 
 

An Crann Cuimhneacháin 

Tá crann álainn “An Snowy Mespil” á chur i gclós na scoile inniu. Is 

siombail an crann seo de leanúnachas na beatha. Siombail dóchais 

dúinn ar fad idir óg agus aosta, agus don chéad ghlúin eile. 

“He who plants a tree plants hope” 

Inniu tá géaga an chrainn lom nocht. San Earrach bláthóidh an crann 

seo le bláthanna álainn bána. Beidh cruth “réalt” ar an mbláth seo. Is  

siombal na bláthanna seo de na “réaltaí” go léir a bhí inár saol tráth ach 

nach bhfuil linn a thuilleadh. 

 

Lasfaidh na bláthanna bána seo ár gcroíthe san Earrach - beatha nua - 

tús nua. 

 

Iompóidh na duilleoga oráiste agus buí sa bhFómhar, titfidh siad agus 

cífimíd iad ag rince san aer le cabhair ón ngaoth. 

 

Seo ár gcrann cuimhneacháin. Seo áit chun machnamh agus 

smaoineamh ar “ár réaltaí”. 


