
Św. Patryk z Irlandii



Święty Patryk, biskup
Data urodzenia
ok. 385  Brytania

Data śmierci 
17 marca 461   Armagh (Ulster)

Wspomnienie
17 marca

Atrybuty  
liść koniczyny , pastorał

Patron
Irlandii,  fryzjerów, kowali, górników, 

upadłych na duchu, inżynierów oraz 

opiekun zwierząt domowych

Szczególne miejsca kultu Irlandia



•• ŚŚw.Patryk urodziw.Patryk urodziłł sisięę w w 
Brytanii w 385 roku. NosiBrytanii w 385 roku. Nosiłł
celtyckie imiceltyckie imięę Sucat. Kiedy Sucat. Kiedy 
miamiałł 16 lat, korsarze porwali 16 lat, korsarze porwali 
go do Irlandii. Przez 6 lat bygo do Irlandii. Przez 6 lat byłł
tam pasterzem owiec. Po 6 tam pasterzem owiec. Po 6 
latach udalatach udałło mu sio mu sięę zbiec do zbiec do 
Galii, gdzie uczyGalii, gdzie uczyłł sisięę i i 
przyjprzyjąłął śświwięęcenia cenia 
kapkapłłaańńskieskie.



W 432 roku wyświęcono Św. Patryka 
na biskupa i wysłano do Irlandii. 
Doprowadził on do ewangelizacji 
północnej, środkowej i zachodniej 
części wyspy oraz wprowadzenia 
zorganizowanej formy działalności 
kościelnej. Założył wiele kościołów, 
m.in. w 444 roku katedrę i klasztor w 
Armagh. 



On sam prowadził bardzo surowe 
życie zakonne. Jeszcze za życia 
zasłynął wieloma cudami, które 
przyczyniły się do nawrócenia 
Irlandczyków. Według legend, 
święty Patryk miał zdolności 
uzdrawiania i przywracania życia. 
Przypisuje sięmu nawet wypędzenie 
węży z terenu Irlandii. 



Jedną z najbardziej 
wiarygodnych, jest 
legenda o nauczaniu 
przez Patryka o 
Świętej Trójcy z 
pomocą trójlistnej 
koniczyny ,która  jest 
symbolem Irlandii. 



• W sztuce zachodniej 
przedstawia się go w 
szatach biskupich z 
pastorałem. Jego 
atrybutami są
koniczyna i węże.



• Patryk przeżył ok. 
76 lat, w tym ok. 40 
lat w Irlandii. Ten 
kraj czci go więc 
jako swojego 
apostoła, ojca i 
patrona.



Ostatnie dni swojego życia 
św. Patryk spędził w 
klasztornym zaciszu, 
oddając sięmodlitwie i 
ascezie. Utrudzony pracą
apostolską oddał duszę
Panu 17 marca 461 w 
Armagh (Ulster, Północna 
Irlandia), które to miasto 
stało się odtąd stolicą
prymasów irlandzkich. 



DzieDzieńń śśw. Patryka, obchodzony 17 w. Patryka, obchodzony 17 
marca, jest marca, jest śświwięętem narodowym tem narodowym 

Irlandii.Irlandii.



•• Rozsiani po Rozsiani po śświecie irlandzcy emigranci, w wiecie irlandzcy emigranci, w 
uroczystych paradach czczuroczystych paradach czcząą pamipamięćęć Patrona Patrona 
swojej dalekiej Ojczyzny.swojej dalekiej Ojczyzny.



•• NajwaNajważżniejszniejsząą tradycjtradycjąą obchodobchodóów Dnia w Dnia śśw. w. 
Patryka jest noszenie ubraPatryka jest noszenie ubrańń w kolorze w kolorze 
zielonym. Zielezielonym. Zieleńń to narodowy kolor Irlandii, to narodowy kolor Irlandii, 
nawinawiąązujzująący do trawiastego krajobrazu wyspy. cy do trawiastego krajobrazu wyspy. 



•• W Irlandii DzieW Irlandii Dzieńń śśw. Patryka jest w. Patryka jest śświwięętem tem 
narodowym i religijnym. Powszechnie nosi sinarodowym i religijnym. Powszechnie nosi sięę
śświewieżże listki koniczyny przypie listki koniczyny przypięęte do ubrania.. te do ubrania.. 



Ten dzieTen dzieńń kojarzony jest tekojarzony jest teżż z  z  
wrwróóżżkami Leprekonami, ktkami Leprekonami, któóre re 
chodzchodząą po po śświecie pod postaciwiecie pod postaciąą
staruszka o niewielkim wzrostaruszka o niewielkim wzrośście, w cie, w 
szewskim skszewskim skóórzanym fartuchu, z rzanym fartuchu, z 
charakterystycznym kapeluszem na charakterystycznym kapeluszem na 
ggłłowie, z dwiema magicznymi owie, z dwiema magicznymi 
sakiewkami.sakiewkami.



Koniec  prezentacji

Jan Koteras  Kl. I B


