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Cén fáth ar tháinig Pádraig ar 
ais go hÉirinn, dar leat?  
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Is tír í Éire. Ainmnigh 5 thír eile.
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CeisteannaNaomh Pádraig 

1. Cén bhliain inar rugadh Naomh Pádraig?
 (a) 387
 (b) 461
 (c) 487

2. Cén áit ar rugadh Naomh Pádraig?
 (a) In Albain
 (b) Sa Bhreatain Bheag
 (c) Níl muid cinnte

3. Cén focal is fearr a chuireann síos ar na foghlaithe?
 (a) Cineálta
 (b) Cruálach
 (c) Cairdiúil

4. Cad a chiallaíonn ‘agus lúcháir an domhain air’?
 (a) Bhí sé an-chrosta
 (b) Bhí sé go mór ar bís
 (c) Bhí sé an-bhrónach

5. Tá an focal ‘d’imigh’ in úsáid sa scéal seo mar:
 (a) briathar. 
 (b) ainmfhocal. 
 (c) aidiacht.

6. Conas a mhothaigh Pádraig nuair a tháinig sé ar 
ais go hÉirinn, dar leat?

 (a) Bhí áthas air
 (b) Bhí brón air
 (c) Bhí náire air

Deir daoine gur rugadh Naomh Pádraig in Albain sa bhliain 
387. Tá daoine eile ann a deir gur sa Bhreatain Bheag a 
rugadh é. Is deacair bheith cinnte faoi. Nuair a bhí Pádraig 
ina ghasúr óg, thóg grúpa foghlaithe é agus thug siad 
go hÉirinn leo é. Bhí na foghlaithe an-dian ar Phádraig. 
D’oibrigh sé ó mhaidin go hoíche mar aoire, ag tabhairt aire 
do chaoirigh.  

Ní raibh Pádraig sásta in Éirinn. Ní raibh saol maith aige. 
Chaith sé gach oíche ag guí chun Dé. Oíche amháin, chuala 
sé duine éigin ag caint leis. Dia a bhí ann. Dúirt Dia leis go 
raibh air imeacht as an áit sin agus go raibh bád ag fanacht 
lena thabhairt abhaile, ar ais chuig a theaghlach. D’imigh 
Pádraig leis agus lúcháir an domhain air. 

Bhí Pádraig an-sásta bheith ar ais arís ina thír féin, ach 
oíche amháin, bhí brionglóid eile aige. Chuala sé daoine in 
Éirinn ag iarraidh air dul ar ais chucu. Thuig sé go raibh Dia 
ag iarraidh air dul ar ais go hÉirinn le labhairt leis na daoine 
faoi Dhia.

Chuaigh sé le bheith ina shagart agus tar éis tamaill tháinig 
sé ar ais go hÉirinn le labhairt leis na daoine faoi Dhia. Ní 
raibh eagla ar bith air an t-am seo ach sona sásta a bhí sé.

Chaith Naomh Pádraig 60 bliain in Éirinn agus fuair sé bás 
ar an 17 Márta, sa bhliain 461.


