
17 Marzec- Dzień Świętego Patryka

17 Lutego, w Irlandii i USA będą obchodzić tzw dzień Sw. Patryka. Katolicyzm 
uczynił z niego 'patrona' Irlandii.  Oczywiście katolicyzm dorobił sobie do niego 
historyjki. 

Jaka jest geneza tego święta? Czy Patryk był Chrześcijaninem? Jakie są popularne 
symbole tego święta?

Wg historii jego życia1, gdy stal się 'Chrześcijaninem' zaczął np.:

✗ ordynować kapłanów
✗ spośród bogatych kobiet, i bogatych gości których 'przekonwertowal' na 

'Chrześcijaństwo' niektórzy z nich zostali... zakonnicami i mnichami!2

✗ Założył zakony
✗ Nauczył się monastycyzmu od Francuzów
✗ Przyniósł monastycyzm do Irlandii
✗ Patryk jest powiązany z innym katolickim 'świętym' a mianowicie Sw Brygida.

Aby zrozumieć w co oni wierzyli, należy się zwrócić do Celtyckiego 
'Chrześcijaństwa'3. Patryk żył w czasach, gdy niestety katolicyzm wyłonił się z 
otchłani i stad...to 'Chrześcijaństwo'

Pomimo założeń, ze Celtyckie 'Chrześcijaństwo' miało być inne od katolicyzmu, 
przyjrzyjmy się jego niektórym aspektom.

✗ Każdy mnich nosił tonsurę.
✗ Spowiedź księdzu i tzw penitencjały
✗ Tradycja zwana Peregrinatio czyli wygnaniec. Oznaczało to przymus 

opuszczenia domu rodzinnego.
✗ Monastycyzm, wprowadzony do Irlandii przez owego Patryka był nasiąknięty 

naukami tzw ojców pustyni.4

✗ Ojcowie pustyni nauczali ascezy i eremityzmu. Jego przedstawiciele, żyli 
życiem...wariata a nie Chrześcijanina. Oto cytaty:”Paweł z Teb5...Mieszkał w 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick#Life  

2 http://www.churchyear.net/stpatrick.html  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Christianity  

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ojcowie_pustyni  

5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Teb  
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jaskini, żywił się owocami, daktylami i chlebem, który przynosił mu kruk, a 
według niektórych przekazów ubranie miał zrobione z palmowych liści. ”

✗ Antoni Wielki6 „kompletnie odizolował się od cywilizacji...zamieszkał w 
...grobowcu i zamknął wrota za sobą. Kuszony przez zjawy kobiet...bity przez 
diabla do nieprzytomności...Zamknięty w opuszczonym forcie, żył tam 
zamknięty przez...20 lat”. Ten swirol, dal początek monastycyzmowi i tysiące 
ślepców poszło w jego ślady!

✗ Pachomiusz7”Modlił się religijnie z rekami formującymi krzyż. Założyciel 
cenobityzmu8”

✗ Święta Synkletyka9 „Synkletyka i jej siostra rozdały cały spadek po nich i 
rozpoczęły życie ascetek w grobowcu rodzinnym ...Wokół Synkletyki 
zgromadziła się grupa kobiet, które zapragnęły ją naśladować. Święta została 
matką duchową wspólnoty ”

✗ Celtyckie Chrześcijaństwo podążało za celtyckim rytem.10Tam m.in. znajduje 
się …msza. Msza składała się np. z inwokacji tzw 'świętych' – wg Wikipedii, 
było to 13 inwokacji11- w tym do demona maryjnego, św Marka, św Łukasza.

✗ Chrzest istniał podobnie jak i dzisiejsze bałwochwalcy czynią! Widniały tam 
elementy jak: wdychanie/ wydychanie12, egzorcyzm wodny, namaszczenie 
olejem, znak krzyża, wkładanie soli do ust dziecka, itd.

✗ Poświecenie 'kościoła' składało się z napisania na podłodze 2 alfabetów, na 
ołtarzu mieli wycinać 7 krzyży.

Jak widać, z powyższego opisu, to tzw Celtyckie Chrześcijaństwo to nic innego jak 
tradycje ludzkie i religia. Biblia mówi, ze niedobrze jest aby mężczyzna był sam. 
Paweł wtóruje- aby każda kobieta miała męża! Żaden z Apostołów nie izolował się 
od cywilizacji. Jak widzimy poruszali się pośród ludu, głosząc Ewangelie wraz ze 
znakami towarzyszącymi (Mk 16:16-18)! Uczniowie Jezusa nie mieli specjalnych 
szat ani fryzur. Jedyna osoba, która chowała się po cmentarzach był opętany 
Gadarenczyk, który potrzebował wygonienia z niego demonów!

Bicie przez diabla, jest typowe dla katolicyzmu. Przejawia się to np. w postaci 
stygmatów, które są ranami zadawanymi przez religijnego diabla. Mężczyzna żyjący 
jak swir, bez kobiety, będzie miał ataki seksualne. Rożnica jest, ze gdy diabeł 
atakował uczniów Jezusa, ci gnali go, w imię ich Pana- Jezusa Chrystusa. 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_the_Great  

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Pachomius_the_Great  

8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cenobityzm  

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Synkletyka  

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Rite  

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_mass  

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Insufflation  
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Paweł pisał: mocni w wierze, przeciwstawcie się mu, a nie- 
zbierajcie ciosy od niego i udawajcie 'świętych'!Myślę, ze ten 
typ 'Chrześcijaństwa' jest promulgowany pośród dzisiejszych 
zborów. Jak im mówisz: walcz duchowo, zgrom diabla, idź na 
uwolnienie to nagle...jakie oburzenie! Nie- oni chcą być bici!
Trzeba z nich wygnać te katolickie demony sadomasochizmu!

Widzimy w Biblii, ze jedynymi ludźmi, którzy byli ganiani 
przez diabły byli to synowie Skewy (Dz.Ap 19). Ten demon dal 
im niezły łomot. Rożnica- ludzie nie okrzyknęli ich 'świętymi' 
ale zobaczyli jak Paweł używa imienia, i demony...wychodzą! 

Gdzie w Biblii uczniowie Jezusa wzywają...zmarłych? Nigdzie. 
To nekromancja. Czy Paweł używał wody bądź dmuchał na 
dzidzie aby wyszły demony? Nie, skądże. Ale jak ktoś nie zna 
bądź nie ma (jak to katolicy) autorytetu nad diabłem, to ucieka 
się do sznureczka religijnie wyglądających rytuałów, 
zabobonów i religijnych klamotów!

Jednym przykładem użycia słowa 'egzorcysta' jest właśnie jeśli chodzi o 
nieudaczników i nienawróconych Synów Skewy.

Byli to 'wędrowni egzorcyści' czyli perierchomai exorkistes , tacy którzy 
„wykorzystują formułę zaklęć dla wydalenia demonów ”

I tamci wołali: „Zaklinamy(horkizo – związane z przysięga) cie, w imię Jezusa, 
którego głosi[kerusso] Paweł”. Było ich 7-miu(hepta), synów Skewy(Skeuas ), 
najwyższego kapłana(archiereus ).

A ta tzw św. Brygida, to nic innego jak pogańska bogini13 z dorobiona historyjka!W 
Irlandii od dawna znano demona zwanego Brigid. Jej święto nazywa się Imbolc lub 
Oimelc oraz Candlemass. W Polsce przerobiona ja na matkę bożą gromniczna.

Brigid jest kojarzona ze światłem, ogniem, i stad przerobiono ja na 'matkę bożą' w 
Polsce, i na jej część palono gromnice.14

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Brigid  

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Gromnica  
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Symbolami tego 'święta' są:

✗ koniczynka
✗ Leprechaun15

✗ Parady przebierańców
✗ Inne tradycje – piwo, itd.

Koniczynka, jest symbolem reinkarnacji. Inna jej wariancja to triskele, valknut, 
triquetra, tomoe, swastyka, gankyil, fylfot, krzyż Brygidy itd. Reprezentuje to także 
potrójna 'boginkę'.16

 
Leprechaun17, czyli pewna forma skrzata, to symbol i postać która często można 
zobaczyć w Irlandii. To typ demona, który skrzętnie gromadzi monety i posiada 
garniec złota. Co to ma wspólnego z Chrześcijaństwem? To tak jakby ubrać się w 
ubiór Belzebuba i mówić: oto świętujemy Jezusa.

Oto przykład parady podczas Dnia 'Sw Patryka':

 

15 http://www.history.com/topics/st-patricks-day/st-patricks-day-symbols-and-traditions/videos/leprechauns  

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_deities#Triple_goddesses  

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Leprechaun  
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(Obrazek z Independent.ie)

 
(Examiner.com)

 
Sklep w Irlandii oferuje kostium dla pociech!(www.thecostumeshop.ie)

Suto zakrapiany dzień Patryka:

http://www.youtube.com/watch?v=rrxcciwY7BE

http://www.youtube.com/watch?v=rrxcciwY7BE
http://www.thecostumeshop.ie/


Pub w Dublinie:

http://www.youtube.com/watch?v=sg8zkYhztAE

Można obejrzeć krotki klip wideo z parady w Irlandii:

http://www.youtube.com/watch?v=qHn0SooKcm8

Podczas Dnia Świętego Patryka, poleją się grube (hekto) litry piwska i innych 
trunków. National Geographic podaje, ze w tym dniu wydoją 13 milionów18 pół-
kwart, czy pint.19 

Jedna z tradycji tego dnia jest poszukiwanie 4 listnej koniczynki przez dzieci. Ma to 
przynieść 'szczęście'. (Fortuna, Tyche)

Każda cywilizacja pogan miała swoje 'boginki szczęścia' :

✗ Rzym- Abundantia, Fortuna, felicitas
✗ Grecja- Tyche
✗ Laima- Batycki demon
✗ Lakszmi- Indie

Istnieje także wiele symboli, które maja 'przynieść szczęście' , farta, traf, fuksa...Jest 
to koncept jakże obcy Biblii, ponieważ, to Bóg obdarza 'błogosławieństwem' i nie jest 
to uzależnione od martwych przedmiotów ani tym bardziej demonów!

Niektórymi symbolami, które maja 'ściągnąć szczęście' są:

✗ podkowa
✗ łapka królika
✗ gwiazda Pensylwanii

Co ciekawe, ten dzień jest w pobliżu Przesilenia Wiosennego (w 2014 r to będzie 20 
Marzec.)

Wg druidów20- symboliczna rośliną dla nich podczas tego przesilenia jest trifoil, bądź 
koniczynka! Oni nazywają ich święto Alban Eilir. U Wikkan jest to Ostara od 

18 http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110316-saint-patricks-day-2011-march-17-facts-ireland-irish-  
nation/

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kwarta  

20 Www.druidry.org  
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demona zwanego Isztar.

Podczas dnia Patryka, graja tradycyjna muzykę Irlandzka, i imprezy typu ceilidh. Jak 
widać to kolejna impreza pełna reliktów z pogańskiej przeszłości!

Jeśli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zrób to tam gdzie jesteś. 
Wyznaj mu swoje winy, przyjmij ofiarę Jego krwi przelanej za ciebie, 2000 lat temu 
na Golgocie. Módl się tez, o chrzest w Duchu Świętym z manifestacja mówienia na 
językach.

 „lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, 
rozbłysła jasność. ”Ew. Mateusza 4

„Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w 
świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego 
potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (26) Z jednego pnia wywiódł też  
wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich 
wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby szukały Boga, czy go może nie 
wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy 
i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu 
jesteśmy. (29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota 
albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał 
płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) 
gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, 
potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. ”Dzieje Apost. 17 

„Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a 
tysiąc lat jak jeden dzień. (9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, 
że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, 
aby wszyscy przyszli do upamiętania. ”2 List Piotra 3 

Amen.


