
Lá Fhéile Bríde 

Naomh Bríd 
Rugadh Naomh Bríd, ar a dtugtar ‘Muire na nGael’ freisin, in aice 
le Fochaird i gContae Lú timpeall na bliana 454. Chaith sí an 
chuid is mó dá saol i gCill Dara, áit ar thóg sí minister ar chnoc in 
aice le crank darach. Ó shin i leith, is áit urnaí áit oilithreahta í. 
Tá clú agus cáil ar Naomh Bríd toisc an grá a bhí aici do dhaoine 
a bhí bocht nó tinn agus toisc an aire a thug sí don nádúr, 
d’ainmhithe agus don timpeallacht.  
Shocraigh sí a saol a chaitheamh ag urnaí agus ag cabhrú leis na 
boicht. Bhunaigh Bríd clochar le mná eile a theastaigh uathu 
Íosa a leanúint. Bhí clú agus cáil go forleathan urithi de bharr na 
fáilte a chuir sí roimh gach duine a tháinig go dtí an clochar, ach 
go háirithe roimh na boicht. Rinne sí cros do cheannaire ag 
múineadh faoi ghrá Dé agus na Tríonóide.  
Nuair a fuair sí bás, tugadh a corp go Dún Pádraig i gContae an 
Dúin agus cuireadh í in mice le Naomh Pádraig.  
Tá Naomh Bríd ar cheann de thrí éarlamh na hÉireann. Is iad 
Naomh Colmcille agus Naomh Pádraig an beirt eile. 

1. Cad iad na focal a d’úsáidfeá chun cur síos a 
dhéanamh ar Naomh Bríd? 

2. Céard a rinne sí a thaispeánann dúinn gur 
bean chreidmheach a bhí inti?  

Paidir 
A Bhríd, a Mhuire na nGael, 
A Bhríd, ar scoil tharann do borat 
Agus coinnigh faoi do chumhdach mé 
Go mbeidh mé leat, i bhFlaitheas Dé.  



Tráthnóna fuar a bhí ann i lár an gheimhridh nuair a chuala Bríd 
cnag ar a doras. Ar oscailt an dorais di, chonaic sí buachaill óg i 
gcosa loma ag breathnú suas uirthi go himníoch. 
‘Tá mo mháistir ag fáil bháis,’ a dúirt an buachaill óg i nguth 
suaimhneach. ‘Chuir sé chugam féachaint an dtiocfá chuige’. 
Tharraing Bríd a clóca timpeall a guaillí agus d’iarr ar an 
mbuachaill an bealach a thaispeáint di. 
Nuair a shroich siad teach an mháistir chonaic Bríd go raibh sé 
ag fáil bháis. Shuigh Bríd in aice lena leaba agus ghuigh sé. I rith 
na hoíche bhailigh sí lúchair agus thosaigh sí ag casadh le chéile 
iad i gcruth croise, ag canadh go ciúin agus í ag déanamh 
amhlaidh. 
D’fhéadfadh Bríd a fheiceáil go raibh eagla ar an bhfear bás a 
fháil.  
Ghuigh Bríd agus sheinn sé le Dia agus smaoinigh sí ar ghrá Dé 
do chách. 
D’iarr an fear uirthi ansin insint dó faoin Dia a rinne sí guí. Phioc 
Bríd an chros a rinne sí agus d’inis sé scéal Íosa, Mac Dé agus 
conas a tháinig sé chun grá Dé a mhúineadh dúinn don chruthú go 
léir. Chuir sé iontas ar an taoiseach leis an méid a dúirt Bríd leis 
faoi Dhia gur iarr sé go ndéanfaí é a bhaisteadh ina Chríostaí. 



Nuair a smaoinímid ar Naomh Bríd smaoinímid ar a clóca, ag 
tógáil séipéal, cros Naomh Bríd, conas a chabhraigh sí leis na 
boicht, mar a ghuigh sí le Dia, a cineáltas.  
Tarraing pictiúr ar a bhfuil ar eolas agat faoin mbean seo.

pictiúr


