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■ Ἰσαπόστολος -Ὅσιος-Ἐλεήμων

Ὁ Ἅγιος Γατιανὸς  
πρῶτος Ἐπίσκοπος Τουρώνης (Τοὺρ)

† 18η Δεκεμβρίου 

ὉἍγιος Γατιανὸς συμμετεῖχε στὴν ἀπο-
στολή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπὸ ἑπτὰ 

Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἐστάλησαν ἀπὸ 
τὸν Πάπα Ρώμης Ἅγιο Φαβιανὸ († Μνήμη: 
5 Αὐγούστου, 236-250) γιὰ νὰ εὐαγγελί-
σουν τὴν Γαλατία, ἐπὶ βασιλείας Δεκίου 
(περὶ τὸ 250). 

Οἱ Ἅγιοι ἑπτὰ Ἐπίσκοποι ἦσαν οἱ ἑξῆς: 
Ἅγιος Διονύσιος Παρισίων († Μνήμη: 9η Ὀκτωβρίου),  Ἅγιος 
Αὐστρεμόνιος Ὠβέρνης († Μνήμη: 1η Νοεμβίου), Ἅγιος Σα-
τουρνῖνος Τουλούζης († Μνήμη: 29η Νοεμβίου), Ἅγιος Γατιανὸς 
Τουρώνης († Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου), Ἅγιος Τρόφιμος Ἀρελάτης 
(† Μνήμη: 29η Δεκεμβρίου), 
Ἅγιος Παῦλος Ναρβόννης 
(† Μνήμη: 22α Μαρτίου) καὶ 
Ἅγιος Μαρτιάλιος Λιμόζης 
(† Μνήμη: 30ὴ Ἰουνίου).

Τοῦ ἀνατέθηκε ἡ περιοχὴ 
τῆς Τουρώνης στὴν Γαλλία, 
ἡ ὁποία ἦταν τότε βυθισμένη 
στὴν πλέον χυδαία εἰδωλο-
λατρία. 
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Μὲ τὴν πειθὼ τὼν λόγων του, τὴν πραότητα τῶν τρόπων του καὶ 
χάρις στὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος τὸν συνέδραμε μὲ πολλὰ 
θαύματα, ὁ Γατιανὸς κατώρθωσε νὰ φέρη πολλοὺς εἰδωλολάτρες 
στὴν Πίστι τοῦ Χριστοῦ, ἐκίνησε ὅμως τὸ ἄσπονδο μῖσος ἄλλων, οἱ 
ὁποῖοι προσπάθησαν πολλὲς φορὲς νὰ τὸν θανατώσουν.

Καταδιώχθηκε ἀνελέητα καὶ βρῆκε καταφύγιο σὲ κάποιο σπή-
λαιο, ὅπου ἀργότερα δημιουργήθηκε ἡ Μονὴ τοῦ Νουαρμουτιέ, στὴν 
ὁποία ὁ Ἅγιος Γατιανὸς τελοῦσε τὴν θεία Εὐχαριστία καὶ ἐδίδασκε 
στοὺς μαθητές του τὴν οὐράνια φιλοσοφία, μὲ τὴν ὁποία φθάνουμε 
στὴν γνῶσι τοῦ Θεοῦ. 

Ὅταν ἦταν ἐπαρκὴς ἡ κατήχησίς τους, χειροτονοῦσε αὐτοὺς 
Πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἀπέστελλε γιὰ νὰ διαδώσουν τὸ Φῶς τοῦ 
Εὐαγγελίου.

Σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητές του ἀντλοῦσε δυνάμεις ἀπὸ τὴν νη-
στεία καὶ τὴν ἀδιάλειπτο προσευχή, προετοιμαζόμενος καθημερινὰ 
γιὰ τὸ Μαρτύριο μέ-
σῳ τοῦ ἀναιμάκτου 
μαρτυρίου τῆς ἀσκή-
σεως καὶ τῶν δα-
κρύων.

Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ
στοργή του γιὰ τοὺς
πτωχούς. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτό, ἔκτισε 
ἕνα Πτωχοκομεῖο 
στὰ περίχωρα τῆς 
Τουρώνης.

Ἡ Μονὴ τοῦ Νουαρμουτιέ. Ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς στὴν Τουρώνη.
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Ἐκεῖ ἐμφανίσθηκε ὁρατὸς ἐνώπιόν του ὁ Κύριος 
καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴ φοβοῦ, ἡτοιμάσθη σοι στέφανος 
καὶ τῶν Ἁγίων ὁ χορὸς ἀναμένει σε ἐν τοῖς Οὐ-
ρανοῖς».

Ὁ Σωτήρας ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὸν ἐκοινώνη-
σε τότε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ὁ Ἅγιος Ἐπί-
σκοπος Γατιανὸς ἐκοιμήθη γιὰ νὰ συναριθμηθῆ στὸν 
Χορὸ τῶν Ἁγίων.

 +
Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, 

τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!


