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■ Ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ὁ Ἅγιος Μαρτιάλης, 
Ἐπίσκοπος Λιμὸζ

 † 30ὴ Ἰουνίου 

῾Ο Ἅγιος Μαρτιάλης ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ Ἐπι-
σκόπους Ἱεραποστόλους, οἱ ὁποῖοι ἐστάλησαν 

στὴν Ρώμη ἐπὶ Δεκίου (περὶ τὸ 250), προκειμένου 
νὰ εὐαγγελίσουν τὴν ἐνδοχώρα τῆς Γαλατίας. 

Οἱ Ἅγιοι ἑπτὰ Ἐπίσκοποι ἦσαν οἱ ἑξῆς: 
● Ἅγιος Διονύσιος Παρισίων († Μνήμη: 9η Ὀκτω-

βρίου), ● Ἅγιος Αὐστρεμόνιος Ἀρβέρνης († Μνήμη: 
1η Νοεμβρίου, βλ. ἐδῶ), ● Ἅγιος Σατουρνῖνος Τουλού-
ζης († Μνήμη: 29η Νοεμβρίου, βλ. ἐδῶ), ● Ἅγιος Γατιανὸς Τουρώνης 
(† Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου, βλ. ἐδῶ), ● Ἅγιος Τρόφιμος Ἀρελάτης 
(† Μνήμη: 29η Δεκεμβρίου, βλ. ἐδῶ), ● Ἅγιος Παῦλος Ναρβόννης 
(† Μνήμη: 22α Μαρτίου, βλ. ἐδῶ) καὶ ● Ἅγιος Μαρτιάλιος Λιμό-
ζης († Μνήμη: 30ὴ Ἰουνίου), ὅπως ἀναφέρει τοῦτο ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος Τουρώνης στὴν Ἱστορία τῶν Φράγκων (τ. Α΄, κεφ. λ΄, † Μνή-
μη: 17η Νοεμβρίου).

* * *
Στὸν Ἅγιο Μαρτιάλη ἀνετέθη ἡ ὀρεινὴ περιοχὴ τοῦ Κέντρου καὶ 

τοῦ Λιμουζέν, ἡ ὁποία εἶχε παραμείνει κλειστὴ στὸ χριστιανικὸ κή-
ρυγμα ἐξ αἰτίας τῆς ἀπομονώσεώς της. 

Ἵδρυσε τὴν Ἐπισκοπικὴ Ἕδρα τῆς Λιζὸμ καὶ ἔφερε τὰ πλήθη 
στὴν Πίστι χάρις στὸν λόγο καὶ τὰ θαύματά του, εὐαγγέλισε δὲ τοὺς 
πληθυσμοὺς τῶν περιχώρων μὲ τὴν βοήθεια δύο Ἱερέων, οἱ ὁποῖοι 
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κατήγοντο ἀπὸ τὴν Ἀνατολή1. 
Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, ἀφοῦ χειροτόνησε τὸν διάδοχό του, Αὐρη-

λιανό, καὶ προεῖπε τὴν ὥρα τῆς ἐκδημίας του.
Ἔκτοτε ὁ τάφος του ὑπῆρξε τόπος προσκυνήματος καὶ ὁ 

Ἅγιος Ἐπίσκοπος παρέμεινε μέχρι τὶς ἡμέρες μας ὁ πολιοῦχος 
τῆς Λιμὸζ καὶ προστάτης τοῦ Λιμουζέν.

1. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Τουρώνης. 
● Μία ἄλλη παράδοσι ἀναφέρει, ὅτι ὁ Ἅγιος Μαρτιάλης εἶχε σταλῆ ἀπὸ τὸν 

Ἅγιο Πέτρο καὶ μεταξὺ ἄλλων θαυμάτων ἀνέστησε ἕναν ἀπὸ τοὺς συντρόφους 
του, τὸν Αὐστρικλινιανό, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποθάνει στὴν Τοσκάνη. 

+
Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,

τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν! 
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