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ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
Αγαπητοί Χριστιανοί,
Με την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου γίνεται και η έναρξη της περιόδου του
Τριωδίου. Αυτή την περίοδο αρχίζει και το πνευματικό μας ταξίδι προς την Μεγάλη Εβδομάδα
και το Πάσχα. Οι τρείς βδομάδες που μένουν μέχρι να μπούμε στην Αγία και Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, είναι που θα μας ετοιμάσουν πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά για να
αρχίσουμε την αυστηρή νηστεία που απαιτείται εκκλησιολογικά ή πνευματικά.
Η προετοιμασία έρχεται με τις γνωστές Ευαγγελικές περικοπές που έχουν σκοπό να μας
διδάσκουν ποια πρέπει να είναι η σωστή συμπεριφορά του Χριστιανού, αρχίζοντας με τις
παραβολές του Τελώνου και του Φαρισαίου και την ερχόμενη βδομάδα με την παραβολή του
Ασώτου. Δύο συγκλονιστικές παραβολές, οι οποίες έχουν πολλά επίπεδα ερμηνείας. Ο Κύριος με
αυτές τις δύο παραβολές, φέρνει άνω κάτω τις δεδομένες κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων
αλλά και πως τις αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτές τις σχέσεις.
Στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τα δύο αυτά πρόσωπα
αντιπροσωπεύουν δύο τάξεις ανθρώπων της κοινωνίας, για τους οποίους η κοινωνία είχε
συγκεκριμένες προκαταλήψεις. Ο Κύριος με αυτή την παραβολή, διασπά τις κοινωνικές
αντιλήψεις, υποδεικνύοντας πως η θέση η κοινωνική δεν χαρακτηρίζει το πνευματικό
περιεχόμενο του κάθε ανθρώπου, αλλά οι πράξεις και η ειλικρινής μετάνοια. Σημαίνει πως η
θέση που κατέχει ο κάθε άνθρωπος στην κοινωνία, δεν τον διασφαλίζει το να είναι δίκαιος
ενώπιον του Θεού. Στα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε, επειδή κάποιος πηγαίνει κάθε Κυριακή
στην Εκκλησία ή είναι κληρικός δεν σημαίνει πως έχει σωθεί. Ο Θεός θα κρίνει τον κάθε
άνθρωπο βάσει του προσωπικού, πνευματικού του αγώνα καθώς και των πράξεων του. Από την
άλλη πλευρά, αυτούς που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ως αμαρτωλούς και φανταζόμαστε πως

θα πάνε στην κόλαση, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι ζητώντας ειλικρινή μετάνοια από τον Θεό να
κερδίσουν την Ουράνια Βασιλεία.
Μας διδάσκει, λοιπόν, ο Κύριος να προσέχουμε πως χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους,
διότι, μόνο ο Θεός γνωρίζει το εσωτερικό ή πνευματικό περιεχόμενο του κάθε ανθρώπου. Μην
ξεχνούμε πως ο Θεός ήρθε να σώσει όλο τον κόσμο. Η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται στα
δικά μας δεδομένα, αλλά αγκαλιάζει όλους αυτούς που είναι διατεθειμένοι να τον πλησιάσουν
και να ζητήσουν το έλεός Του. Ας προσέχουμε, λοιπόν. Ο Τελώνης που εθεωρείτο αμαρτωλός
σύμφωνα με τα κοινωνικά δεδομένα, έφυγε δικαιωμένος ενώπιον του Θεού αλλά όχι ο
Φαρισαίος ο οποίος εθεωρείτο άνθρωπος του Θεού.
Αδελφοί μου, η παραβολή αυτή ειπώθηκε για όλους μας, για όλους τους Χριστιανούς για
να μην μας φουντώνει ο εγωισμός και γινόμαστε κριτές των πάντων. Η κρίση είναι του Θεού και
όχι δική μας. Εμείς οφείλουμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και όχι με τους άλλους διότι,
τότες υπάρχει περίπτωση να εκτροχιαστούμε από τον δικό μας πνευματικό αγώνα και να
βρεθούμε κατάδικοι ενώπιον του Θεού. Να θυμούμαστε πάντοτε τα λόγια του Κυρίου, "όποιος
υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί"(Λουκά 18,14).
ΑΜΗΝ
Καλό Τριώδιο
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Αγαπητοί μας ενορίτες,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Προετοιμασία για την νηστεία της μεγάλης γιορτής του Πάσχα. Μπορούμε να καταναλώνουμε
όλα τα τρόφιμα από το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου ΕΚΤΟΣ από τις 27
Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου που είναι αυστηρή νηστεία. Από τις 4 Μαρτίου έως το Πάσχα
δεν καταλύουμε κρέας. Από τις 4 Μαρτίου μέχρι τις 10 Μαρτίου, γίνεται κατάλυσης
γαλακτοκομικών προϊόντων Η νηστεία αρχίζει τη Δευτέρα (Καθαρή Δευτέρα) στις 11 Μαρτίου.
Όπως πάντα, αυτός είναι ένας οδηγός και πόσο αυστηρα θα κάνετε την νηστεία είναι
προσωπική σας απόφαση μαζί με τις συμβουλές του Πνευματικού Πατέρα σας, και χωρίς να
επιβαρύνετε η υγεία σας
+ Fr. Αναστάσιος
................................................................................................
Beloved Parishioners I pray that the following may serve as a guide to fasting in preparation of the great feast of
Pascha. We can consume all foods from Saturday February 16th thru and including March
3rd EXCEPT for February 27th and March 1st when a strict fast is observed. From March
4th until Pascha no meat is consumed. From March 4th thru and including March 10th all
dairy products can be consumed. The Great Fast (Megali Sarakosti) begins on Monday
(Clean Monday) March 11th. As always, this is a guide and how strict you hold the fast is
your personal decision together with advice from your Spiritual Father including safeguards
for your physical health to be maintained.
+Fr. Anastasios

Ανακοίνωση
Χειροτονία π. Νικολάου Πάρου
Μεγάλο το αξίωμα της Ιεροσύνης με το οποίο ο χειροτονούμενος δέχεται τη
Θεία Χάρη και που η οποία τον καθιστά οικονόμο των Μυστηρίων του Θεού.
Το Σάββατο, 23η Φεβρουαρίου 2019, εις τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Δημητρίου θα τελεσθεί υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φασιανής κ.κ. Αντωνίου, η εις
Διακόνου χειροτονία τοῦ κ. Νικολάου Πάρου.
.................................................................................................................
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως
θα τελείται από τον πατέρα Νεκτάριο
εις Στον Ιερόν Ιερό Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Δημητρίου,
κάθε Τρίτη 12:00-2:00μ.μ.

HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios
every Tuesday afternoon,
from 12:00- 2:00p.m. at St. Demetrios
Cathedral.

Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς ενορίτες μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00 μ.μ. συνεχίζεται,
στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Welcome to Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors this morning and thank you for praying
with us during the Divine Liturgy. While Holy Communion may only
be received by prepared and baptized Christians, our non-Orthodox
guests are welcome to join us in receiving blessed bread (Antidoron)
from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy.

Ο Κύκλος της Νεολαίας
Ανακοινώνουμε στους ευσεβείς μας χριστιανούς ότι η επόμενη
συνάντηση του κύκλου νεολαίας θα είναι αυτή την Πέμπτη και
ώρα 7:00μ.μ. στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου,
με τον πατέρα Βασίλειο.

Young Adults Discussion Group
We are pleased to announce to our Community’s Young Adults that we will meet at
7:00p.m. this Thursday in the St. Demetrios Church Hall to discuss topics that
concern us as Orthodox Christians. The discussion group will be led
by Fr. Vasilios.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 18:10-14 Εὐαγγελίου τὸ
Ἀνάγνωσμα
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν
προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος
τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν
ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι
οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων,
ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ
τελώνης· νηστεύω
δὶς
τοῦ
σαββάτου,
ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης
μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς
ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿
ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός,
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη
οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ
ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται,
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

The Gospel According to Luke 18:10-14
The Lord said this parable, "Two men went up
into the temple to pray, one a Pharisee and the
other a tax collector. The Pharisee stood and
prayed thus with himself, 'God, I thank you that I
am not like other men, extortioners, unjust,
adulterers, or even like this tax collector. I fast
twice a week, I give tithes of all that I get.' But the
tax collector, standing far off, would not even lift
up his eyes to heaven, but beat his breast, saying,
'God, be merciful to me a sinner!' I tell you, this
man went down to his house justified rather
than the other; for everyone who exalts himself
will be humbled, but he who humbles himself
will be exalted."

Από την Β' Επιστολή Αποστολου Παύλου Πρὸς
Τιμόθεον 3:10-15
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις
ἡμᾶς. Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν
ὅσιος.

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ
διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ
μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς
διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν
Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους
διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο
ὁ κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ
ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν
οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος
ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα
οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ
πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Sunday of the Publican and Pharisee: Triodion
Begins Today
St. Paul's Second Letter to Timothy 3:10-15
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has
failed.
TIMOTHY, my son, you have observed my
teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my
patience, my love, my steadfastness, my
persecutions, my sufferings, what befell me at
Antioch, at lconion, and at Lystra, what
persecutions I endured; yet from them all the
Lord rescued me. Indeed all who desire to live a
godly life in Christ Jesus will be persecuted,
while evil men and impostors will go on from
bad to worse, deceivers and deceived. But as for
you, continue in what you have learned and have
firmly believed, knowing from whom you
learned it and how from childhood you have
been acquainted with the sacred writings which
are able to instruct you for salvation through
faith in Christ Jesus.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου , 2019

Tuesday, February 19, 2019

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

SAINT DEMETRIOS

Παράκλησης στα Αγγλικά

6:00-7:00μ.μ.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Λέοντος Επισκόπου

Paraklisis in English

6:00-7:00 p.m.

Wednesday, February 20, 2019

Leo the Bishop

Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχιεπ.(27-09 Cres. St.)
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00:10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση
7:00-8:00μ.μ.

Cultural Center of Arch. (27-09 Crescent Street)

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Saturday, February 23, 2019

Πολυκάρπου Σμύρνης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
Ἐσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00:10:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ.
8:00:10:00π.μ.

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή του Aσώτου Yιου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.

Οrthros & Divine Liturgy
SAINT CATHERINE
Paraklisis

8:00-10:00 a.m.
7:00 - 8:00 p.m.

Polycarp Bishop of Smyrna
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-10:00 a.m.
6:00 -7:00 p.m.
8:00-10:00 a.m.

Sunday, February 24, 2019

Sunday of Prodigalson
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ. Αγία Αικατερίνη
Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ. Αγιος Δημήτριος
Νέστορος Μενιάδη
Σταυρούλας Δημέλα
Μαρίας Μαντζούκα
Σταματίου Κούφαλη
Νικολάου Kαραγιώργου

Ευτυχίας Παγκουρέλια
Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου
Αικατερίνης Ευσταθίου
Ιουλίου Κωνσταντινίδη
Άννας Αριστοδήμου

St. Demetrios Cathedral of Astoria
Philoptochos Society “Saint Catherine”
INVITES YOU TO JOIN US FOR
MEMBERSHIP DRIVE
WE WELCOME NEW MEMBERS AND FRIENDS
JOIN US FOR AN AFTERNOON OF FUN
GREEK MOVIE
WINE AND CHEESE
SUNDAY, FEBRUARY 24, 2019
AT 3:00PM

Hellenic Culture Center
(27-09 Crescent St., Astoria, N.Y.)
For Reservations Please call
Μrs. Μaroula Froussios: (718)440- 9538, or
Mrs. Nikie Panagiotakis: (646)932-0920

FREE ADMISSION

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα της Κοινότητάς μας
προσκαλεί
όλα τα Μέλη της, αλλά και νέα Μέλη και φίλους
για να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα
με
WINE AND CHEESE
και να παρακολουθήσουμε μία ελληνική ταινία.
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, στις 3:00μμ

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής
(27-09 Crescent street Astoria, Ν.Υ.)

Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στις κυρίες
Μαρούλα Φρούσσιου:(718)440-9538, ή
Νίκη Παναγιωτάκη:(646)932-0920
Είσοδος ελευθέρα

February 19-Philothei the Righteous Martyr of Athens - Saint Philothei was born in
Athens in 1522 to an illustrious family. Against her will, she was married to a man who
proved to be most cruel. When he died three years later, the Saint took up the monastic life
and established a convent, in which she became a true mother to her disciples. Many
women enslaved and abused by the Moslem Turks also ran to her for refuge. Because of
this, the Turkish rulers became enraged and came to her convent, dragged her by force out
of the church, and beat her cruelly. After a few days, she reposed, giving thanks to God for
all things. This came to pass in the year 1589. She was renowned for her almsgiving, and
with Saints Hierotheus and Dionysios the Areopagite is considered a patron of the city of
Athens.
February 23-Πολύκαρπος ἹερομάρτυςὉ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος γεννήθηκε περὶ τὸ 80 μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεους
γονεῖς, τὸν Παγκράτιο καὶ τὴ Θεοδώρα, ποὺ εἶχαν ἐγκλειστεῖ στὴ φυλακὴ γιὰ τὴν πίστη τοῦ
Χριστοῦ, καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανὸς σὲ νεαρὴ ἡλικία. Ὑπῆρξε μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν
Θεοφόρο, μαθητὴ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη. Λίγο πρὶν ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸν πρόσκαιρο αὐτὸ βίο
ὁ Ἅγιος Βουκόλος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης (+ 6 Φεβρουαρίου), χειροτόνησε μετὰ τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, ὡς διάδοχό του, τὸν Ἅγιο Πολύκαρπο καὶ μετὰ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.
Ὁ Ἅγιος παρακολούθησε μὲ ἀγωνία καὶ προσευχὴ τὴ σύλληψη τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ
Θεοφόρου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν θεοφόρο
Πατέρα μαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ἔγραψε πρὸς τοὺς Φιλιππησίους. Σὲ αὐτὴ
τὴν ἐπιστολὴ τοὺς συγχαίρει γιὰ τὴν φιλοξενία, τὴν ὁποία παρεῖχαν στὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο, ὅταν
αὐτὸς διῆλθε ἀπὸ τὴν πόλη τους. Τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου διακρίνεται γιὰ τὸν
ἀποστολικό, θεολογικὸ καὶ ποιμαντικὸ χαρακτήρα του.
Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, διακρινόταν γιὰ τὴν σωφροσύνη, τὴ θεολογικὴ κατάρτιση καὶ τὴν
ἀφοσίωση στὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, καθὼς μιλοῦσε πάντα σύμφωνα μὲ τὶς Γραφές. Ἦταν
ὁ γνησιότατος ἐκπρόσωπος τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἀσίας. Ὁ
Ἅγιος Εἰρηναῖος παρέχει τὴν πληροφορία ὅτι ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος μετέστρεψε πολλοὺς ἀπὸ τὶς
αἱρέσεις τοῦ Βαλεντίνου καὶ τοῦ Μαρκίωνος στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Διηγεῖται μάλιστα καὶ ἕνα
ἐπεισόδιο ἀναφερόμενο στὴ στάση τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἔναντι τοῦ Μαρκίωνος. Ὅταν ὁ
αἱρεσιάρχης αὐτὸς τὸν πλησίασε κάποτε καὶ τοῦ ἀπηύθυνε τὴν παράκληση: «ἐπεγίνωσκε ἡμᾶς»,
δηλαδὴ ἀναγνώρισέ μας, ὁ Ἅγιος ἀπάντησε: «ἐπιγινώσκω, ἐπιγινώσκω σε τὸν πρωτότοκον τοῦ
Σατανᾶ».
Ἕνα ἄλλο ἐπεισόδιο ἀνάγεται στὴ γεροντικὴ ἡλικία τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου. Ὅπως εἶναι γνωστό,
οἱ Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἑόρταζαν τὸ Πάσχα στὶς 14 τοῦ μηνὸς Νισσάν, σὲ ὁποιαδήποτε
ἡμέρα καὶ ἂν τύχαινε αὐτό. Ἀντίθετα οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες δὲν ἑόρταζαν καθόλου τὸ Πάσχα, ἀλλὰ
ἀρκοῦνταν στὸν ἑβδομαδιαῖο κατὰ Κυριακὴ ἑορτασμὸ τῆς Ἀναστάσεως, τονίζοντας ἀσφαλῶς
περισσότερο τὸν ἑορτασμὸ τῆς πρώτης Κυριακῆς μετὰ τὴν πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας.
Ἐπειδὴ λόγω τῆς διαφορᾶς αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης τηροῦσε αὐστηρὴ στάση ἔναντι τῶν
Μικρασιατῶν, ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ἀναγκάσθηκε νὰ μεταβεῖ στὴ Ρώμη, γιὰ νὰ διευθετήσει τὸ
ζήτημα καὶ ἄλλα δευτερεύοντα θέματα, μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Ρώμης Ἀνίκητο.
Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴν Ρώμη, ὑπέργηρος πλέον, συνέχισε τὴν ἀποστολικὴ δράση του
μὲ τόση ἐπιτυχία, ὥστε προκάλεσε τὴν ὀργὴ τῶν εἰδωλολατρῶν. Αὐτὴ ἡ προδιάθεση ἦταν φυσικὸ
νὰ προκαλέσει τὸ μαρτύριό του, ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἑξῆς πορεία. Ὁ Κόϊντος, ζηλωτὴς
Χριστιανός, ὁ ὁποῖος ᾖλθε στὴ Σμύρνη ἀπὸ τὴ Φρυγία, παρακίνησε ὁμάδα Φιλαδελφέων
Χριστιανῶν νὰ προσέλθουν στὸν ἀνθύπατο Στάτιο Κοδράτο, γιὰ νὰ δηλώσουν σὲ αὐτὸν τὴν
ἰδιότητά τους καὶ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό, πράγμα τὸ ὁποῖο φυσικὰ προοιώνιζε θάνατο.

Τελικὰ μαρτύρησαν ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Κόϊντο, ὁ ὁποῖος δειλιάσας τὴν τελευταία στιγμή,
θυσίασε στὰ εἴδωλα. Ὁ ὄχλος, ἂν καὶ θαύμασε τὴν γενναιότητα τῶν Μαρτύρων, ἀπαιτοῦσε νὰ
ἐκτελεσθοῦν οἱ «ἄθεοι» καὶ νὰ ἀναζητηθεῖ ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, ὁ ὁποῖος πιεζόμενος ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς εἶχε ἀναχωρήσει σὲ κάποιο ἀγρόκτημα. Τελικὰ ὁ Ἅγιος συνελήφθη τὸ ἔτος 167 καὶ
ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἀνθυπάτου.
Ὁ γηραιὸς Ἐπίσκοπος δὲν ταράχθηκε. Τὸ πρόσωπό του ἦταν γαλήνιο καὶ λαμπερό. Ὁ
ἀστυνόμος Ἡρώδης καὶ ὁ πατέρας του Νικήτας προσπάθησαν νὰ πείσουν τὸν Ἅγιο νὰ ἀρνηθεῖ
τὸν Χριστό. Ὁ Ἅγιος ὅμως, μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία ἀπάντησε ὅτι ὑπηρετεῖ τὸν Χριστὸ ἐπὶ 86 ἔτη
χωρὶς καθόλου νὰ Τὸν ἐγκαταλείψει. Πῶς μποροῦσε λοιπὸν τώρα νὰ Τὸν βλασφημήσει καὶ νὰ
Τὸν ἀρνηθεῖ; Ὁ ἀνθύπατος τότε διέταξε νὰ τὸν ρίξουν στὴν φωτιά. Ὁ Γέρων Πολύκαρπος
ἀποδύθηκε μόνος τὰ ἱμάτιά του καὶ περίμενε προσευχόμενος λέγοντας: «Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ
Παντοκράτωρ, ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ παιδός Σου Ἰησοῦ Χριστοῦ Πατήρ, δι’ Οὗ τὴν περὶ
Σοῦ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ Θεὸς τῶν ἀγγέλων καὶ δυνάμεων, καὶ πάσης τῆς κτίσεως, καὶ παντὸς
τοῦ γένους τῶν δικαίων, οἳ ζῶσιν ἐνώπιόν Σου, εὐλογῶ Σε, ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας
ταύτης τοῦ λαβεῖν με μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων Σου, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ Σου, εἰς
ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου, ψυχῆς τε καὶ σώματος, ἐν ἀφθαρσίᾳ Πνεύματος Ἁγίου, ἐν οἷς
προσδεχθείην ἐνώπιόν Σου σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καθὼς προητοίμασας καὶ
προσεφανέρωσας καὶ ἐπλήρωσας ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀληθινὸς Θεός. Διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων αἰνῶ
Σε, εὐλογῶ Σε, δοξάζω Σε, σὺν τῷ αἰωνίῳ καὶ ἐπουρανίω Ἰησοῦ Χριστῷ,…».
Ἡ φωτιὰ σχημάτισε γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καμάρα χωρὶς νὰ τὸν ἀγγίζει.
Τότε στρατιώτης ἐκτελεστὴς τελείωσε τὸν Ἅγιο Μάρτυρα διὰ τοῦ ξίφους. Ἔπειτα τὸ Ἱερὸ λείψανο
ρίφθηκε στὴν φωτιά, οἱ δὲ πιστοὶ συνέλεξαν τὰ ἱερὰ λείψανα αὐτοῦ. Ἡ Σύναξη τοῦ Ἁγίου
Πολυκάρπου ἐτελεῖτο στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία.
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