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La Antifonul 3: Bucură-te scaunul cel în chipul 

focului, bucură-te mireasă nenuntită, bucură-te 

fecioară, care pe Dumnezeu oamenilor ai născut.  
 

Tropar (24): Când te-ai pogorât la moarte, cela ce 

eşti viaţa cea fără e moarte, atuncea iadul l-ai 

omorât cu strălucirea dumnezeirii tale; şi când 

ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate 

puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă 

Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire ţie. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Înviat-ai din mormânt, atotputernice 

Mântuitorule, şi iadul văzând minunea s-a 

înspăimântat, şi morţii s-au ridicat, şi făptura 

văzând se bucură de tine, şi Adam împreună se 

veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, te laudă 

pururea. 

 

 

At 3rd Antiphon: Hail, O fiery throne, hail, you 

unwedded spouse, hail, you Virgin who did 

beget God for mankind. 
 

Troparion: When You did descend unto death, O 

Life Immortal, then You did slay Hades with 

the lightning of Your Divinity. And when You 

also did raise the dead out of the nethermost 

depths, all the Hosts of the heavens cried out: 

O Life-giver, Christ our God, glory be to You. 
 

Glory be to the Father, and to the Son, and to 

the Holy Spirit, now, and always, and forever 

and ever. Amen. 

Kontakion: You did rise from the tomb, O 

omnipotent Saviour, and Hades was terrified 

on beholding the wonder; and the dead arose, 

and creation at the sight there of rejoices with 

You. And Adam also is joyful, and the world, 

O my Saviour, praises You for ever. 
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Prochimen: Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi 
mi-a fost mie spre izbăvire. (Ps. 117, 14) 
Stih: Certând, m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a 
dat. (Ps. 117, 18) 
 

Apostol: Din Faptele Sfinţilor Apostoli citire. (6, 1-7) 
 

În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii 
(iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că 
văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea 
de fiecare zi. Şi chemând cei doisprezece mulţimea 
ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o 
parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. 
Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, 
cu nume bun, plini de Spirit Sfânt şi de înţelepciune, 
pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi 
vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului. Şi a 
plăcut cuvântul înaintea întregii mulţimi, şi au ales 
pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Spirit Sfânt, 
şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, 
şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia, 
Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, rugându-
se şi-au pus mâinile peste ei. Şi cuvântul lui 
Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte numărul 
ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi se 
supuneau credinţei. 
 

Evanghelia: Marcu 15, 43-16, 8 
 

Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care 
aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, 
a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a 
mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat 
dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit 
lui Iosif trupul. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi 
coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi 
L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi 
a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria 
Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-
au pus. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria 
Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au 
cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-
dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe 
când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi 
ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la 
uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut 
că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, 
intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în 
partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au 
spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! 
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A 
înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.   Dar 
mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va 
merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi 
vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la 
mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi 
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.   

 

Prokimenon: The Lord is my strength and my song; he has 
been my Saviour. (Ps. 118, 14) 
Verse: Though the Lord punished me sternly, he has not 
abandoned me to death (Ps. 118, 18) 
 

Epistle: A reading is from the Acts of the Apostles: (6, 1-7) 
 

In those days, when the number of disciples was increasing, 
the Hellenists made a complaint against the Hebrews: in the 
daily distribution their own widows were being overlooked. So 
the Twelve called a full meeting of the disciples and 
addressed them, "It would not be right for us to neglect the 
word of God so as to give out food; you, brothers, must select 
from among yourselves seven men of good reputation, filled 
with the Spirit and with wisdom, to whom we can hand over 
this duty. We ourselves will continue to devote ourselves to 
prayer and to the service of the word." The whole assembly 
approved of this proposal and elected Stephen, a man full of 
faith and of the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, 
Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus of Antioch, a 
convert to Judaism. They presented these to the apostles, 
and after prayer they laid their hands on them. The word of 
the Lord continued to spread: the number of disciples in 
Jerusalem was greatly increased, and a large group of priests 
made their submission to the faith. 
 

Gospel: Mark 15, 43-16, 8 
At that time, came Joseph of Arimathaea, a prominent 
member of the Council, who himself lived in the hope of 
seeing the kingdom of God, and he boldly went to Pilate and 
asked for the body of Jesus. Pilate, astonished that he should 
have died so soon, summoned the centurion and enquired if 
he had been dead for some time. Having been assured of this 
by the centurion, he granted the corpse to Joseph who 
bought a shroud, took Jesus down from the cross, wrapped 
him in the shroud and laid him in a tomb which had been 
hewn out of the rock. He then rolled a stone against the 
entrance to the tomb. Mary of Magdala and Mary the mother 
of Joset took note of where he was laid. When the Sabbath 
was over, Mary of Magdala, Mary the mother of James, and 
Salome, bought spices with which to go and anoint him. And 
very early in the morning on the first day of the week they 
went to the tomb when the sun had risen. They had been 
saying to one another, "Who will roll away the stone for us 
from the entrance to the tomb?" But when they looked they 
saw that the stone, which was very big, had already been 
rolled back. On entering the tomb they saw a young man in a 
white robe seated on the right-hand side, and they were 
struck with amazement. But he said to them, "There is no 
need to be so amazed. You are looking for Jesus of 
Nazareth, who was crucified: he has risen, he is not here. 
See, here is the place where they laid him. But you must go 
and tell his disciples and Peter, `He is going ahead of you to 
Galilee; that is where you will see him, just as he told you.' 
"And the women came out and ran away from the tomb 
because they were frightened out of their wits; and they said 
nothing to anyone, for they were afraid. 

 



 

 

Papa Francisc numește un Vizitator Apostolic pentru românii din diaspora 

 

Astăzi luni 9 aprilie 2018, Sfântul Părinte 

Papa Francisc l-a numit în funcția de 

Vizitator Apostolic pentru credincioșii 

greco-catolici români din Europa 

occidentală pe Părintele Cristian Dumitru 

Crișan din clerul Arhieparhiei de Alba-Iulia 

și Făgăraș, actualmente Rector al Misiunii 

Greco-Catolice Române din Franța și Notar 

al Sinodului Episcopilor Bisericii Române 

Unită cu Roma, Greco-Catolică. 

 

Părintele Cristian Dumitru Crișan 

S-a născut pe data de 11 octombrie 1981 în 

localitatea Sântu, județul Mureș. După 

studiile efectuate la Facultatea de Teologie 

Greco-Catolică din Blaj, în anul 2003 a fost 

trimis la Roma cu o bursă din partea 

Priceasna: (66) Cât de mărit este Domnul în 

Sion nu poate limba a tâlcui. Mare este 

Domnul în cer, pe tron şi până-ntr-un fir de 

iarbă pe pământ. Mare eşti pretutindenea, 

Doamne, pretutindenea, eşti mărit. în zi, în 

noapte, cu strălucirea. Aliluia. 

Priceasna:  Lăudaţi pe Domnul din ceruri, 

lăudaţi-l pe el întru cele de sus. Aliluia. 

 
 

Eu sunt Învierea 

 

Eu sunt Învierea şi Viaţa 

Cel ce crede în Mine viu, viu va fi 

De va şi muri, de va şi muri,  

Cel ce crede în Mine viu, viu va fi 

 

Refren: Aşa este Doamne, Tu eşti Hristos  

             Cel ce ai venit în lume. 

 

Tu eşti Învierea şi Viaţa 

Cei ce cred în tine vii, vii vor fi 

De vor şi muri, de vor şi muri 

Cei ce cred în Tine vii, vii vor fi. 

 

 

78. O, veniţi către Isus 
 

O, veniţi către Isus, 

Înălţaţi inima-n sus. 

De la El vine puterea, 

Dragostea şi mângâierea. 
 

Refren:   Doamne ascultă-al nostru glas, 

              Căci nădejdea noastră-ntreagă 

              Numa-n Tine ne-a rămas. 
 

Pace-n Tine noi găsim 

Chiar şi-atunci când suferim, 

Şi putere în ispită 

Ori când inima-i zdrobită. 
 

O, măreşte-n noi credinţa, 

Dragostea şi pocăinţa; 

Dă-ne calea mântuirii 

Şi nădejdea fericirii. 

 

 

 

 

 

Communion Hymn: The tongue cannot describe 

how glorious is the Lord in Sion. Great is the 

Lord in Heaven, on his throne, and even unto 

a blade of grass upon the earth. Great are 

You in all places, Lord, everywhere You are 

gloriously glorified: day, and night, Alleluia. 

 

http://www.bru.ro/blaj/papa-francisc-numeste-un-vizitator-apostolic-pentru-romanii-din-diaspora/


Congregației 

pentru Bisericile 

Orientale, fiind 

alumn al 

Colegiului 

Pontifical „Pio 

Romeno”. 

În anul 2007 a 

obținut 

Bacalaureatul în Teologie la Ateneul 

Pontifical „Sant’Anselmo”, iar ulterior 

Licența și Doctoratul în Drept Canonic la 

Institutul „Utriusque Iuris” al Universității 

Pontificale a Lateranului în 2010, respectiv 

în 2012. 

În anul 2008 a fost hirotonit preot la 

București de către Preasfinția Sa Mihai 

Frățilă. 

În anul 2012, la recomandarea Sinodului 

Episcopilor Bisericii Române Unită cu 

Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscopul de 

Paris l-a numit Rector al Misiunii Greco-

Catolice și Paroh al Parohiei „Sfântul 

Gheorghe” din Paris, iar din anul 2016 este 

Judecător al Tribunalului Provincial de 

Primă instanță al Arhiepiscopiei de Paris, 

activități pe care le va desfășura în 

continuare.

Preasfinția Sa Claudiu în mijlocul credincioșilor Parohiei Blaj II 

Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, 

Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, 

a fost prezent luni, 9 aprilie 2018, în 

mijlocul credincioșilor de la Capela 

Arhiereilor Blaj, unde a celebrat Sfânta 

Liturghie și a rostit un cuvânt de 

învățătură. La finalul oficiului religios, 

copiii cu nevoi speciale de la Centrul de 

Ajutor Maltez Blaj au prezentat o 

emoționantă scenetă pascală. 

Reflecția pe care ne-o propune Mântuitorul 

este cea privind moartea păcatului, creștinii 

sunt invitați, în acest sens, să renunțe la 

păcat. „Isus își dă viața pentru noi, nu noi 

pentru El. De aceea, noi trebuie să 

conștientizăm păcatul. Isus ia asupra Lui 

toate păcatele noastre și nici măcar pe 

cruce nu se gândește la El, ci la noi, atunci 

când ne-o dăruiește pe mama Lui. Cât de 

mare poate fi iubirea lui Dumnezeu! De 

aceea, suntem cu toții chemați să 

contemplăm o astfel de iubire. Depinde de 

noi dacă alegem să mergem pe urmele Lui 

sau nu” , a mai spus Preasfinția Sa Claudiu, 

care i-a invitat, în finalul predicii, pe cei 

prezenți, să-și aducă aminte că „crucile 

mormintelor noastre sunt deschise către 

Împărăția lui Dumnezeu”. 

Un moment special și emoționant l-a 

constituit sceneta copiilor cu nevoi speciale 

de la Centrul de Ajutor Maltez Blaj, care a 

reconstituit pasajele biblice ale Învierii lui 

Isus. 

Sfânta Liturghie Arhierească de la Capela 

Arhiereilor Blaj a fost celebrată de 

Preasfinția Sa Claudiu, alături de un sobor 

de preoți format din părintele paroh 

Cristian Rus, părintele Călin Pațulea și 

părintele Marius Neagoie. Oficiul religios a 

fost transmis, în direct, de Radio Blaj. 

www.bru.ro 
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