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La Antifonul 3: Pe maica ta aduce ţie întru 

rugăciune poporul tău, Hristoase. Pentru 

rugăciunile ei dă-ne nouă îndurările tale, ca să te 

mărim pe tine, cel ce ai răsărit nouă din 

mormânt. 
 

Tropar: Pecetluit fiind mormântul, cel ce eşti 

viaţa, din mormânt ai răsărit, Hristoase 

Dumnezeule; şi uşile fiind încuiate, înaintea 

ucenicilor ai stat, cel ce eşti învierea tuturor, 

Spirit drept printr-înşii înnoindu-ne nouă, după 

mare mila ta. 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Condac: Cu dreapta cea stăruitoare, coasta ta cea 

de viaţă dătătoare Toma a cercetat, Hristoase 

Dumnezeule; că dacă ai intrat, uşile fiind 

încuiate, cu ceilalţi Apostoli a strigat către tine: 

Domnul meu eşti, şi Dumnezeul meu. 
 

Prochimen: Fie mila Ta, Doamne, spre noi, precum 
am nădăjduit şi noi întru Tine. (Ps. 32, 22) 
Stih: Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul; celor 
drepţi li se cuvine laudă. (Ps. 32, 1) 

 

At 3rd Antiphon: O Christ, your people offer you 

your mother in prayer. Through her prayers grant 

us your mercies that we may glorify you, who 

did rise for us from the tomb. 
 

Troparion: O Christ, who are life, You did rise 

from the grave though the sepulcher was sealed, 

and while the doors were closed did stand before 

Your disciples, You who are the resurrection of 

all, giving for the first time a righteous spirit to 

us through them, according to Your great mercy. 

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

Holy Spirit, now, and always, and forever and 

ever. Amen. 

Kontakion: O Christ our God, Thomas, with his 

right hand seeking proof, searched Your right 

side; for when You did enter, the doors being 

closed, with the rest of the Apostles he cried unto 

You: You are my Lord and my God. 
 

Prokimenon: O Lord, let your faithful love rest on 
us, as our hope has rested in you. (Ps. 33, 22) 
Verse: Shout for joy, you upright; praise comes 
well from the honest. (Ps. 33, 1) 
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Apostol: Din Faptele Sfinţilor Apostoli citire. (5, 12-20) 

 
În zilele acelea prin mâinile apostolilor se făceau 
semne şi minuni multe în popor, şi erau toţi, într-un 
cuget, în pridvorul lui Solomon. Şi nimeni dintre 
ceilalţi nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul 
îi lăuda. Şi din ce în ce mai mult se adăugau cei ce 
credeau în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de femei, 
Încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe 
paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui 
să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi 
mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierusalimului, 
aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi 
se vindecau. Şi sculându-se arhiereul şi toţi cei 
împreună cu el - cei din eresul saducheilor - s-au 
umplut de pizmă. Şi au pus mâna pe apostoli şi i-au 
băgat în temniţa obştească. Iar un înger al 
Domnului, în timpul nopţii, a deschis uşile temniţei 
şi, scoţându-i, le-a zis: Mergeţi şi, stând, grăiţi 
poporului în templu toate cuvintele vieţii acesteia. 
 
Evanghelia: Ioan 20, 19-31 
 
În ziua cea dintâi a săptămânii, când s-a înserat şi 
uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de 
frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a 
zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat 
mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, 
văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace 
vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi 
Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi 
le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, 
le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Iar 
Toma, unul din cei doisprezece, cel numit 
Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au 
zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el 
le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta 
Lui, nu voi crede. Şi după opt zile, ucenicii Lui erau 
iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit 
Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: 
Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău 
încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o 
pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci 
credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu 
şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai 
văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au 
crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus 
înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea 
aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că 
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, 
să aveţi viaţă în numele Lui.  

 

 

Epistle: A reading from the Acts of the Apostles: (5, 12-20) 
 
In those days the apostles worked many signs and 
miracles among the people. One in heart, they all used to 
meet in the Portico of Solomon. No one else dared to join 
them, but the people were loud in their praise and the 
numbers of men and women who came to believe in the 
Lord increased steadily. Many signs and wonders were 
worked among the people at the hands of the apostles so 
that the sick were even taken out into the streets and laid 
on beds and sleeping-mats in the hope that at least the 
shadow of Peter might fall across some of them as he went 
past. People even came crowding in from the towns round 
about Jerusalem, bringing with them their sick and those 
tormented by unclean spirits, and all of them were cured. 
Then the high priest intervened with all his supporters from 
the party of the Sadducees. Filled with jealousy, they 
arrested the apostles and had them put in the public gaol. 
But at night the angel of the Lord opened the prison gates 
and said as he led them out, `Go and take up position in 
the Temple, and tell the people all about this new Life."  
 
Gospel: John 20, 19-31 
 
In the evening of that same day, the first day of the week, 
the doors were closed in the room where the disciples 
were, for fear of the Jews. Jesus came and stood among 
them. He said to them, "Peace be with you," and, after 
saying this, he showed them his hands and his side. The 
disciples were filled with joy at seeing the Lord, and he said 
to them again, "Peace be with you. `As the Father sent me, 
so am I sending you." After saying this he breathed on 
them and said: Receive the Holy Spirit. If you forgive 
anyone's sins, they are forgiven; if you retain anyone's sins, 
they are retained. Thomas, called the Twin, who was one 
of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the 
other disciples said to him, "We have seen the Lord," but 
he answered, "Unless I can see the holes that the nails 
made in his hands and can put my finger into the holes 
they made, and unless I can put my hand into his side, I 
refuse to believe." Eight days later the disciples were in the 
house again and Thomas was with them. The doors were 
closed, but Jesus came in and stood among them. "Peace 
be with you," he said. Then he spoke to Thomas, "Put your 
finger here; look, here are my hands. Give me your hand; 
put it into my side. Do not be unbelieving any more but 
believe." Thomas replied, "My Lord and my God!" Jesus 
said to him: You believe because you can see me. Blessed 
are those who have not seen and yet believe. There were 
many other signs that Jesus worked in the sight of the 
disciples, but they are not recorded in this book. These are 
recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, 
the Son of God, and that believing this you may have life 
through his name. 
 



Priceasna: (63) Lăudaţi pe Domnul din ceruri, 

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

 

Communion Hymn: Praise the Lord from 

heavens, praise him in high places. Alleluia. 

 

77. Te ador, Isuse 
 

Te ador, Isuse, tainic Dumnezeu, 

Taina aceasta sfântă e locaşul Tău. 

Inima mea-ntreagă Ţie Ţi-o jertfesc, 

Când sub vălul pâinii, dornic Te privesc. 
 

Simţurilor mele, Tu le eşti ascuns. 

Singură, credinţa taina Ţi-a pătruns. 

Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat, 

Căci Tu eşti Cuvântul cel adevărat. 
 

S-ascundea pe cruce tot ce e ceresc, 

Iar aici s-ascunde şi ce-i omenesc. 

Cred că eşti de faţă, om şi Dumnezeu, 

Mângâierea dulce a sufletului meu. 
 

Rănile-ţi ca Toma, Doamne nu le văd: 

Dar ca şi el Domn şi Dumnezeu Te cred. 

Dă-mi credinţă vie, dă-mi ca să sperez, 

Şi-n iubire-aprinsă, Ţie să-Ţi urmez. 
 

Taină de-amintire-a morţii Domnului 

Pâine de viaţă eşti Tu omului. 

Fii şi mie pururi dulce nutremânt 

Singura-mi dulceaţă pe acest Pământ! 
 

O, Isuse bune, Miel însângerat, 

Spală al meu suflet de orice păcat, 

Căci din al Tău sânge, chiar şi-un singur strop, 

Poate ca să spele al relelor potop. 
 

O, Isuse Doamne, tainic Dumnezeu, 

Împlineşte-mi dorul sufletului meu: 

Fă să cadă vălul de pe Faţa Ta, 

Şi-n vecia-ntreagă să Te pot vedea. 

 

 

Hristos din morţi a înviat, 

 

1. Hristos din morţi a înviat, 

Hristos a înviat ! 

Şi lumea-ntreag-a mângâiat. 

Adevarat a înviat ! 

 

2. Şi dacă El n-ar fi venit, 

Hristos a înviat ! 

Nici lumea n-ar fi mântuit 

Adevarat a înviat ! 

 

3. Hristos din morţi a înviat, 

Hristos a înviat ! 

În veci să fie lăudat. 

Adevarat a înviat ! 

 

4. Fă ca din moarte să-nviem, 

Hristos a înviat ! 

De Tine să ne apropiem. 

Adevarat a înviat ! 
 
 
 

 



Scurtă biografie  a Episcopului Valeriu Traian Frențiu 

Fiul lui Ioachim, preot greco-catolic, și al 
Rozaliei Demeter, s-a născut la Reșita, județul 
Caraș-Severin, la 25.04.1875. A primit botezul 
și mirul la 23 mai în același an. A frecventat 
școala elementară în localitatea natală, apoi a 
mers la Blaj, la Gimnaziul superior, unde a luat 
examenul de maturitate în 1894. A fost trimis, 
 din partea Eparhiei de Lugoj, la Seminarul 
central din Budapesta. Hirotonit preot la Lugoj 
în 20.09.1898, a fost apoi trimis la Viena, 
la Augustineum, unde a obținut doctoratul în 
teologie în 1902. 

Întors în Eparhie, a îndeplinit diferite funcții în 
Curie, după care a fost numit 
protopop de Cugir în 1904. În 
1912 a devenit Vicar foraneu de 
Hațeg.  La 14.01.1913 a fost 
consacrat episcop de Lugoj. În 
1920, Papa Benedict al XV-lea l-
a numit asistent al Tronului 
pontifical. În 1922, a fost 
transferat la Oradea, ca episcop 
eparhial. Datorită posibilităților 
financiare deosebite ale acestei 
Eparhii, a putut deschide școli 
confesionale la Oradea și la 
Beiuș. A construit la Oradea 
Seminarul mare și Institutul 
teologic. S-a implicat în 
construirea de noi biserici, precum și în 
apostolat, aducându-i în Eparhie pe Părinții 
Asumpționiști, pe Oblatele Asumpționiste, pe 
Franciscanii conventuali și alte congregații. În 
1940, l-a primit ca auxiliar pe episcopul Ioan 
Suciu. În același an, din pricina ocupării 
nordului Transilvaniei de către Ungaria 
horthystă în urma Diktatului de la Viena (1940), 
a decis să rămână la Beiuș, oraș aflat dincolo 
de noua graniță. Aproape întreg teritoriul 
Eparhiei de Oradea ajunsese să facă parte din 
Ungaria și a fost încredințat episcopului de 
Cluj-Gherla, PS Iuliu Hossu, ca administrator 
apostolic, episcopul Ioan Suciu rămânând la 
Oradea ca episcop auxiliar. 

În 1941, scaunul mitropolitan de Alba Iulia și 
Făgăraș rămăsese vacant. Episcopul Valeriu 
Traian Frențiu a fost numit administrator 
apostolic al Arhieparhiei de Alba Iulia și 
Făgăraș, rămânând în același timp episcop de 
Oradea. A condus Arhieparhia cu multă 
demnitate și înțelepciune în tot cursul 
războiului, până la începutul anului 1947, apoi 
s-a întors în Eparhia de Oradea, al cărei 
teritoriu fusese reintegrat în România după 
război. În 1948 a fost numit arhiepiscop ad 
personam de Papa Pius al XII-lea. 

Ca decan de vârstă al episcopilor greco-
catolici, a prezidat toate 
conferințele episcopale din 
perioada vacanței scaunului 
mitropolitan de Alba Iulia și 
Făgăraș (1941-1948), a 
reprezentat Biserica Română 
Unită în fața autorităților și a 
condus astfel rezistența acestei 
Biserici în fața asaltului 
întreprins împotriva ei de 
guvernul comunist. 

A fost arestat în noaptea de 
28/29 octombrie 1948, odată cu 
ceilalți episcopi greco-catolici. 
Alături de aceștia, a fost dus mai 
întâi în lagărul organizat de 

Securitate în vila patriarhului ortodox din 
comuna Dragoslavele, apoi în lagărul organizat 
la mănăstirea ortodoxă de la Căldărușani. În 
1950 a fost transferat în închisoarea cu regim 
de exterminare de la Sighet. Deși s-a 
îmbolnăvit grav din pricina condițiilor de viață 
de acolo, n-a primit niciun fel de îngrijire 
medicală și a murit la 11.07.1952, în celula 44, 
înconjurat de frații săi întru episcopat. 

A fost înmormântat în Cimitirul orașului de pe 
strada Rodnei din Sighet, mormântul său fiind 
necunoscut. 

Via bisericaromanaunita.ro 


