
BISERICĂ DIN LEMN ÎN GARNIZOANA BUZĂU 
  

            Prin intermediul site-ului Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" supunem cititorilor militari şi 

personalului civil din garnizoanele Buzău şi Boboc  proiectul (încă în dezbatere) de ridicare a unei Biserici 

din lemn "în stil maramureşan", unică prin arhitectura ei în peisajul oraşul nostru.  

La cimentarea acestei sfinte zidiri mă tot gândesc încă din anul 1998 ... Iată însă că 

după 9 ani de aşteptare, cu renunţări şi speranţe, cred că acest vis ar putea fi realizat, numai 

dacă şi Dumnezeu are acest proiect al nostru înscris în Providenţa Sa. Atunci când vrea 

Dumnezeu se biruiesc multe din cele negative ale firii oamenilor. 

 Locaţia propusă pentru ridicarea acestui sfinte biserici este un teren situat în spatele 

clădirii Cercului Militar, care pentru noi prezintă un dublu interes: strategic şi providenţial.  

 Argumentele care dau rezistenţă acestei alegeri sunt următoarele: 

- situată în zona centrală a oraşului cu deschidere pentru militari şi societatea civilă; 

- terenul construibil permite poziţionarea  sfântului lăcaş cu altarul spre răsărit; 

- este un loc liniştit care oferă  confortul spiritual atât de mult căutat în zilele noastre; 

- în fiecare zi va fi deschisă (aşa cum stă bine unei biserici) pentru practicarea rugăciunii individuale, 

aprinderea de lumânări, reculegere în interior sau afară în parc; 

- biserica va avea statut de fundaţie şi se va implica în opera socială prin desfăşurarea de acţiuni 

filantropice, organizarea de pelerinaje pentru copii şi cadre militare, precum şi de concursuri pe 

teme de religie  pentru elevi etc;  

- biserica va iniţia un program de catehizare pentru copii; 

- va desfăşura activităţi comune folosind clădirea Cercului Militar, cum ar fi: sărbătoarea hramului, 

cercuri misionare preoţeşti, conferinţe preoţeşti etc. 

Serviciile şi slujbele religioase care se vor oficia aici sunt: Sfânta Liturghie, Vecernia, Acatistul, 

Paraclisul, Maslul, Botezul şi Cununia. În această biserică nu se vor oficia înmormântări; acestea urmând 

a se desfăşura în Biserica Eroilor.  

Pentru a oferi mai multe detalii m-am deplasat prin unităţi militare din garnizoană, 

prilej cu care am informat  oamenii, cărora le-am solicitat un dublu sprijin: moral şi financiar. 

Cei care nu pot sprijini financiar au fost rugaţi să ne ajute prin bunăvoinţă. Au răspuns cu "DA" 

următoarele unităţi militare: U.M. 01671, U.M. 01454, U.M. 01654, U.M. 01847, U.M. 01640, 

U.M. 02001 Buzau, U.M. 01940, U.M. 01838 Boboc şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

al Judeţului Buzău. 



 La data trimiterii spre publicare a acestui articol încă nu am terminat de vizitat 

unităţile militare şi întâlnirile cu oamenii acestor instituţii din cadrul Ministerului Apărării, 

precum şi cu cei ai Ministerului de Interne şi Reformei Administrative. Sperăm ca şi aceştia să 

 ni se alăture. 

 Mizăm şi pe sprijinul unor ctitori sponsori civili şi militari. Mesajul meu va ajunge şi la 

mulţi dintre aceştia din urmă.  

            Costurile financiare ale unui asemenea sfânt lăcaş sunt de 80.000 euro, fără 

amplasamentul fundaţiei. 

Cei vechi considerau întotdeauna că "Vox populi, vox Dei" şi "Nihil sine Deo". Pentru că 

Dumnezeu este mai aproape de noi ca oricând şi pentru că avem şi acest suport uman venit din partea 

dumneavoastră, nesperat în anii din urmă, vă chem să devenim cu toţii ctitorii unui lăcaş la baza 

căruia să stea rugăciunile noastre de cerere şi de mulţumire înaintate Prea Bunului 

Dumnezeu.     

Realizarea Bisericii garnizoanei Buzău în condiţiile vieţii de azi se poate desăvârşi, aşadar, numai 

cu suportul oamenilor binevoitori şi prin lucrarea "Duhului Sfânt", sub al cărei "hram" sperăm să 

dăinuiască în istorie.  

Iniţiativa noastră este cunoscută şi de instituţia ierarhului locului, Prea Sfinţitul Părinte Episcop 

EPIFANIE, care binecuvântează şi sprijină ridicarea acestui sfânt lăcaş. 

În încheiere, consider şi afirm  că dacă Dumnezeu ne-a ales ca să fim creatori ne va şi acorda 

mandatul acesta pe care cu credinţă, cu dragoste şi devoţiune să-l realizăm! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

            Preot militar Alexandru TUDOSE 

            Câteva imagini cu biserici maramureşene din lemn: 
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