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BISERICA MILITARĂ SFINȚII MARI 
MUCENICI MINA-FĂCĂTORUL DE 

MINUNI ȘI GHEORGHE-PURTĂTORUL 
DE BIRUINȚĂ, A BRIGĂZII 30 GARDĂ 
„MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREȘTI

În cadrul fenomenului militar actual, în procesul complex de pre-
gătire, o armată modernă acordă atenție sporită multiplelor ele-
mente care contribuie la dezvoltarea maximă a capacității de pre-

venire, apărare și respingere a amenințărilor semnalate. Elementele 
constitutive ale acestui complex organism al armatei (militari de 
toate gradele, funcțiile și armele, personal civil contractual, precum 
și familiile acestora) trebuie cu atenție instruite, educate, cultivate 
și întreținute într-un ansamblu armonios, în timp, cu continuitate și 
efort susținut.

În acest sens, se apreciază că forța unei armate moderne depinde 
în mare măsură, pe lângă armamentul și tehnica militară din dotare, 
de doi factori care sunt egali ca importanță: pe de o parte, de pre-
gătirea militară de specialitate (instrucția și instruirea), iar pe de altă 
parte, de pregătirea psihologică și de educația religios-morală. 

Pr. mil. (col.) dr. iconom stavrofor 

Cristian NICULESCU

20 Septembrie 2009. Sosirea Părintelui Patriarh Daniel la Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul,  
cu prilejul sfințirii (târnosirii) bisericii militare
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Acești factori contribuie la formarea unei armate 
puternice, de elită, bine organizată, instruită și operați-
onală, care să dovedească oricând anumite capabilități 
deosebit de importante: spirit de corp, forță morală, 
solidaritate, tărie sufletească și caracter cu alese virtuți 
morale sufletești, să manifeste dragoste de patrie și 
popor, respect față de înaintași, spirit de sacrificiu și 
eroism. 

În cadrul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” din 
București, preotul militar (capelanul) poate influența 
benefic actul de comandă, comportamentul și modul de 
lucru al comandantului și șefilor de structuri, prevenind 
situațiile conflictuale dintre militari, contribuind astfel la 
realizarea unei comuniuni și ambianțe bazate pe relații 
profesionale normale între toate categoriile de militari, 
pe respectarea legilor și regulamentelor militare și pe 
respectul reciproc. 

Capelanul brigăzii poate contribui la întărirea ordinii 
și disciplinei militare, la prevenirea evenimentelor deo-
sebite ca: dezertările, rănirile voluntare (automutilările) 
sau sinuciderile, evitarea înscrierii militarilor în anumite 
asociații, organizații și grupări teroriste, anarhice și 
sectare. Totodată, militarii sunt îndrumați și educați să 
renunțe (dacă au) la anumite vicii sau obiceiuri nocive 
și păcătoase, care subminează sau afectează atât starea 
de normalitate fizică și sufletească, cât și relațiile inter-u-
mane profesionale și familiale: consumul exagerat de 
alcool și alimente (lăcomia), fumatul, consumul de 
droguri și substanțe halucinogene, lenea (trândăvia), 
concubinajul, divorțul, desfrânarea sau adulterul celor 
căsătoriți, avortul sau uciderea voluntară a pruncilor 
nenăscuți, violența verbală și fizică, înjurăturile și expre-
siile licențioase, triviale, jocurile de noroc și pariurile, 
camăta, mânia, bârfa (clevetirea), invidia, minciuna, 
starea de nervozitate crescută (mânia), viclenia, furtul 
(hoția), mândria (infatuarea sau aroganța), egoismul, ura 
(dușmănia) etc.

În calitate de preot militar de garnizoană, timp de 
peste 22 de ani, prin cuvânt și faptă, capelanul Brigăzii 

de Gardă s-a străduit să transmită permanent militari-
lor români valori și principii morale și etice universale, 
ubicue și perene. Militarii Armatei României de astăzi 
sunt urmașii glorioșilor lor predecesori (mulți dintre ei 
având statut de eroi și sfinți ai neamului românesc) care 
au mărturisit și apărat permanent patria, neamul, cre-
dința ortodoxă, de multe ori cu prețul vieții. 

Biserica Ortodoxă Română, prin preoții militari, dar și 
prin alte modalități, exercită asupra Armatei o influență 
pozitivă cu efecte benefice pentru ambele instituții. În 
acest sens, eforturile unui grup de inițiativă condus de 
către preotul militar al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” 
- pr. mil. Cristian Niculescu, de a construi o biserică în 
incinta unității, au fost sprijinite pe deplin de către cele 
două instituții.

Existența instituției preotului militar în cadrul Brigăzii 
30 Gardă „Mihai Viteazul”, nu era suficientă așa că iniți-
ativa realizării unui lăcaș de cult, cu specific de „biserică 
militară”, a creat premisele lărgirii ariei de activitate și de 
manifestare a Bisericii și Armatei și i-a redat un segment 
important de pastorație pe care, oficial, îl pierduse în 
anii de dinainte de 1989.

Implicarea în realizarea acestei conlucrări demon-
strează, încă o dată, că între Biserica Ortodoxă Română 
și Armata României au existat dintotdeauna raporturi 
strânse de colaborare și că între cele două instituții au 
existat și există o comuniune de scopuri. 

Această stare de fapt a fost confirmată de implica-
rea acestora în managementul ctitoririi, construcției și 
activităților organizate și desfășurate la biserica mili-
tară „Sfinții Mari Mucenici Mina și Gheorghe” din cadrul 
Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” din București, lăcaș 
de cult ridicat între anii 2003 și 2009. Ulterior realizării 
acestui obiectiv s-a oficiat neîntrerupt serviciului divin 
public (Sfintele Taine și ierurgii) la această biserică, după 
tipicul creștin-ortodox. 

Se poate evidenția impactul deosebit de pozitiv și 
benefic pe care elementul religios îl are asupra cate-
goriilor de credincioși: militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai 
Viteazul”, militari activi, în rezervă și în retragere, perso-
nal civil contractual, familii ale acestora, din garnizoana 
București.

Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, structură aflată în 
subordinea Statului Major al Apărării, este o structură 
unică, emblematică și de elită a Armatei României și a luat 
ființă la 1 iulie 1860, zi în care domnitorul Principatelor 
Române, Alexandru Ioan Cuza, prin Ordonanța 63, a 
semnat Actul de înființare al Batalionului 1 Tiraliori 
(tiralieur – infanterist însărcinat cu misiuni de cerce-
tare, lb. franceză), aceasta fiind prima unitate destinată 
îndeplinirii misiunilor de ceremonii și onoruri militare, 
marcând începutul istoriei unității de gardă, o istorie cu 
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mari realizări și împliniri, cu pagini 
de glorie, curaj și jertfe de sânge pe 
câmpurile de luptă.

Prezența instituțională a preotu-
lui militar în cadrul „Gărzii naționale” 
este consemnată începând cu anul 
1997, prin preotul militar Bogdan 
Preda; în luna martie 2003 (coman-
dantul unității fiind atunci colone-
lul dr. Ioan Cotropai) a fost numit 
preotul militar Cristian Niculescu 
care, în prealabil, a îndeplinit funcția 
de capelan al Brigăzii 1 Mecanizate 
teritoriale (2001-2003) și al Corpului 
1 Armată „Nicolae Macici” (1999-
2001), din București.

Intenția de a ridica un lăcaș de 
cult în incinta Brigăzii de Gardă a fost 
semnalată încă din anul 1996, când 
s-a perfectat Protocolul cu privire la 
organizarea și desfășurarea asisten-
ței religioase în Armata României, 
comanda brigăzii fiind asigurată de 
către ofițeri cu o înaltă pregătire și 
valoare profesională și morală, buni 
creștini și patrioți: generalul-ma-
ior Gheorghe Cernat, generalii de 
brigadă Gheorghe Jilavu, Corneliu 
Duță, Ioan Cotropai și colonelul 
Marian Tudor.

Pentru a putea duce la îndepli-
nire în mod legal inițiativa perso-
nalului militar și civil al brigăzii de 
a edifica un lăcaș de cult ortodox, 
în anul 1999 s-a înființat (juridic) 
Asociația non-profit Sfântul Mare 
Mucenic Mina, asociație al cărei 
unic obiect de activitate a fost con-
strucția sfântului lăcaș de cult care, 
la momentul târnosirii (sfințirii), va fi 
cedat în regim de gratuitate unității 
militare.

Comitetul de organizare și 
membrii asociației proveneau, în 
majoritate, din cadrul personalului 
militar și civil al Brigăzii de Gardă, 
președinte fiind ales prin vot preotul 
militar Cristian Niculescu. Fondurile 
necesare proveneau exclusiv din 
surse extrabugetare: cotizații 
benevole ale membrilor asocia-
ției, donații și sponsorizări (donații 

financiare și sprijin logistic: materi-
ale de construcție, asistență tehnică 
de specialitate, detașare de perso-
nal muncitor calificat, asigurare de 
scule, unelte, mașini și utilaje, schele 
etc.) din partea unor firme private și 
persoane particulare. 

La 20 aprilie, zi de Praznic 
Împărătesc (Duminica Floriilor), 
anul 2003, la Regimentul 30 Gardă 
și Protocol „Mihai Viteazul” a avut 
loc un eveniment important pentru 
militarii acestei structuri - sfințirea 
locului unde urma să fie ridicată 
biserica militară. Slujba de sfințire 
a fost oficiată de către Preasfințitul 
Părinte Varsanufie Prahoveanul, din 
încredințarea vrednicului de pome-
nire Părinte Teoctist, Patriarhul 
României, împreună cu preotul 
regimentului - Cristian Niculescu 
și un sobor de preoți militari, fiind 
prezenți comandantul unității, 
colonelul dr. Ioan Cotropai, perso-
nalul militar și civil, reprezentanți ai 
eșaloanelor superioare și ai admi-
nistrației publice locale. A doua zi, 
luni, 21 aprilie, în Săptămâna Mare 
(a Patimilor Domnului nostru Iisus 
Hristos), au început efectiv lucrările 
de construcție (săpăturile fundației).

Biserica are statut de capelă 
(paraclis militar), la cultul divin 
public oficiat putând lua parte atât 
militari cât și civili, având prevăzut 

acces public din Bulevardul Vasile 
Milea. Sfântul lăcaș este construit 
din beton și cărămidă, cu dimensi-
uni generoase, în stil clasic bizantin 
treflat, cu elemente arhitectonice 
brâncovenești specifice zonei geo-
grafice de reședință, având turlă 
mare la naos și două turle la pridvor; 
are lungimea de 32 m, înălțimea 
la turla mare de 27 m, lățimea la 
abside de 20 m și lățimea la pronaos 
de 12 m. Ca și detaliu elocvent, este 
interesant de menționat că numai 
în fundația bisericii au fost necesari, 
conform proiectului de construcție, 
580 mc de beton.

După eforturi deosebite, provo-
cări și încercări cunoscute doar de 
Bunul Dumnezeu, cu rugăciune și 
strădanii duhovnicești, în data de 
1 aprilie, zi de Praznic Împărătesc 
(Duminica Floriilor), anul 2007, s-a 
binecuvântat noul lăcaș militar 
și s-au sfințit cele două clopote 
(unul având greutatea de 350 de 
kg, iar celălalt de 250 kg), precum 
și lumânărarul; de la această dată 
s-au oficiat aici neîntrerupt de către 
preotul militar Cristian Niculescu, 
sfintele slujbe ale cultului divin 
public ortodox.

În perioada postului mare din 
anul 2007, s-a montat catapeteasma 
sculptată în lemn de tei, executată la 
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atelierul de tâmplărie al penitencia-
rului din orașul Focșani.

În vara anului 2007 au început, 
cu osârdie creștinească și pronie 
cerească, prin binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul României, lucrările de 
pictură murală, într-un stil ortodox 
de inspirație bizantină, realizată 
în tehnica tempera cu ou (secco). 
Pictura a fost finalizată într-un timp 
foarte scurt (anii 2007-2008), la stan-
darde calitative și artistice ridicate, 
de către o echipă de pictori de la 
Facultatea de Teologie ortodoxă a 
Universității din București, Secția 
de pictură și artă bisericească, sub 
coordonarea pictorilor profesori 
Dan Mihai Ivanovici și Alexandru 
Nicolau.

În luna iunie 2007 s-a realizat, din 
plăci de granit de culoare gri, pardo-
seala care este completată de o alee 
centrală din plăci de granit negru 
lucios, în care se reflectă în chip 
minunat plafonul. În același an au 
fost montați marele candelabru de 
la naos, cel de la pronaos, precum 
și cele trei policandre de la abside 
și din sfântul altar, toate împodo-
bite cu 580 de becuri. De aseme-
nea, s-au procurat vasele liturgice, 

obiectele, materialele și cărțile de 
cult necesare.

Mobilierul bisericesc (cele 72 
de strane, tetrapodul și balustrada 
cafasului – balconul de unde into-
nează corul bisericesc) au fost rea-
lizate având ornamentații specifice 
stilului ortodox bizantin, din lemn 
de tei, iar ușile de acces din lemn de 
stejar. Mozaicul exterior pentru icoa-
na-hram a Sfântului Mare Mucenic 
Mina, având suprafața de 35 metri 
pătrați, a fost realizat de către profe-
sori artiști și studenți de la Institutul 
de Arte frumoase din București.

În ziua de duminică, 20 sep-
tembrie 2009, Bunul Dumnezeu a 
binecuvântat strădaniile ctitorilor 
binecredincioși, prin sfințirea cea 
mare (târnosirea) a sfântului lăcaș, 
într-o atmosferă irenică și de mare 
sărbătoare, de către Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul României, 
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, 
Mitropolitul Târgoviștei, împreună 
cu toți cei 19 preoți militari ai garni-
zoanei București și 4 diaconi. Au fost 
prezenți numeroși militari și civili, 
reprezentanți ai eșaloanelor superi-
oare, ai administrației publice locale 
și mass-media etc. S-au oferit ctitori-
lor distincții și diplome de excelență, 
iar preotul militar al brigăzii a fost 

hirotonit (promovat) la cel mai înalt 
rang bisericesc, acela de iconom sta-
vrofor. Tot acum s-a rânduit ca bise-
rica militară să aibă și al doilea hram, 
și anume Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe – Purtătorul de Biruință, 
cu dată de pomenire 23 aprilie, Ziua 
Forțelor Terestre.

Generalul de brigadă dr. Ioan 
Cotropai, colonelul Marian Tudor, 
comandanți ai Regimentului 30 
Gardă „Mihai Viteazul”, împreună 
cu preotul militar Cristian Niculescu 
au avut onoarea de a primi în anul 
2007, din partea Preafericitul Părinte 
Patriarh Teoctist, în semn de aleasă 
apreciere, cea mai înaltă distincție a 
Patriarhiei Române și anume Crucea 
patriarhală pentru mireni, respectiv 
pentru clerici.

Încă de la numirea sa în cadrul 
unității de gardă (martie 2003), 
preotul militar Cristian Niculescu, 
împreună cu plutonierul adjutant 
principal (r) Ioan Drăgoi (+2015), 
prin bunăvoința comandantului, 
colonelul dr. Ioan Cotropai, s-au 
preocupat de înființarea unui cor 
ostășesc, alcătuit din 22 de militari 
în termen care, pe lângă implicarea 
la sfintele slujbe oficiate în biserică, 
participau la ceremoniile militare 
și religioase îndeplinite în diverse 
locuri, la solicitări, precum și cu alte 
prilejuri sărbătorești și ocazii festive.

În prezent, la strana bisericii bri-
găzii activează un grup vocal format 
din șase militari cu studii de spe-
cialitate (Seminar liceal ortodox, 
Facultate de Teologie, Conservator), 
echipați în ținuta militară de oraș.

Considerăm că este demnă de a 
fi menționată pisania, din pridvorul 
bisericii: „Cu vrerea Tatălui, cu aju-
torul Fiului și cu săvârșirea Sfântului 
Duh, s-a ridicat această sfântă 
biserică militară cu hramul Sfântul 
Mare Mucenic Mina, în vremea 
Preafericitului Părinte Teoctist și 
a Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române. 
Lucrările au început în luna aprilie, 
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anul 2003, cu sprijinul și participarea 
domnului gl. bg. dr. Ioan Cotropai și 
s-au terminat în anul 2008, prin grija 
domnului colonel Marian Tudor, 
comandanți ai Regimentului 30 
Gardă „Mihai Viteazul”. Ridicarea s-a 
făcut prin strădania militarilor regi-
mentului și prin donații ale binefă-
cătorilor pururea pomeniți, după 
proiectul Centrului de Proiectări 
Militare, condus de colonel ing. 
Mircea Boldișor. Pictura interioară a 
fost realizată de către pictorii Dan 
Mihai Ivanovici, Alexandru Nicolau, 
Dragoș Dricu și Iulian Lembrău. 
Ridicarea bisericii a putut fi realizată 
prin purtarea permanentă de grijă 
și jertfelnicia pc. pr. mil. ic. stavr. 
Cristian Niculescu”.

La inițiativa și propunerea minis-
trului Apărării Naționale Gabriel 
Oprea, la 12 august 2011, Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, a aprobat și a 
acordat înalta binecuvântare ca 
biserica militară a Brigăzii 30 Gardă 
„Mihai Viteazul” din București să 
poarte titulatura oficială de Biserica 
militară reprezentativă cu utilitate 
de protocol a Ministerului Apărării 
Naționale, ca semn de recunoaștere 
a valorii de patrimoniu, arhitectură 
și artă, precum și de apreciere a mul-
tiplelor acțiuni și activități liturgice, 
culturale, didactice și educative, 
sociale, filantropice, pastoral-mi-
sionare și administrative oficiate, 
organizate și desfășurate în acest 
sfânt lăcaș militar, dintre care putem 
menționa:

- oficierea Sfintei Liturghii, a 
Sfintelor Taine și ierurgii, conform 
rânduielilor bisericești tipiconale 
și canonice, la biserica militară, la 
domiciliile personalului unității, la 
cimitirele militare Ghencea 1, 2 și 3 
din București;

- în fiecare zi de luni si vineri a 
săptămânii, la ora 08.30, pe platoul 
de instrucție al unității, după into-
narea Imnului național și arborarea 
Drapelului României, preotul militar 

prezintă în fața întregului personal 
al brigăzii un cuvânt duhovnicesc, 
cu tematică biblică, dogmatică, 
liturgică, morală, istorică, etică sau 
civică; la final, se rostește rugăciu-
nea de binecuvântare a ostașilor;

- înaintea îndeplinirii misiunilor 
de rang înalt (nivel de Președinție, 
Guvern etc.) se rostește cuvânt de 
îmbărbătare și rugăciune de binecu-
vântare a militarilor;

- la biserica militară se desfășoară 
Program de catehizare a militarilor 
și consiliere spirituală individuală;

- se elaborează și se prezintă 
predici și cateheze cu tematică 
biblică, liturgică, morală, istorică la 
Praznice Împărătești și sărbători;

- preotul militar adresează cuvânt 
de învățătură și folos duhovnicesc, 
la fiecare Sfântă Taină și ierurgie 
oficiată;

- preotul militar Cristian Niculescu 
inițiază, împreună cu militarii păsto-
riți, dialoguri individuale, consiliere 
religios-morală, în vederea evitării 
conflictelor, a situațiilor care duc la 
divorț, avort, violență domestică, 
abandon școlar, alcoolism, furt, 
camătă, practicarea jocurilor de 
noroc, consumul de droguri, pros-
tituție, înscrierea în organizații tero-
riste și grupări sectare etc.;

- se efectuează vizite pastorale 
la militari ai brigăzii, internați la 

Spitalul Clinic de Urgență Militar 
Central „Carol Davila”, atunci când 
este cazul;

- lunar, se fac vizite pastorale la 
Policlinica militară „Cobălcescu”, la 
invitația comandantului policlinicii;

- se efectuează vizite pastorale 
la Direcția Topografică Militară, la 
Centrul de Proiectări Militare, la 
Muzeul Militar Național, la Cercul 
Militar Național, la Inspectoratul și 
Centrul de Instruire pentru Muzici 
Militare, la Direcția Domenii și 
Infrastructuri Militare; 

- se organizează și se oficiază 
ceremonii religioase și militare, asi-
gurându-se suportul logistic, obiec-
tele și materialele de cult necesare, 
cu prilejul diferitelor evenimente 
importante din istoria și spirituali-
tatea Armatei și a poporului român, 
cum ar fi: 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor române, Ziua Eroilor, 
Zilele Categoriilor de forțe, aniver-
sări, comemorări, 26 iunie - Ziua 
Drapelului Național, 29 iulie - Ziua 
Imnului Național, aniversarea zilei 
de înființare a Brigăzii 30 Gardă 
„Mihai Viteazul” la 1 iulie, Ziua 
Forțelor Aeriene la 20 iulie (Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul), Ziua 
Forțelor Navale la 15 august (praz-
nicul Adormirii Maicii Domnului), 
Ziua Armatei României – 25 octom-
brie, Ziua Națională a României – 1 
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Decembrie, comemorarea eroi-
lor-martiri militari ai brigăzii căzuți 
la datorie în decembrie 1989 etc.;

- au loc primiri ale unor delega-
ții oficiale, militare și civile din țară 
și străine, la biserica militară a bri-
găzii; se oferă daruri simbolice, de 
protocol; 

- se implementează chema-
rea și îndemnul Sfântului Sinod, 
ale Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul României, privind apli-
carea Programului național de 
catehizare „Hristos împărtășit copi-
ilor”, continuându-se parteneria-
tele tematice cu personalul didac-
tic și elevi de la Colegiul „Tudor 
Vladimirescu” (B-dul Timișoara, nr. 
15, sector 6, București), cu Grădinița 
de copii „Nicholas Kinder Garden” 
(str. Valea Cricovului, nr.41-47, 
sector 6, București) - prof. inspector 
Negrescu Elena Agnes, pentru pre-
zența copiilor la capela militară a bri-
găzii și pentru completarea cunoș-
tințelor învățăturii de credință orto-
doxă a acestora; se administrează 
Sfintele Taine personalului instituți-
ilor de învățământ amintite și Sfânta 
Împărtășanie copiilor; de asemenea, 
se desfășoară parteneriatul educați-
onal ,,Suntem buni creștini”, dintre 
Liceul tehnologic „Doamna Chiajna” 
(director Veronica Apostol) din 
localitatea Chiajna – Ilfov și Biserica 

„Sfântul Mare Mucenic Mina” (preot 
militar dr. Cristian Niculescu) din 
cadrul Brigăzii 30 Gardă „Mihai 
Viteazul” București. 

Este stabilit un parteneriat de 
colaborare cu Școala gimnazială 
„Copil dorit” (Șos. Viilor, nr. 33, sect. 
5, București), prin d-na prof. Teodora 
Peiu. De asemenea, se desfășoară un 
parteneriat de colaborare cu Școala 
gimnazială nr. 50 „Maica Domnului”, 
sector 2 (director d-na prof. Julieta 
Mihăilescu);

- se organizează programe artis-
tice și serbări de Crăciun, de Paște, 
de 1 și 8 martie, de Ziua Culturii 
Române (15 ianuarie), de Ziua 
Eroilor etc, cu cadrele și cu copiii 
cadrelor militare din brigadă;

- se organizează periodic colecte 
de bunuri alimentare și îmbrăcă-
minte pentru personalul militar 
aflat în dificultate, pentru copiii de 
la Centrul de consiliere și suport 
logistic al Sectorului 4 din București 
(director d-na Mihaela Olaru) și 
pentru cei de la Asociația Pro-Vita de 
la Valea Plopului, județul Prahova;

- la aniversarea zilelor importante 
din viața militarilor din brigadă (a 
zilei onomastice, la căsătorie, la 
nașterea unui copil, la trecerea în 
rezervă), preotul militar oferă sărbă-
toriților daruri duhovnicești (icoane, 

cărți, DVD-uri cu tematică religioasă, 
materiale de cult);

- se organizează, împreună cu 
comandantul și militarii brigăzii, 
activitățile specifice prilejuite de 
sărbătorirea hramului principal 
al capelei militare - Sfântul Mare 
Mucenic Mina - Făcătorul de Minuni, 
ocrotitorul Brigăzii 30 Gardă „Mihai 
Viteazul”, în fiecare an la 11 noiem-
brie: săvârșirea în ajun a vecerniei, 
litiei și acatistului Sfântului Mina, 
oficierea în ziua sărbătorii a utreniei, 
a Sfintei Liturghii și a parastasului 
pentru ctitorii răposați, se binecu-
vântează prinoasele de la masa pre-
gătită pentru aproximativ 1200 de 
militari activi, în rezervă și în retra-
gere, veterani de război, familii ale 
acestora, credincioși civili; fanfara 
militară a brigăzii interpretează 
cântece patriotice și de promenadă, 
apreciate foarte mult de către cei 
prezenți; 

- preotul militar al brigăzii par-
ticipă ocazional la emisiuni radio și 
TV, în conformitate cu instrucțiunile 
privind activitatea de informare și 
relații publice din M.Ap.N., cu apro-
barea prealabilă a ierarhului (epi-
scopului) și a comandantului și cu 
înștiințarea Secției de asistență reli-
gioasă din M.Ap.N.;

- preotul militar al brigăzii a 
publicat articole în „Gândirea mili-
tară românească”, revistă de teorie 
și știință militară, editată de Statul 
Major al Apărării, în reviste de spe-
cialitate editate de Universitatea 
Națională de Apărare „Carol I” din 
București, în „Revista de Științe 
Militare”, editată de Academia 
Oamenilor de Știință din România, 
în ziare și publicații departamentale 
(„Lumina”, „Observatorul militar”);

- participarea preotului militar 
al brigăzii cu 3 comunicări știin-
țifice la conferințele internațio-
nale „Strategii XXI”, organizate de 
Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I” din București în anii 2014 și 
2015.
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În ziua de 11 noiembrie 2011, la sărbătoarea hramu-
lui principal al bisericii, s-a oficiat slujba sfințirii troiței 
din lemn de stejar, realizată din inițiativa și prin străda-
nia personală a preotului regimentului, troiță ridicată în 
partea dreaptă a lăcașului de cult, ,,spre veșnică pome-
nire și aducere aminte a jertfei ierarhilor și preoților mili-
tari slujitori sub Tricolor, căzuți la datorie, adormiți întru 
nădejdea învierii și a vieții celei veșnice”.

Pe 11 noiembrie 2013 a fost inaugurat în incinta 
bisericii militare monumentul dedicat lui Aurel Vlaicu, 
pionierul aviației românești și mondiale, care a decolat 
de pe dealul Cotrocenilor pe 18 iunie 1910 cu avionul 
realizat de el, cu sprijinul Ministerului de Război.

La sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul 
martir al Bisericii creștine, pe 27 decembrie 2018, dată 
ce reprezintă ziua tradițională a revederii și reîntâlnirii 
militarilor gardiști, s-a oficiat rânduiala binecuvântă-
rii bustului Voievodului Unirii românilor din anul 1600 
– Mihai Viteazul, statuie amplasată în stânga lăcașului 
de cult, din inițiativa și implicarea personală a preotului 
brigăzii.

În mod firesc și vizibil, misiunile și activitățile speci-
fice Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” sunt îndeplinite 
cu succes, militarii gardiști având alături protectori și 
rugători Eroul – Mihai Viteazul și Sfinții – Mina, Făcătorul 
de Minuni și Gheorghe, Purtătorul de Biruință.

Aceste activități și realizări practice evidențiază faptul 
că Biserica Ortodoxă Română se implică direct în spriji-
nirea unor acțiuni concrete menite să îmbunătățească 
și să crească nivelul moral creștin și etic al militarilor 
Armatei noastre.

De asemenea, prin aceste realizări absolut nota-
bile, în care au fost implicate personalități ale Bisericii 
Ortodoxe Române și ale Armatei României, cât și mase 
mari de militari de toate gradele dar și din populația 
civilă, s-a contribuit concret la creșterea prestigiului și 
vizibilității Bisericii Ortodoxe Române pe plan național 
și internațional, precum și la întărirea legăturii dintre 
Biserică și Armată.

THE MILITARY CHURCH OF THE GREAT SAINTS MINA 
- MIRACLE WORKER AND GHEORGHE - VICTORY 

BEARER, OF BRIGADE 30 GUARD „MIHAI VITEAZUL” 
FROM BUCHAREST

Abstract: The article presents information regarding the 
construction of the military church that is located inside the 
yard of Brigade 30 Guard „Mihai Viteazul”.
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