
1. În 29 iunie 2016 a încetat din viață soțul meu Jirair Ghiulbenghian la vârsta de 78 ani. 

      El a fost membru în Consiliul Parohial al Bisericii Armene si membru în Consiliul de 
Administrație al Asociației pentru Pacea Religiilor din România. De asemeni a fost împreună cu 
mine donatorul suprafeței de pământ din Vidra de 48 ha pentru Fundația Tezaurul Sacru al 
Religiilor. 

De profesie inginer constructor, a fost numit la 27 de ani Director al Întreprinderii 
GRANITUL și IPAC (întreprindere de prefabricate). După revoluție s-a privatizat și a lucrat în 
România și în Germania. 
         La înmormântare, la masă și la parastasul de 40 de zile au luat parte Biserica Armeană 
Română, foști angajați, colegi, prieteni. I-au adus un  omagiu preotul profesor univ. dr. Alexandru 
I. Stan cu soția, preotul prof. univ. dr. Istodor Gheorghe cu soția, preotul asistent univ. dr. Ilie 
Valentin, preotul greco catolic Oltean Constantin, imamul din București Osman Asiz, reprezentata 
cultului Bahai Ana Maria Balcan, preotul Rene Broscăreanu, preotul armean Radu Holca, PS Datev 
Agopian  al Bisericii Armene, preotul Bisericii Calvine Biro Tivatar, reprezentatul Federatiei 
Comunității Evreiești Paul Schwartz. 
            Masa a avut loc la Casa Universitarilor. 
 
 

    



  

  
 
 2. 21 - 22 septembrie 2016 

Marcela Ghiulbenghian președintele Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor a fost invitată la "Micul Dejun 
cu Rugăciune" de către Grupul Ecumenic  de Rugăciune din Parlamentul României și la Conferința 
internațională  cu tema "Diaspora româneasca - între identitate și integrare", care a avut loc în 
Parlamentul României la București, unde a primit Diploma de participare. 

  



  

  



 

   
 
3.  15 noiembrie 2016 
Președinta Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor si a Asociatiei Pentru Pacea Religiilor Din Romania a fost 
invitată la Forumul de dialog interreligios, tema conferinței fiind "Cunoașterea, poartă de la solidaritate la 
fraternitate pentru un nou umanism", care a avut loc la Palatul Italian în București la ora 10 dupa urmatorul 
program: 

 
 



  
 

  
 

  
 

 



 
 
4. 20.11.2016 
 

Cu durere în suflet am participat la înmormântarea preotului prof. univ. dr. Stan I. Alexandru, 
inițiatorul Asociația Pentru Pacea Religiilor Din Romania și secretar general al acesteia. 

I-au adus un ultim omagiu reprezentanți și a altor religii din România: rabinul sef al României Rafael Shaffer, 

domnul preşedinte al Comunitatii Evreiesti  din  Bucuresti, Paul Schwartz, domnul dr. Ceuță Ioan , 
președinte al Asociației Centrul Creștin București, preotul Baronian reprezentantul Bisericii Armene din 

România, preotul  Mihai Spătărelu, domnul prof. dr. Popescu Ion, preot Sîrbu Marin, preot Sorin Corneanu 
înconjurat de un sobor de preoți, foști studenți, prieteni si familia îndurerată. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



5. Înainte de Crăciunul nostru Ortodox pe care-l serbăm in 25 decembrie, am primit vizita părintelui Mihail Bota 

care de curând a fost hirotonit ca episcop vicar sub numele Avacum Decapolis de către Mitropolitul Angelos, 

Preafericitul de Avlona si Viotia de la Athos si acceptat de Sfantul Sinod ca Episcop Vicar al Mgr Angelos si a 
altor Mitropoliti. Ei serbeaza Crăciunul, Nașterea Lui Iisus pe 6 ianuarie 2017 la fel ca toți rușii care sunt de Rit 

Vechi și ca armenii otodocși de la noi și din Republica Armenia. 
 

                

 

 


