
1. 7.06.2020 

Marcela Ghiulbenghian a fost la Biserica Armenească la botezul lui Isabela Nazeli. 

 

2.  18.07.2021 

Marcela Ghiulbenghian a fost în Dumitrana cu nepoții Armand Masis și Isabela 

Nazeli în curtea cuscrilor la familia Spirea. 

 

  

  

  



 

3.  2.08.2020 

Marcela Ghiulbenghian a fost la botezul nepoatei familiei Ionescu Magda și Lulu în 

București la Biserica Sf. Ioan cel Nou în Piața Unirii din București și nepoata 

fratelui cel mai mic al tatălui Ionescu Ștefan. 

 

4. 28.08.2021 

La Biserica Armenească am fost invitată la cununia fiicei lui Varujan Vosganian - 

Armine și pe urmă la Clubul Diplomatic unde am stat la masă împreună cu frații 

Vosganian, ambasadorul Armeniei cu soția și cu mama ginerului și mama lui 

Varujan. 

 

 

5. 29.08.2021 

La slujbă la Mânăstirea Radu Vodă unde a slujit și P.S. Ieronim Sinaitul împreună 

cu starețul Mânăstirii, P.C. Nectarie. 

 

 

6.  4.11.2021 

Cu frumoasa mea cuscră care este din Maxenu de lângă Buzău, foarte aproape de 

comuna Smeeni unde m-am născut eu. 



    
 

7. 7.11.2021 

Marcela Ghiulbenghian a participat la Hramul Bisericii Armenești de Sfântul 

Mihail și Gavril.  

 

8.  9.11.2021  (dimineața) 

Frumoasa mea nepoțică Izabela Nazeli în casă la cuscra mea Spirea Maria. 

 
 

9. 9.11.2021 (seara) 

Fiul Edmond lângă portretul tatălui său Jirair Ghiulbenghian realizat de o armeancă 

Parui care mi-a mărturisit că atunci când se apropie de șevalet simte cum cineva îi 

ia mâna și pictează – îngerul ei. Portretul a fost terminat într-o oră. 

   



 

 

10. 12.11.2021 

În pandemie, am terminat de acoperit 2 terase ale apartamentului în care locuiesc de 

43 de ani. 

 

11.   12.12.2021 

Biserica din spatele Patriarhiei la 11 Iunie nou restaurată – o bijuterie. 

  

  

  



   

  

  

   
 

 

 

 

 



12.     3.01.2022 

Nepoții mei veniți din Spania la bunica Marcela - copiii lui Edmond Ghiulbenghian 

și ai lui Andreea, nora mea. 

  

  



     

   
 

 

 

13.     23.04.2022 

Marcela Ghiulbenghian a fost la Învierea de Paște în Biserica Armenească. 

 

14.    15.05.2022 

Marcela Ghiulbenghian a fost la Biblioteca Armenească la lansarea volumului 

,,Personalități ale armenilor”. 

 

15.    20.05.2022 

Marcela Ghiulbenghian a fost la Clubul Diplomatic la ziua Bulgariei, la un 

spectacol frumos de dansuri populare bulgărești împreună cu d-na Terzian. 

 

16.    28.05.2022 

Marcela Ghiulbenghian a fost la întâlnirea cu colegii de facultate în Restaurantul 

Monte Carlo din Cișmigiu. 



 

17.   11.06.2022 

Marcela Ghiulbenghian a fost la Cimitirul Armenesc la înmormântarea lui 

Cadeucian Vaskeut, vărul cumnatului Hagop. 

 

18.     23.06.2022 

Marcela Ghiulbenghian a fost la întâlnirea cu colegii de liceu după 60 de ani la 

grădina restaurantului Roata Norocului în Brașov. 

 


