1996
05.02.1996
11- La Sala Palatului Bucureşti, Preşedinta Fundaţiei, Doamna Marcela Ghiulbenghian, împreună
cu Pr.Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan, organizează în cinstea zilei internaţionale a religiilor un
spectacol Muzical Religios al tuturor etniilor şi Bisericilor din România, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu,
Cel pe care îl recunosc toate religiile. Manifestarea este închinată iubirii de Dumnezeu. S-a organizat şi o
colectă pentru sinistraţi. Participanţi: 10 etnii şi 11 religii, biserici, şi 9 grupuri spirituale.
Spectacolul a avut loc la Sala Palatului în prezenţa unor reprezentanţi de seamă ai Cultelor din
România, ai puterii politice şi a mass mediei.
Spectacolul s-a bucurat de un real succes, bucurându-L pe Dumnezeu, căci toţi îi cântau Lui
Dumnezeu, în felul lor, fiecare aparţinând altei religii.

09.07.1996
12 - S-a analizat bilanţul pe 1995 al A.P.A.R. şi s-au făcut propuneri pentru anul curent.
Fundaţia şi A.P.A.R. s-au afiliat la WCRP (Asociaţia Mondială a cooperării religiilor pentru
pace).
S-a propus participarea a unor membrii ai Fundaţiei şi A.P.A.R. la Conferinţa Mondială a
Religiilor pentru Pace secţia Europa.
24.09.1996
13 - S-au primit invitaţiile pentru participarea la Conferinţa din 10-13.10.1996 la Budapesta la
"World Conference on Religion and Peace" Europe WCRP. S-au făcut demersuri la ambasadă, vize,
pliante A.P.A.R, pentru participare la conferinţă.
10-13.10.1996
14 - O delegaţie din partea Fundaţiei a participat la lucrările "World Conference on Religion and
Peace" Europe WCRP, Budapesta. Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii diferitelor religii şi culte, unde
au fost expuse proiectele Fundaţiei şi s-au împărţit pliante.
La conferinţă au participat: Doamna Preşedintă Marcela Ghiulbenghian, Pr. Prof. Dr. Stan
Alexandru, Stan Michael Williams, Dumitriu Oana Lucia, Secretar de Stat Culte - Ilie Fonta, Imam
Osman Aziz şi Pastor Albu Zóltán Zágoni (Calvineum).
18.10.1996
15 - S-au discutat rezultatele participării la lucrările Conferinţei Mondiale a Religiilor pentru
Pace, secţia Europa, Ungaria între 9-14 10.1996. S-au făcut modificări la Statutul Fundaţiei şi al A.P.A.R.
Adunările au fost prilej de întâlnire, împrietenire între reprezentanţii cultelor din România. S-a hotărât
acordarea de diplome pentru merite deosebite în promovarea bunei înţelegeri şi a păcii între etniile şi
religiile din România.
23.10.1996
16 - La Palatul Copiilor Bucureşti, a fost organizată Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru
merite deosebite în promovarea bunei înţelegeri şi a păcii între etniile şi religiile din România pentru
convergenţa spirituală unor înalte personalităţi din România.

17 - În luna octombrie 1996, a fost organizată deschiderea Clubului Asociaţiei FAPTE la Clubul
Hipocrat, de către Preşedinta Asociaţiei FAPTE, a Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, a Asociaţiei
pentru Pacea Religiilor din România, Doamna Ghiulbenghian Marcela, care a fondat Asociaţia Femeilor
F.A.P.T.E.(Femei pentru Activităţi Pozitive, Toleranţă şi Educaţie). La Festivitatea de inaugurare a
participat Doamna Ministru Norica Niculai. Pr. Prof.univ.Dr. Alexandru I. Stan a binecuvântat Clubul
FAPTE unde au fost prezente reprezentante de la aproape 200 ONG-uri de femei.
18 - În luna Decembrie, din partea conducerii Fundaţiei şi APAR, au fost trimise felicitări la
reprezentanţii religiilor din România, la Ministerul Cultelor, Culturii etc.

