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V

Ne despărţim cu mare
durere de cumnata noastră,
FLOAREA MIHEȘ.
Suntem alături de fratele şi
cumnatul nostru, Dumitru, de
nepoții pr. Marin și Viorica cu
familiile lor. Dumnezeu să îi
dăruiască odihnă veșnică. Sora
Anuța și cumnatul Ion Dumitrescu. (6538)

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la verişoara noastră
FLOARE MIHEȘ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace în lumea celor drepţi.
Transmitem sincere condoleanţe soţului, copiilor şi nepoţilor îndureraţi. Verişorii Iambor Maria cu familia, Bologan
Elvira cu familia şi Luncan Liviu-Viorel cu familia. (6539)

V

Suntem cu gândul şi
cu sufletul alături de unchiul
şi verişorii noştri la despărţirea
de scumpa lor soţie şi mamă
FLOARE MIHEȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Bondar Ioan. (6543)

V

Împărtăşesc durerea
unchiului şi verişorilor noştri,
la marea durere pricinuită de
trecerea în nefiinţă a soţiei şi
mamei dragi
FLOARE MIHEȘ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Goron. (6542)

V

Suntem alături de fratele şi nepoţii noştri, la marea
durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a soţiei şi mamei dragi
FLOARE MIHEȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Miheş Ioan şi Florica. (6541)

V

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim de verişoara noastră,
MONICA MAGHIAR,
plecată prea de timpuriu în
eternitate. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar familiei un
gând de alinare şi mângâiere cu
sincere condoleanţe. Verişoarele Livia şi Viorica, cu familiile. (6532)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase plecând prea devreme de lângă noi, dragul nostru
soţ, tată şi bunic,
VASILE MITRAŞCA.
Dumnezeu să-ţi vegheze
somnul de veci. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 3 noiembrie 2018, orele 13.00, de
la Capela Haşaş, Oradea. Soţia
Olimpia, copiii Alina şi Adrian
cu familiile. (6559)

V

V

Suntem alături de
nepoții și verișorii noștri, Bălăian Marin și Simona și de familia lor, acum când își iau rămas
bun de la iubita lor mamă,
MIORICA BĂLĂIAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Familia Manea. (1811)

V

Cu durere în suflete
aducem un ultim omagiu dragului nostru cumnat
VASILE MITRAŞCA.
Dumnezeu să-i vegheze somnul de veci! Fam. Benea Viorel
şi Dorina, soacra Maria. (6561)

V

Cu durere şi tristeţe
ne luăm rămas bun de la naşul
nostru
VASILE MITRAŞCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Transmitem sincere condoleanţe întregii sale familii.
Finii Grigore şi Valeria Biriş,
Mihaela şi Valentin. (6554)

V

Cu durere în inimă îmi
iau rămas bun de la soţul meu,
IOAN NAGHI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Florica Naghi.

V

Cu sufletele întristate
ne luăm rămas bun de la tatăl
nostru,
IOAN NAGHI.
Bunul Dumnezeu să te călăuzească în ceata drepţilor. Fiii
Ionuţ Naghi cu familia şi Lucian Naghi cu familia.

V

Pe 7 noiembrie se îm-

plinesc 6 luni de durere, tristeţe, lacrimi şi mult dor de tine
draga noastră fiică, mamă, soţie, soră şi cumnată
prof. GEORGETA-MONICA
DĂRĂBAN
care la numai 44 de ani ai

comemorări

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de unchiul nostru
VASILE MITRAŞCA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nepoţii Adriana, Ionuţ, Marius şi Mădălina. (6560)

V

O inimă a încetat să
mai bată, un suflet nobil s-a ridicat la cer spre veşnicie. Azi
ne despărţim pentru totdeauna
de tatăl nostru,
IOAN NAGHI
Şi-l petrecem pe ultimul său
drum. Fiica Ioana şi ginerele
Călin Ungur.

plecat de lângă noi, mult prea
devreme, în Împărăţia Cerurilor unde Părintele Ceresc te-a
chemat. Locul pe care l-ai avut
în viaţa noastră, absenţa din-

V

Trecerea timpului nu
aduce uitarea ci adâncește și
mai mult durerea din sufletele noastre. O clipă de aducere
aminte, un gând pios, o lacrimă fierbinte la împlinirea unui
an de când scumpul nostru soț,
tată, socru și bunic,
VIOREL COPOS
a plecat spre ceruri. Durere,
tristețe și dor nemărginit retrăim și acum. Amintirea chipului
blând și vesel, dragostea și grija
cu care ne-a înconjurat vor rămâne veșnic în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească
în pace, tată drag! Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
3 noiembrie, ora 10.00, la Biserica Ortodoxă din Aleșd (centru). Veșnic îndurerați, soția
Maria, fiica Mihaela, ginerele
Nicu și nepoții Mălina şi Bogdan.

tre noi, fac ca nostalgia anilor
petrecuţi împreună să rămână
vie în inimile noastre. Îţi mulţumim pentru dragostea şi grija pe care ne-ai purtat-o din sufletul tău nobil, cu atâta drag de
viaţă, de familie, de colegi şi
prieteni adevăraţi. Suntem convinşi că dintr-o altă lume sufletul tău ne veghează, ne iubeşte şi ne dă puterea pe care tu ai
dori s-o avem ca să trecem peste toate. Chipul tău gingaş şi luminos va rămâne veşnic în inimile noastre, iar pentru noi tu
vei trăi de-a pururi, rămânând
icoana sfântă a sufletului nostru.
„Ce n-am da să vii acasă,
Doar o clipă să-ţi vorbim
Să ne spui că-ţi este bine,
Dorul să ni-l potolim.
Lipsa ta mereu se simte
Şi-ntristarea n-a încetat,
Dar în inimile noastre
Vei trăi neîncetat”.

V

Se împlinesc şase săptămâni de la dureroasa despărţire de draga noastră mamă, bunică, soacră şi străbunică
CONSTANŢA LUCACI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Parastasul va avea
loc duminică, 4 noiembrie, ora
11.00, la Biserica „Schimbarea
la faţă” din Oradea, Velenţa,
str. Andriţoiu. Nu te vom uita
niciodată. Familia. (6553)

Nimic nu e mai dureros în viaţă ca despărţirea de o
fiinţă dragă. Timpul trece, dar
durerea rămâne aceeaşi în sufletele noastre ca şi în urmă cu
6 luni, când pe data de 7 mai,
a plecat pe drumul veşniciei
cea care ne-a fost o foarte bună
noră, cumnată şi mătuşă,
prof. GEORGETA-MONICA
DĂRĂBAN
Ne este dor de zâmbetul tău...
de vocea ta caldă... draga noastră
MONI.
Va rămâne vie în memoria şi
inimile noastre bunătatea, blândeţea şi dragostea ta pentru cei
dragi şi pentru oameni. Amintiri dragi, dor nespus şi multe
lacrimi sunt tot ce ne-au rămas
pentru a le păstra cu sfinţenie
pentru totdeauna cu respect şi
recunoştinţă. Rugăm pe bunul
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul tău bun şi nobil acolo unde
drepţii se odihnesc şi să-ţi dea
linişte şi odihnă veşnică. Nu te
vom uita niciodată. Veşnic îndureraţi: soacra Maria, cumnatele Florica, Veta, Lenuţa şi
Alina cu familiile. (6552)

Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-ţi dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa, iar celor care-ţi vor
dărui o clipă de aducere aminte multe mulţumiri. Parastasul
de pomenire va avea loc duminică, 4 noiembrie, ora 12.00, la
Biserica Ortodoxă „Buna Vestire”, din Sînmartin. Veşnic îndureraţi: mama Maria, copiii Florin-Cătălin şi Ionuţ, soţul
Florian şi fraţii: Lenuţa, Nelu şi
Mioara cu familiile. (6551)

V

Se împlinesc şase săptămâni de la despărţirea de cel
care a fost dragul nostru tată,
socru şi bunic,
DUMITRI DRIGICI.
O rugăciune, o floare, o lumânare este tot ce îţi mai putem
oferi, la tristul mormânt. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică!
Parastasul va avea loc sâmbătă,
3 noiembrie, ora 9.00, la Biserica „Sf. Nicolae”, Ioşia, Oradea. Fiul Ioan, nora Angela şi
nepoata Lavinia. (6534)

V

Mereu prezenţi în gândurile noastre cu toată dragostea aducem un pios omagiu de
preţuire celor mai buni părinţi
TRANDAFIR TRIPE
la împlinirea a 12 ani, mama
SAVETA
11 ani, mătuşa
CRISTINA
13 ani. Dumnezeu să vă odihnească alături de părinţi
ZAHARIA
56 ani,
MARIA
64 ani, care au plecat şi ei pe
drumul fără întoarcere. Rugăm
pe bunul Dumnezeu să vă aşeze în Împărăţia Sa. Slujba de
pomenire va avea loc duminică, 4 noiembrie, la biserica din
localitatea Şoimi. Veţi rămâne
veşnic în sufletele noastre. Fiica Marioara, ginerele pr. Gheorghe Bala cu fiicele Emanuiela şi Natalia cu familiile. (6530)

