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„Împreună, să ne cunoaştem tradiţia şi valorile creştine”

Tabere de creație religioasă
Cea de-a XII-a ediţie a taberelor de creaţie religioasă
intitulate generic „Împreună,
să ne cunoaştem tradiţia şi valorile creştine” s-a desfășurat
în Eparhia Oradiei, în perioada 1-6 iulie, cu binecuvântarea
Preasﬁnţitului Părinte Sofronie,
episcopul Oradiei.
Incluse în cadrul manifestărilor
dedicate Anului omagial al satului
românesc în Patriarhia Română,
în acest an taberele au fost organizate, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, la
Mănăstirea Izbuc, Mănăstirea Voievozi şi Schitul Poiana Florilor,
dependent de Mănăstirea „Sfânta
Cruce” din Oradea.
Cele trei serii ale taberei din
acest an au reunit peste 100 de
elevi din ciclurile gimnazial şi liceal de la diferite şcoli din Oradea
şi din judeţul Bihor, selectaţi în

funcţie de rezultatele deosebite la
învăţătură şi purtare, de premiile
obţinute la Olimpiada de religie,
etapele judeţeană şi naţională şi,
nu în ultimul rând, de situaţia socială şi economică a familiilor din
care provin copiii. Scopul acestor tabere este acela de a le oferi
copiilor şi tinerilor o alternativă
creştină, viabilă şi educativă, de
petrecere a timpului liber. Copiii implicaţi în proiect au petrecut
zile extrem de frumoase, bucurându-se de frumuseţile naturii, de
binecuvântarea slujbelor religioase, de binefacerile drumeţiilor sau
ale activităţilor sportive.
O componentă importantă a taberelor a fost reprezentată de cursurile de pictură pe sticlă, la care
toţi copiii au participat, la sfârşitul
perioadei de tabără ﬁecare participant reuşind să ﬁnalizeze câte o
icoană, produsele muncii lor urmând a ﬁ expuse într-o expoziţie
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 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigoriﬁc;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
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Pomenirile care se fac
la trei, la nouă şi la patruzeci
de zile arată treapta curăţirii de
cele pământeşti”.
ANA CÂRSTEA,
IOAN ONILA,
AUREL FILIP,
IRINA-NICOLETA GAL.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Trecerea în neﬁinţa pământească a verişorului
OVIDIU CHIRILĂ
ne-a îndurerat profund. Suntem alături de soţia Marioara,
ﬁica Angela, nepoatele Amalia
şi Raluca, în aceste clipe dureroase. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi iertare. Costel şi
familia. (1247)



Profund

îndureraţi

aducem azi, un ultim şi pios
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ce va ﬁ vernisată după începerea
anului şcolar 2019-2020. În acest
demers elevii au fost sprijiniţi de
inimoşii profesori bihoreni: pr.
Pavel Benţa, Marius Șchiop, Florina Iepure, Camelia Chiș, Romina Hulban şi Maria Bronţ, care, an
de an, pe bază de voluntariat, participă cu dăruire şi disponibilitate
la taberele de creaţie.
Pe de altă parte, zilnic, copiii au
participat în mod activ la Sfânta
Liturghie şi la slujbele de seară,
îmbogăţindu-se spiritual din frumuseţea cultului divin ortodox,
precum şi la cateheze care au
avut teme variate, menite să răspundă nevoilor lor spirituale. Din
programul taberei n-au lipsit drumeţiile, concursurile pe teme de
cunoştinţe religioase sau cultură
generală, vizionările de documentare şi ﬁlme cu mesaj creştin sau
întrecerile sportive cu tot farmecul şi veselia speciﬁce. În aceste

(558)

omagiu colegului nostru
AUREL FILIP,
care ne-a părăsit subit, cu
doar câteva luni înainte de pen-

îndurerate. Odihnă veșnică ce-

Familia Marinescu (2345)

cut. Sincere condoleanţe famică în pace! Colectivul Ocolului
Silvic Dobreşti. (1242)



Fulgerător şi mult prea

ce un OM deosebit, un bun priSuntem alături de voi,

Mărioara, Ionuț, Florina și Liviu, acum când vă despărțiți de
bunul vostru soț și tată,
AUREL FILIP.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Ionel și Codruța
Vila. (2346)



Un ultim omagiu adu-

cem celui care a fost un om deosebit,
AUREL FILIP.

comemorări

pentru toţi cei care l-au cunos-

devreme a trecut la cele veşni-





Cu durere în suﬂet ne
despărţim de cea care a fost soţie, mamă, bunică şi străbunică
MARIE HAICA,
din Seghişte. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Familia îndurerată.

profesionalism şi onestitate,

lui care a fost un bun prieten,
col. (r) ZOLTAN TATAR.

Copiii s-au simţit foarte bine, au
legat prietenii, şi-au descoperit şi
dezvoltat aptitudini, au conştientizat că timpul liber poate ﬁ petrecut frumos şi echilibrat, plăcut
şi eﬁcient, deopotrivă, interesant
şi constructiv, creativ şi recreativ
totodată, într-o manieră cu adevărat folositoare şi ziditoare.
 Pr. Prof. Radu RUS

sionare, ﬁind un exemplu de

liei! Dumnezeu să te odihneasCondoleanțe familiei

activităţi tinerii au fost sprijiniţi
şi asistaţi de către profesorii: pr.
prof. Dorel Leucea, pr. prof. Alin
Sonea, arhid. prof. Ştefan Lakatos
şi prof. Daniela Leucea.
Generozitatea gazdelor taberei,
obştile monahale de la Mănăstirea Izbuc, Mănăstirea Voievozi şi
Schitul Poiana Florilor au contribuit din plin la reuşita proiectului.

eten şi bun coleg
pădurarul AUREL FILIP.
Dumnezeu să-i dea veşnică
odihnă, iar celor rămaşi să le
aline suferinţa şi să le mângâie suﬂetul! Fam. Paşcalău Gavril şi Elena. (1244)



Ne exprimăm regretul

faţă de prematura trecere în neﬁinţă a colegului nostru
pădurar AUREL FILIP.

Dumnezeu să-i aşeze suﬂetul

Condoleanţe familiei. Dum-

în ceata drepţilor, iar pe cei ră-

nezeu să-l odihnească în pace.

maşi să-i mângâie! Fam. pr. Ba-

Colectivul Direcţiei Silvice Bi-

lota Dragomir. (1241)

hor. (1243)



Au trecut 5 săptămâni
de tristeţe şi lacrimi de la dureroasa despărţire de scumpul
nostru soţ, tată, bunic şi socru
GHEORGHE MĂLAN.
Îi păstrăm în suﬂete chipul
lui drag şi ne amintim de dragostea cu care ne-a înconjurat. Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică şi să-i aşeze suﬂetul în rândul celor drepţi. Parastasul de pomenire va avea
loc în 14 iulie 2019, ora 11.30,
la Biserica Ortodoxă din localitatea Alparea. Soţia Mariana cu
familia. (1217)



Ne-a părăsit cu 6 luni

în urmă cel mai bun soţ, tată,
bunic, străbunic, frate, unchi,
cumnat, cuscru,
col. (r.) NECULAI
I. ŞTEFĂNESCU,
născut în Iaşi, care pentru
noi va rămâne mereu în suﬂetele noastre. Nu vom putea uita
niciodată inteligenţa, iertarea,
blândeţea, bunătatea şi dragostea cu care ne-a înconjurat. Tot



A luptat din răsputeri
cu suferinţa, a luptat şi a pierdut. S-a stins cu ochii înlăcrimaţi şi privirea plină de deznădejde şi durere şi a lăsat în urma
ei un gol imens draga noastră
AURICA VID.
Singurul loc de unde nimeni
nu o poate lua este inima noastră şi unde va rămâne veşnic.
Dumnezeu să o odihnească în
pace acum, la 6 săptămâni de
la trecerea în neﬁinţă. Cu inima
îndoliată, ﬁii Cosmin, Manuel,
Alexandru, Loredana şi mama
Florica. (1213)

ce mai simţim acum este durerea, tristeţea, dorul şi gândul
că acolo sus eşti alături de cei
dragi (părinţi, fraţi, cumnaţi)
plecaţi dintre noi. Dumnezeu
să-ţi aşeze suﬂetul în Împărăţia
Lui. Recunoştinţă celor ce-i vor
oferi o clipă de aducere aminte. Parastasul de pomenire va
avea loc duminică, la Mănăstirea din Poiana Mărului, Caraş Severin. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Familia. (1215)

