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În Ajunul Nașterii

Domnului, discret și demn, așa
cum a fost și în viață, a trecut la
cele veșnice, mult prea devre-

V

me, verișoara și mătușa noasSuntem alături de fa-

milia profund îndurerată în
aceste clipe grele pricinuite de
trecerea în neființă a domnului
IOAN BONCHIȘ.
Sincere condoleanțe! Consiliul de Administrație și colectivul de profesori ai Liceului cu
Program Sportiv Bihorul Oradea.

tră dragă,
preoteasa VIORICA POPA,
din Urviș de Beiuș. Fie-i
țărâna ușoară și memoria binecuvântată! Fam. Țenț Teodor și
na. (1792)

V

V

Cu tristețe și adânci re-

fulgerătoare, la numai 65 ani, a
doamnei
Un ultim omagiu bunu-

lui prieten,
IOAN BONCHIȘ.
Odihnă veșnică! Dan Matei
Constatin.

Familia îndurerată
anunță încetarea din viață a fiului iubit
CIPRIAN ILINCA,
în vârstă de 25 ani. Înmormântarea are loc azi, 23 decembrie, ora 12.00, din Capela
Hașaș. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Tata Adrian și
mama Gabriela.

Doina, Secară Cătălin și Roma-

grete am primit vestea morții

V

V

preotese înv.
VIORICA POPA,
din Urviș. Rugăm pe bunul
Dumnezeu să dea putere familiei îndurerate, pentru a trece
peste marea durere a despărțirii

În prag de iarnă, s-a ridicat prematur la cer sufletul
prietenului nostru
CIPRIAN ILINCA.
Cuvintele de alinare și mângâiere pălesc în fața nemărginitei voastre dureri, Gabi și Adi,
acum când vă despărțiți de fiul
vostru. Dumnezeu să vă dea putere, iar pe cel plecat să-l odihnească în pace. Drum lin printre stele, Cipri! Manuela, David
și Matei.

de soția, mama, soacra și bunica dragă. Brebe Minodora și

V

Regretăm

profund

dispariția dintre nou a prietenului nostru,
IOAN BONCHIȘ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam Chivari Ioan, Ionuț,
Elena și Cristi!

Adriana, finii Opriș Ioan și Florina. (1794)

V

Un gând sincer de ali-

nare pentru Paula, Sorin și
Șerban Vidican, la dureroasa
despărțire de mama, soacra și
bunica dragă,

V

preoteasa VIORICA POPA.
Fie ca Lumina veșnică

să-i însoțească sufletul bun spre
ceruri, iar Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa, pe cel
care a fost bunul nostru prieten,
IOAN BONCHIȘ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar celor rămași multă mângâiere și alinare sufletească. Fam. Mircea Zaharie.
(1787)

că în pace! Condoleanțe întregii familii! Familia Hava Florian. (1793)

V

Suntem alături de co-

lega noastră, prof. Paula Vidican, la marea durere pricinuită de plecarea fulgerătoare
la cele veșnice a mamei sale.
Drum lin spre ceruri! Sincere
te! Colectivul Școlii Gimnazia-

Cu inimile sfâșiate de

le ”Dacia” Oradea. (1792)

durere, anumțăm trecerea la
cele veșnice, a celei care ne-a
fost mamă, soacră și bunică,
ing. TATIANA REBLEAN.
Înmormântarea va avea loc
marți, 24 decembrie, ora 12.00,
din Capela Hașaș. Dumnezeu
să o ierte și să o odihnească în

Cu adâncă durere în
inimi și nespusă tristețe în suflete ne despărțim de draga
noastră mamă și bunică,
IRINA MARINESCU.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Înmormântarea are loc
azi, 23 decembrie, ora 11.00,
din Capela Hașaș. Fiul Doru și
nepoata Meda.

Dumnezeu să o odihneas-

condoleanțe familiei îndurera-

V

V

V

A mai trecut în eterni-

V

Cu durere în inimă mă
despart de buna mea soacră, de
cea care a fost
IRINA MARINESCU.
Dumnezeu să te odihnească!
Nora Flavia.

V

Un gând de sinceră alinare verișorilor mei, Doru și
Meda, acum când se despart de
mama și bunica iubită,
IRINA MARINESCU.
Domnul să te odihnească în
pace, dragă tuși
LUCI!
Nepota Narcisa Cizmaș.

tate un dascăl de excepție a limbii lui Eminescu. Deschizătoare de drum a multor generații,
hărăzită cu talentul poeziei și al
cântului,
prof. AURORA PORDEA,

pace! Fiul Radu, nora Luminița

va fi în Corul Îngerilor prin

și nepoții: Andra și Florian,

cânt și poezie. Cu mult regret în

Oana și Mădălin. (1786)

suflet, Cecilia. (1783)

V

Regretăm profund plecarea dintre noi a celei care a
fost o mătușă minunată,
IRINA MARINESCU.
Dumnezeu să o ierte și să o
odihnească în pace! Nepoții
Zoe și Mihai Vidican.

V

Suntem alături de familia Marinescu, în aceste momente dureroase când se despart de cea care a fost,
IRINA MARINESCU.
Dumnezeu să o odihnească!
Familia Hașegan.

V

Cu multă tristețe ne
despărțim de buna și draga
noastră vecină,
LUCIA MARINESCU,
reper pentru noi, cei care
am cunoscut-o și am îndrăgit-o, a tot ceea ce înseamnă
înțelepciune, bunătate, dragoste, spirit de sacrificiu. Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar
familiei greu încercate îi transmitem sincera noastră compasiune! Familia Crăciun Parasca. (1795)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm rămas bun
de la scumpa noastră soră și
cumnată,
IRINA MARINESCU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Fratele Vasile și cumnata Lucreția Cismaș. (1796)

V

După o lungă și grea
suferință, te-ai stins ca o lumânare, draga noastră mătușă,
IRINA MARINESCU
(LUCI).
Nu vom uita niciodată dragostea cu care ne-ai înconjurat.
Dormi în pace, suflet blând!
Nepoții Vasilica și Călin Roman. (1797)

V

Suflet drag,
IRINA MARINESCU,
te-ai transformat acum într-o
stea să luminezi de sus! Aici ai
întâmpinat și împodobit generos pe fiecare cu un cuvânt frumos și pozitiv. O lecție pe care
am învățat-o de la tine. Sunt recunoscătoare că sunt nepoata ta
și voi prețui întotdeauna timpul deosebit de plăcut petrecut
împreună. Îmi iau rămas bun
acum de la tine, împreună cu
Hermann și îți stăm alături cu
drag, pe ultimul tău drum. Ioana și Hermann Jakob. (1798)

V

Mulțumim tuturor celor care prin prezență, flori și
condoleanțe au fost alături de
noi, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a
dragului nostru soț, tată, socru
și bunic
TEODOR BOT
(NELU).
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia îndoliată.

comemorări

V

Cu gânduri de
recunoștință comemorăm un an
de când mama, soacra, bunica
și străbunica
VIORICA GLIȚA,
din Drăgești, a plecat dintre
noi. Odihnească-se în pace! Familia. (1720)

V

Ați iubit, ați dăruit, așa
ne amintim în fiecare zi de voi,
dragi părinți
TEODOROV,
DOMNICA,
socrii
TEODOR,
MARIA,
CRĂCIUN,
cumnații
VIOREL,
VIORICA,
TEODOR,
din Săcădat și iubitul meu soț
AUREL,
care de curând s-a dus la cer
lăsându-mă singură cu copiii și
nepoții mei dragi. Mulțumim
celor care le vor păstra o clipă
de aducere aminte. Rugăm pe
bunul Dumnezeu să vă dăruiască liniște și odihnă veșnică.
Familia Malița Doina, copiii și
nepoții. (1767)

V

Cu durere în suflet, păstrându-le vie amintirea, aduc un
pios omagiu de dragoste, eternă
cinstire și recunoștință, memoriei dragilor mei, soț și fiu,
ing. GHEORGHE VIȘAN
și student
MUGUREL VIȘAN,
la împlinirea a 7, respectiv 32 ani, de la trecerea lor în
veșnicie. Bunul și Milostivul
Dumnezeu să așeze sufletele lor în ceata drepților și să-i
odihnească cu aleșii Săi. Soția
și mama, Viorica Vișan. (2627)

V

Un pios omagiu
părinților noștri,
IOAN DALE
și
VERONICA BÎTEA,
din Cîmpani, la împlinirea
a 50 de ani tata și 29 de ani
mama, înmormântați în ziua de
Crăciun. Dumnezeu să vă dea
odihnă veșnică! Aurelia, Vasile
și Aurel Bîtea cu familiile lor.

