14 In memoriam

S

decese

V

„ Dumnezeu este iubire, şi cel ce
rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi
Dumnezeu rămâne în El”. (1 Ioan, 4,16)
FLORIAN POPA,
ERZSEBET PAPP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V

Cu durere în suflete anunţăm
trecerea la cele veşnice a tatălui nostru
drag,
ec. FLORIAN POPA,
în vârstă de 84 de ani. Bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Înmormântarea are loc azi, 9
decembrie, ora 12.00, din Capela Haşaş.
Familia îndurerată. (3102)

V

Suntem alături de verişoarele
noastre, Sorina şi Dana Popa, acum când
se despart de tatăl lor drag,
ec. FLORIAN POPA,
de 84 ani, un om de aleasă omenie, fost
director general al Finanţelor Publice Bihor. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-i dea odihnă veşnică. Nepotul Ionel, Adriana Abrudan şi Ioana. (3104)

V

Un gând de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe. Suntem alături de nepoatele noastre, Dana şi Sorina, în aceste clipe de grea încercare şi
durere pricinuită de trecerea în nefiinţă
a tatălui lor drag,
FLORIAN POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Cumnatul Ile Aurel şi Maria cu familia.
(3107)

V

Sunt alături de finuţele mele
Dana şi Sorina, la despărţirea de tatăl lor
drag,
ec. FLORIAN POPA,
bun prieten al soţului meu, grăbit parcă, să-l întâlnească în cerul sfânt. Dumnezeu să-i dea iertare şi odihnă în pace.
Naşa Felicia Ţigan. (3115)

V

Suntem alături de colega noastră, Dana Popa, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui său,
FLORIAN POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul Serviciului Contabilitate de
la Trezoreria Oradea. (3093)

V

Copleşiţi de durere anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului nostru
coleg şi prieten,
ec. FLORIAN POPA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa, alături
de cei bineplăcuţi ai Săi. Colegii de liceu, promoţia 1952/1953, Liceul Comercial Partenie Cosma Oradea. (3116)

V

Mulţumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături prin prezenţă
şi condoleanţe şi l-au condus pe ultimul
drum pe cel care a fost dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
IOSIF MOZA.
Familia îndurerată. (3099)

V

Suntem alături de familia Nichita Horia şi Ionela, în aceste momente triste când se desparte de mama şi
soacra dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Bucur Dumitru şi Irina. (3094)

V

Vineri, 9 decembrie 2016

V

Îmi iau rămas bun de la cea mai
bună colegă şi prietenă,
DELIA NICHITA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Vrabie Liana. (3106)

V

Suntem alături de familia Herdelău, acum în aceste momente triste ale
despărţirii de cea care a fost mamă, soacră şi bunică,
OTILIA STĂNICĂ.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe. Fam. Neagu. (3113)

V

Suntem alături de colega noastră
Ioana Herdelău, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei dragi.
Sincere condoleanţe. Colegii din D.S.P.
Bihor. (3114)

comemorări

V

V

Se împlinește un an de când
scumpa noastră mamă, bunică și străbunică
FLOARE POP,
din Tărian, a plecat la cele veșnice,
lăsând un gol imens în sufletele noastre. Dumnezeu să-i dăruiască odihnă
veșnică. Parastasul de pomenire va avea
loc duminică, 11 decembrie, la Biserica
din satul Tărian. Familia.

V

Neputincioşi în faţa morţii şi
a destinului, ne plecăm frunţile în faţa
mormântului celui care ne-a fost soţ, tătic şi bunic,
IOAN DĂRĂBAN,
care a trecut la cele veşnice în urmă cu
19 ani. Vei rămâne veşnic viu în sufletele noastre. Fie-ţi somnul lin şi îngerii
aproape. Familia îndurerată. (3091)

A trecut în nefiinţă un om la care
am ţinut mult,
DELIA NICHITA.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Odihneşte-te în pace. Romulus, Kate,
Vlad. (3101)

Încă o zi tristă pentru mine, azi
când mă despart de buna mea prietenă,
DELIA NICHITA,
care a trecut la cele veşnice. Nu voi
uita iubirea ei pentru viaţă şi pentru cei
dragi din jurul ei. Bunul Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică binemeritată în Împărăţia Sa, iar familiei îndoliate să-i aline durerea. Măriuca Cornea. (3108)

Lacrimi de durere şi amintirea
celei care a fost verişoara,
DELIA NICHITA,
născută Muşet. Dumnezeu să te odihnească în pace. Fam. Bidilean Vidu şi
Haritia Serac. (3111)

V

Colectivul Societăţii Băiţa S.A.
este alături de familia doamnei director
general, Cecilia Banciu, acum la marea
durere pricinuită de trecerea în nefiinţă
a tatălui ei,
TRAIAN PELLE.
Dumnezeu să îi dea odihnă veşnică.
Sincere condoleanţe.

V

Sunt alături de familia doamnei
Cecilia Banciu, director general la Societatea Băiţa S.A, acum la trecerea în nefiinţă a tatălui drag,
TRAIAN PELLE.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe. Ionel Popa, Ştei.

V

V

Sărbătorile de iarnă au fost mai
triste pentru noi, în urmă cu opt ani,
când, pe 9 decembrie 2008, ai plecat spre
veșnicie, la numai 70 de ani, draga noastră soție, mamă și bunică
SILVIA IGNA,
din Gepiu. Ne este dor de chipul tău
blând, de îmbrățișările tale calde, ne este
dor să te vedem ieșind în prag, când venim acasă. Draga noastră, îți vom păstra
recunoștință veșnică pentru tot ce ai făcut pentru noi și ne vom ruga mereu pentru sufletul tău. Dumnezeu să te ierte și
să te odihnească. Mulțumim tuturor celor care îți vor păstra o clipă de aducere
aminte. Familia îndurerată.

V

Cuvintele nu pot exprima durerea din sufletele noastre acum, când se
împlinesc 6 săptămâni de la despărţirea
pentru totdeauna de cea care a fost soţie,
mamă, soacră, bunică şi străbunică,
ELEONORA CIONCA.
Ne rugăm cu smerenie bunului Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Nu te vom uita niciodată. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă,
10 decembrie 2016, la Biserica Ortodoxă Tei-Oradea. Familia îndoliată. (3095)

V

S-au scurs 18 ani de la trecerea
în nefiinţă a scumpului nostru soţ, tată
şi bunic,
MIRCEA BUTURĂ,
din Căpâlna. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Nu te vom uita niciodată. Soţia Maria, fiicele Corina şi Mirela, ginerele George, nepoţii Luana, Dragoş şi
Raluca. (3112)

V

S-au scurs 6 săptămâni de la trecerea la cele veşnice a mătuşii noastre
ROZALIA CIOCAN.
Pentru sufletul ei bun şi dragostea cu
care ne-a înconjurat, amintirea ei va rămâne mereu prezentă în sufletele noastre. Parastasul de pomenire va avea loc
sâmbătă, 10 decembrie, ora 9.00, la Biserica „Sfânta Treime” din Parcul Traian, Oradea. Nepotul Mircea Teaha cu familia. (3059)

V

Draga noastră mamă, soţie, bunică şi soacră,
LUCREŢIA CUŞ,
s-au scurs trei ani de când ai plecat în
eternitate, cea care ai fost icoana familiei noastre. Nu te vom uita niciodată. Vei
rămâne veşnic în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace. Slujba
de pomenire va avea loc sâmbătă, 10 decembrie 2016, la Biserica Sf. Andrei, (din
str. Aluminei). Familia. (3103)

