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V Sunt alături de tine, nepoata mea

V Cu multă tristeţe şi mare durere

dragă Adriana şi de fiul tău Florin, în în-

în suflet îmi iau rămas bun de la unchiul

cercarea grea prin care treceţi pricinui-

meu drag

tă de pierderea celei care v-a fost mamă
(2285)

şi bunică,
MARIA DURGHEU.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împă-

S

decese

V „Desfătările Raiului ni-

răţia Sa. Mătuşa Viorica.

V Un gând de alinare şi mângâiere,
pentru verişoara noastră Adriana şi fiul

meni nu le-a cunoscut... şi nu le poa-

ei Florin, în aceste momente de grea în-

te înţelege”. (1. Cor. 2, 11, 14)

cercare pricinuită de trecerea la cele veş-

TEODORA LIPAI,

nice a dragei lor mame şi bunici

IOSIF HUBERT,

MARIA DURGHEU.

MARIA DURGHEU,

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fa-

IOAN MUDURA,
AUREL ARDELEAN,

milia Vaida Dana, Dorel, Dora, Dani,

NICOLAE BULC,
JOLAN GOSAV,
ANA WANINGHER,
SANDOR KISS,
JULIANNA CSORDAS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V Regretăm nespus trecerea în nefiinţă a doamnei

suflet mare s-a ridicat la cer, iar eu cu lacrimi şi tristeţe în suflet, mă despart azi,
de mama mea dragă,
MARIA DURGHEU,
în vârstă de 80 ani. Înmormântarea va
avea loc marţi, 20 decembrie 2016, ora
14.00, din Capela Orăşenească. Vei rămâne veşnic în inima mea. Fiica Adriana.

nă veşnică în Împărăţia Sa. Nepoata Doina cu soţul Viorel Moroşanu. (3406)

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 cel care a fost un unchi
iubitor
IOAN MUDURA.
Să-i fie ţărâna uşoară! Nepoata Larisa,
soţul Ştefan şi strănepoata Gloria. (3407)

V Cu sufletele cernite de durere, cu
ochii în lacrimi ne despărţim de cel care
ne-a fost tată şi bunic iubitor

MARIA DURGHEU.

col. (r.) VASILE VLAIC.

Sincere condoleanţe familiei îndurera-

Înmormântarea va avea loc la Cimi-

te. Fam. Chifor Valentin. (3412)

tirul Militar din Cluj-Napoca, marţi, 20
decembrie 2016, ora 12.30. Dumnezeu

V A urcat la ceruri un om de aleasă omenie, un suflet iubitor, drag, bun şi
blând; acesta a fost soţul meu

V O inimă bună a încetat să bată, un

Rog pe bunul Dumnezeu să-i dea odih-

Flavia şi George.

SAVETA PAŞCA,
PETRU SALA,

IOAN MUDURA.

IOAN MUDURA.
Îmi este greu să accept şi să cred că
firul vieţii lui s-a rupt, că boala necruţătoare l-a învins. Dumnezeu L-a luat la
El, dar nimeni nu-l poate lua din inima şi
sufletul meu, unde va rămâne veşnic. Înmormântarea va avea loc marţi, 20 decembrie 2016, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-i dea odihna veşnică,

să-ţi primească sufletul şi să-l aşeze alături de cei drepţi. Fiicele Sorina şi Alina,
nepoţii Anda şi Titus. (3415)

V Suntem alături de voi, Sorina,
Alina, Anda şi Titus, când ne despărţim
de cel care v-a fost tată şi bunic, naşul
nostru,
col. (r.) VASILE VLAIC.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Florin şi Irina Făşie, cu familia. (3416)

să-i aşeze sufletul bun şi blând în Împărăţia Sa. Te voi plânge mereu. Pe veci

V E trist, este fără cuvinte şi greu
de acceptat trecerea în nefiinţă a iubitei
mele bunici
MARIA DURGHEU.
Îi voi păstra amintirea vie în sufletul
meu. Nepotul Florin.

tristă şi îndurerată, soţia Bobica. (3404)

V Iubitul nostru tată şi bunic

mai aştepţi telefonul meu din fiecare zi
la ora 9.00 dimineaţa, când ne întrebam
cum am dormit şi cum ne simţim fiecare. Ceasul tău s-a oprit, dar eu în fiecare

vii în amintire bunătatea, generozitatea, zâmbetul cald şi poveştile lui cu tâlc.
să omenie şi iubire. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi lumină sfântă! Mircea,
Mircea jr. şi Viorica. (3408)

V Cea mai scumpă inimă a încetat să mai bată şi cel mai preţios suflet

să-mi spui nimic, eu voi ştii că eşti bine,

s-a mutat în veşnicie. Amintirea dragu-

eşti în cerul minunat împreună cu Dom-

lui meu bunic,

V Cu sufletul îndurerat şi inima împietrită de durere anunţ moartea fulgerătoare a dragului meu soţ, cel care a fost
AUREL ARDELEAN,
în vârstă de 81 de ani, rugându-mă lui

nul Isus, care te-a iubit mai mult şi te-a

IONICĂ,

luat la El. Amintirea ta va rămâne veşnic

nu se va şterge niciodată din sufletul

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihneas-

în inima mea. Dumnezeu să-ţi dea odih-

meu. Bunătatea şi căldură sufletească

că în pace. Înmormântarea are loc azi,

nă veşnică, sora mea dragă,

cu care m-a răsfăţat vor rămâne veşnic

19 decembrie, ora 15.00, din Capela Ha-

în inima mea. Odihnă veşnică! Mircea.

şaş. Dormi în pace, dragul meu soţ! So-

(3405)

ţia Paula Ardelean. (3414)

Sora Viorica.

V

În aceste momente de durere suntem alături de Ardelean Lidia şi Ardelean Cristian, la pierderea soţului şi bunicului
AUREL.
Sincere condoleanţe şi compasiune din
partea cumnatului Olariu Ştefan cu familia şi din partea fam. Crupşa Maria.
Dumnezeu să îl odihnească în pace. Să
îi fie ţărâna uşoară! Ştefania şi Cosmin.

V Acum când ceasul despărţirii a

sosit, lăsând în urmă un gol imens şi lacrimi, suntem alături de mătuşa Paula şi
de nepotul Cristi, cu familia, la decesul
unchiului nostru
AUREL ARDELEAN.
Dumnezeu să îl aibă în paza Sa! Fam.
Roman Pavel. (3413)

V S-a dus la cele veşnice verişorul

meu

AUREL ARDELEAN.
Soţiei sale, Paula şi familiei îndoliate
multă mângâiere şi pace în suflet. Dumnezeu să-l odihnească şi să-i fie veşnică
pomenirea! Fam. dr. Moraru Gheorghe
(Ghiţă, Rodica şi Cosmin). (3410)

V Un gând de mângâiere şi since-

re condoleanţe familiei Drăgoiu, la ceas
de grea încercare pricinuită de trecerea
la cele veşnice a celui care a fost soţ, tată,
socru şi bunic
IOSIF HUBERT.
Fie ca sufletul lui blând să-şi găsească liniştea. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Dr. Aurelia Marţi. (3409)

V

a plecat într-o lume mai bună. Păstrăm

dimineaţă te voi aştepta la ora 9.00. Fără

MARIA DURGHEU.

luăm rămas bun de la dragul nostru bunic şi străbunic, cel care a fost
AUREL ARDELEAN.
Nu te vom uita niciodată. Dormi în
pace! Nepotul Cristian cu soţia Alexandra şi copiii.

IOAN MUDURA

Va fi mereu pentru noi o pildă de alea-

V Ai plecat sora mea dragă, fără să

V Cu tristeţe şi regrete profunde ne

Cu sufletele zdrobite de durere
anunţăm trecerea la cele veşnice a adoratei noastre bunici
SAVETA PAŞCA.
Înmormântarea are loc azi, 19 decembrie 2016, ora 11.00, din Capela Haşaş.
Rămâi mereu în inima noastră. Familia
îndurerată.

V Un gând de mângâiere şi alina-

re sufletească pentru vecinii noştri, Olga
şi fiul Florin cu familia, la marea durere pricinuită de pierderea soţului, tatălui,
socrului şi bunicului drag
SABIN MASCAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Porumb, Ciuciu, Balaj, Damian Viorel şi Marcel, Ardelean, Marian, Dobai,
Dan E., Demian şi Kor. (3411)

