12 In memoriam

S

decese

V

Suntem alături de nașii
noștri, Pavel și Macrina, la marea durere pricinuită de trecerea
în neființă a scumpului lor tată și
socru,
IOAN TOIA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Finii Mariana și Ioan Ghib.
(5720)

V

Suntem alături de
verișoara noastră, Floricuța și
familia ei, la trecerea la cele
veșnice a celui care a fost soț și
tată,
IOAN TOIA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Verișorul Dumitru Mudura cu familia, din Oradea. (5734)

V

În aceste momente de
mare tristețe, suntem alături de
verișoara noastră, Florica, la ceasul dureros al despărțirii de soțul
său
IOAN TOIA.
Dumnezeu să îi dea odihna
veșnică! Verișoara Stela cu soțul
Ioan și fiica Ioana.

V

Suntem alături de Dan,
acum, la marea durere pricinuită
de pierderea celei mai dragi ființe
din lume, mama
ELENA BLAGA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, iar ție să îți dea mângâiere și alinare. Andrei, Cora, Ioșca
și Sanda.

V

În aceste momente de
grea încercare, suntem alături de
nepoții și verișorii noștri Leontin
și Lena cu familiile lor, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veșnice a scumpei lor mame,
soacre și bunici
ANUȚA SĂLĂGEAN,
din Betfia. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Cumnatul
Vasile și nepoata Olimpia cu familia. (5710)

V

Regretăm plecarea la cele
veșnice a unchiului nostru
NICOLAE ACHIM.
Suntem cu sufletul alături de
familia îndurerată! Odihnește-te
în pace! Nepotul Jean Cehan și
soția Florica. (5726)
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V

Ne este greu să acceptăm
că iubita noastră mamă, soacră și
bunică,
MARIA PREDA
a plecat spre Împărăția celor drepți și buni. Te vom păstra mereu în suflet și inimă, ca
pe o icoană sfântă și dragă. Noi
ne rugăm la bunul Dumnezeu să
vegheze asupra ta și să-ți odihnească sufletul în pace. Fiicele Mariana și Carmen, împreună
cu soții lor Ionel și Sorin, nepoții
Lucian, Oana-Bianca, Petrișor,
Emilian și Ana. (5721)

V

Pios omagiu de prețuire
acum, la trecerea în eternitate a
dragei noastre vecine,
MARIA PREDA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, iar familiei alinare
și mângâiere. Locatarii blocului
C7, Sovata 50. (5722)

V

Regretăm enorm plecarea
la cele veșnice a vecinei noastre
MARIA PREDA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace și să dea familiei alinare. Vecina Mărioara cu familia.
(5723)

V

Un sincer gând de mângâiere pentru voi, Carmen și Mariana, acum când vă despărțiți de
scumpa voastră mamă,
MARIA PREDA.
Bunul Dumnezeu să o așeze
între aleșii Săi și să o odihnească
în pace. Vecina Marcela. (5724)

V

nei

Un ultim omagiu doam-

MARIA PUȘCAȘ,
neobosită în A-L mărturisi pe
Dumnezeu și Prea Curata Fecioară Maria. Felul ei de a trăi
activ, iubind viața cu toate evenimentele ce i le oferea, purtânduși până la sfârșit crucea grea,
rămânând pentru noi un exemplu de curaj. Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică și familiei îndurerate, mângâiere. Membrii Reuniunii Mariane Oradea. (5715)

V

M-am luptat lupta cea
bună, mi-am ispăşit alergarea,
am păzit credinţa. De acum mă
aşteaptă cununa neprihănirii, pe
care mi-o va da în ziua aceea
Domnul, Judecătorul cel Drept”.
Anunţăm cu durere în suflet,
despărţirea de mama şi bunica
noastră dragă
ANA AURORA HUZA,
87 de ani. Înmormântarea va
avea loc vineri, 30 octombrie
2020, de la ora 12.00, Cimitirul
Episcopia-Bihor. Othilia, Mihai
şi Oana Groza.

V

Odihna veşnică celei ce a
fost o mamă, soacră şi bunică dedicată,
ANA AURORA HUZA.
ISUS te iubeşte,
buni LOLA!
Fam. Huza Ovidiu, Mioriţa,
Alexia şi Tudor.

V

Te vom conduce pe ultimul tău drum, bunică scumpă
şi iubită, şi te purtăm în permanenţă în suflet şi în vie amintire.
Dormi în pace, suflet blând ! Nu
te vom uita niciodată,
buni LOLA!
Fam. Pop Adrian, nepoata Sorina şi strănepoţii David şi Iulia.

V

Rămas bun mămică şi
bunică dragă,
ANA AURORA HUZA.
Dumnezeu să te odihnească!
Radu, Emilia şi Mira Huza.

V

Suntem alături de cumnata noastră, Othilia Groza, la
marea durere pricinuită de decesul mamei sale dragi,
ANA-AURORA.
Transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Ioan, Elena
şi Alin Groza, din Timişoara.

V

Cu adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră soție, mamă și
bunică,
MARIA PLAȘTIN,
care va fi condusă pe ultimul
drum azi, 29 octombrie 2020, ora
12.00, de la Capela Bisericii Ortodoxe din loc. Ștei. Dumnezeu
s-o odihnească în pace! Familia
îndurerată: soțul Ioan, copiii Valentin și Ioana. (5731)

V

În aceste clipe de cumpănă, când viața îi pune la grea
încercare, suntem alături de familia David Mariana la marea
durere pricinuită de plecarea la
cele veșnice a soțului, tatălui și
socrului drag,
DOREL DAVID.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică, iar familiei, putere să
depășească această durere. Conducerea și colegii de la Uniunea
Județeană a Cooperației de Consum Bihor. (231)

V

Suntem alături de fosta
noastră colegă, prof. Silvia Ficuț,
în aceste momente grele când se
desparte de cea care i-a dat viață,
FLOARE CHIȘ.
Sincere condoleanțe! Dumnezeu să o ierte și s-o odihnească
în pace! Colectivul C.S.E.I. Tileagd. (5727)

V

V

Suntem alături de nașii
noștri, Viorel și Raluca, și de copiii lor, Maia și Șerban, la durerea despărțirii de tatăl, socrul și
bunicul lor drag,
IOAN TOIA.
Dumnezeu să-l odihnească între aleșii Lui! Amintirea lui luminoasă, de părinte iubitor și
puternic, să vă călăuzească mereu. Horia, Luana și Luca Blidar.
(232)

Suntem alături de familia Brândaș Julian, în aceste momente grele când se despart de
fiul lor drag,
MARIO.
Sincere condoleanțe! Locatarii
bl. D20 Sânmartin. (5733)

comemorări

V

Suntem alături de vecina și prietena noastră, Iolanda, acum când o conduce pe ultimul drum pe mama ei iubită.
Odihnește-te în pace, suflet bun!
Familia Botău Irina și Handro Iacob.

V

Cu multă tristețe în suflet
ne luăm rămas bun de la vărul și
unchiul nostru,
RADU MARCEL SIME.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace și să aibă grijă de sufletul lui bun! Sincere condoleanțe
pentru copiii și nepoții lui dragi!
Cozmin, Laura, Pușa și Dana cu
familiile.

V

Împărtășim durerea colegei noastre, Karczis Ioana și
ne exprimăm profunda noastră
compasiune, în aceste momente de trristețe și suferință când
se desparte de iubita ei mamă.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Colegele din cadrul Serviciului Cheltuieli și Agenți Economici – Trezoreria Oradea. (5736)

V

Suntem alături de colega noastră, Ioana Karczis și familia ei, în durerea pricinuită de
trecerea la cele veșnice a mamei
dragi. Dumnezeu să o ierte și să o
odihnească în pace! Colegele de
la Serviciul Contabilitatea Trezoreriei Statului – Trezoreria Oradea. (5737)

V

Sincere condoleanțe și un
gând de mângâiere pentru colega
mea, Gina, acum când se desparte de tatăl ei
VASILE OANȚ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Cristina Filip..

V

Timpul nu poate șterge
dorul, lacrimile, durerea și
tristețea din sufletele noastre la
împlinirea a 6 ani de zile, de când
nemiloasa soartă ne-a despărțit
pentru totdeauna de dragul nostru soț, tată, socru, bunic și străbunic, atât de bun și fără de pereche,
GHEORGHE MAXIM.
Te vom păstra în suflete, în
gând și în amintire tot restul
vieții. Rugăm pe Tatăl Ceresc săți dea odihna veșnică, în cel mai
frumos loc din Împărăția Sa, alături de dragii tăi părinți,
mama - EVA
și
tată GHEORGHE MAXIM.
Mulțumim tuturor celor care
le vor acorda o clipă de aducere aminte. Dumnezeu să vă dea
odihnă veșnică și iertare de păcate! Familia (5671)

V

Mereu prezent în sufletele noastre, aducem un pios omagiu soțului, tatălui și bunicului
nostru drag,
VIOREL COPOS,
cel care prin bunătatea, căldura sufletească și iubirea lui
necondiționată ne-a fost alături
până în urmă cu trei ani, când
fără veste a plecat să se odihnească veșnic. Dumnezeu să te
odihnească în pace, tată drag!
Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 31 octombrie 2020,
ora 9.00, la Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Aleșd. Soția Maria, fiica
Mihaela, ginerele Nicu și nepoții
Mălina și Bogdan.

