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V

Cu profundă durere ne
luăm rămas bun de la cel care a
fost un coleg, prieten și om deosebit
dr. ing.
GHEORGHE TIRPE.
Drum bun spre ceruri și gânduri de alinare pentru întreaga familie. Fam. Sabău Iancu și
Zorica.

V

Cu lacrimile recu
noștinței pentru tot ceea ce ai
făcut pentru noi, înălțăm gând
de rugăciune către Părintele
Ceresc să te ierte și să te odihnească în pace, măicuța noastră,
MARIA CODOREAN.
Înmormântarea va avea loc
în Cimitirul Vechi din localitatea Toboliu, joi, 12 noiembrie
2020, ora 13.00. Veșnică pomenire! Fiul Ionică Codorean cu
familia. (5978)

V

Te-ai stins încet, precum o lumânare şi ne-ai lăsat
din lumina dragostei tale toată jertfa ta, scumpa noastră
mamă, bunică şi soacră,
MARIA CODOREAN.
Te vom iubi mereu! Veşnică
pomenire! Fiica Rodica Abrudan cu familia. (5979)

V

Suntem alături de colegul nostru, părintele Ionică Codorean şi de întreaga sa familie, în aceste momente de grea
încercare, când se despart de
mama şi bunica lor dragă,
MARIA CODOREAN.
Cu siguranţă sufletul ei bun
va rămâne şi în amintirea şi
în rugăciunile noastre. Bunul
Dumnezeu să aline durerea nemărginită a celor rămaşi adânc
întristaţi, iar îngerii să vegheze
drumul ei lin către Dumnezeu.
„Unule Iubitorule de oameni,
pe aceasta care s-a mutat de
la noi, odihneşte-o, trecându-i
ca un bun păcatele ei, pe care
ca un muritor le-a făcut în viaţă!” Sincere condoleanţe! Preoţii, Consiliul Parohial şi credincioşii de la Biserica cu Lună.
(5981)

V

Cu durere adâncă, dar
cu nădejdea credinţei regretăm plecarea din această viaţă
a scumpei noastre mame, bunică şi soacră,
MARIA CODOREAN.
Dumnezeu să o ierte! Fiica
Mărioara Vidican cu familia.
(5980)

V

Suntem alături cu deosebită consideraţie de familia
preotului Codorean Ioan, greu
încercată de trecerea la cele
veşnice a mamei dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace,
alături de îngeri şi să mângâie familia greu încercată. Fam.
Brişcan Adrian. (5973)

V

În aceste clipe de adâncă tristețe suntem alaturi de părintele preot Ionică Codorean
cu familia, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei, soacrei şi bunicii lor dragi,
MARIA CODOREAN.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Gherghel Florian, Mariana şi copiii.

V

Suntem alături de cumnata Mărioara Vidican, fratele,
copiii şi nepoţii, acum, când o
conduc pe ultimul drum pe cea
care le-a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică,
MARIA CODOREAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împăraţia Sa! Cumnata Mariana Gherghel, soţul
Florian şi copiii.

V

Sincere condoleanţe
transmitem părintelui Ionică,
la durerea pricinuită de moartea celei care a fost mamă, soacră şi bunică,
MARIA CODOREAN.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul în ceata drepţilor. Fam. pr.
Balotă Dragomir, fam. Bejan.
(5974)

V

Un gând de alinare
pentru verişorii noştri, Mărioara, Rodica şi pr. Ionică, la despărţirea de mama lor,
MARIA CODOREAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
s-o ierte şi să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa! Verişorii
Ghiţă Lipai cu familia şi Aurora Pop cu familia. (5972)

V

În aceste momente triste de despărţire de iubita mamă,
soacră şi bunică suntem alături
de familia preot Codorean Ioan
şi împărtăşim profunda lor durere. Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanţe! Fam. Indrieş şi Dărăban.
(5976)

V

Sincere condoleanțe
familiei Codorean la moartea
scumpei lor mame
MARIA CODOREAN.
Odihnească-se în pace! Fam.
Bungău Eugenia cu copiii Costel și Călin.

V

Împărtășim durerea familiei Codorean la depărțirea
de draga lor mamă
MARIA CODOREAN.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Mocian Floare,
Cornel, Ghiță, Cătălin, familia
Herlaș.

V

Profund îndurerați am
aflat de moartea neașteptată a
părintelui
IOAN PURTAN.
De azi înainte nu-l vom mai
căuta la biserică sau acasă. De
azi înainte îl vom căuta prin
fereastra amintirilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace,
iar familiei îndurerate să-i dea
mângâiere. Îngerii să-ți vegheze drumul spre Dumnezeu
„BUNU DE LA CEFA”. Familiile Sărăcuț Bogdan și Petrica
Ionel. (5989)

V

Vestea tristă a trecerii
la cele veșnice a părintelui și
duhovnicului,
IOAN PURTAN,
din Cefa, ne-a întristat profund. Suntem cu sufletul și gândul alături de întreaga familie.
Ne vom ruga la Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică! Mitică și
Tincuța. (5982)

V

Dumnezeu te-a dăruit cu harul de-a răspândi în jurul tău esența Cărții Sfinte: o
credință puternică, nădejde și
dragoste. Bunule părinte,
preot IOAN PURTAN,
înălțăm ruga noastră plină
de mulțumire spre Cel de Sus,
care te-a chemat în Împărăția
Cerurilor și îl rugăm să te așeze
de-a dreapa Sa. Te-ai dăltuit în
sufletele noastre, ca un ales al
Domnului, care te-ai rugat pentru noi cei cărora ne-ai dat taina
sfântă a botezului și a cununiei:
Horea Drăgan, Daniela și Ioan
Florea împreună cu familiile.

V

Atunci când ne pleacă părinții, este greu să stăm
drepți, pentru că nu mai avem
rădăcină, dar când ne pleacă
duhovnicii, nu mai avem călăuză. Cine să ne mai țină pe
cale....? Plângem pentru părintele duhovnic
IOAN PURTAN
și ne rugăm bunului nostru Dumnezeu să-l așeze de-a
dreapta Lui. Dumnezeu să-l
dihnească, iar pe cei rămași
să-i mângâie! Fina Daniela Zăpodeanu cu familia.

V

Ce veste tristă! A luat
calea spre Împărăția lui Dumnezeu, pe care l-a slujit întreaga
sa viață, verișorul nostru drag
pr. IOAN PURTAN.
Va rămâne veșnic în sufletele noastre. Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei. Familia pr. Teodor Purtan. (5985)

V

Compasiune și sincere condoleanțe. Suntem alături
de familia Purtan în aceste momente de grea încercarre și durere pricinuite de decesul părintelui nostru
preot paroh
IOAN PURTAN.
Drum lin spre cer părinte! Nu
te vom uita niciodată! Familia
Bărnău Dumitru Alin. (5986)

V

La ceas de durere sufletească pricinuită de trecerea
la cele veșnice a bunului nostru
naș, părintele
preot paroh
IOAN PURTAN,
suntem aproape de familia
greu încercată cu gândul de a
le oferi alinare și întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-l
ierte și să-i dea odihnă veșnică.
Finii Cicortaș Traian și Rodica.
(5987)

V

Cutremurați în adâncul sufletului am aflat cumplita veste a plecării dintre noi, la
cele veșnice, a celui ce-a fost
preotul IOAN PURTAN.
Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoșirea lui, dar moartea a fost mai puternică și la
smuls dintre noi. Îl vom păstra în inimile noastre tot restul vieții. Dumnezeu să-l ierte și să-i primească sufletul în
grădina Sa. Colectivul de cadre
didactice și personalul Școlii
Gimnaziale nr. 1 Cefa. (5988)

V

Cu tristețe și ochii plini
de lacrimi ne despărțim de prietenul, mentorul și preotul
IOAN PURTAN.
Vei rămne veșnic în sufletele noastre. Drum lin spre cerurri părinte! Fam. Horga Lucian, Ancuța, Daniel și familia
Șandor Viorel, Florica, Neluțu.
(5983)

V

În aceste momente grele împărtășim și ne alăturăm cu
multă compasiune familiei îndurerate, la trecerea în eternitate a dragului nostru
părinte paroh
IOAN PURTAN,
personalitate distinsă, de
o noblețe sufletească unică.
Dumnezeu să-i lumineze calea
spre veșnicie și să-i dea odihnă
veșnică. Fam. Orțan. (5990)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunțăm încetarea din
viață a scumpei noastre soții,
mame, soacre, bunici și străbunici,
ELISABETA POGANA,
în vârstă de 83 ani. Sufletul
ei bun va fi mereu în amintirea noastră. Înmormântarea va
avea loc joi, 12 noiembrie 2020,
ora 13.00, în localitatea Gepiș.
Soțul Ilie, fiul Ilie cu familia,
fiica Elena cu familia. (5975)

V

Tu ai plecat de lângă
noi,
Dar nu din viaţa noastră,
Acum tu stai doar printre nori
Şi veghezi asupra noastră.
Mamă ai putea să vii înapoi,
Să mai stai o vreme
Vrem să-ţi mai auzim vocea şi
Să-ţi mai vedem zâmbetul.
Vrem să te strângem puternic
în braţe
Şi să nu-ţi mai dăm drumul să
pleci...
ILEANA VIDICAN,
Şi mai ales să-ţi spunem cât
de mult TE IUBIM.
Te vom purta mereu în sufletele noastre şi ne vom ruga
la bunul Dumnezeu să te odihnească în pace. Înmormântarea
are loc azi, 11 noiembrie 2020,
ora 14.00, din Capela Frenţiu.
Fiii Petru, Viorel şi Lucian, nurorile Camelia, Florica şi Daniela, nepoţii Răzvan, Bogdan,
George, Ionuţ, Roxana, Rareş şi
Alexandru.

V

Cu adâncă durere în
suflet anunț încetarea din viață
a dragului meu soț
LADISLAU KUGLIS,
în vârstă de 83 ani. Înmormântarea va avea loc în data de
13 noiembrie 2020, ora 13.00,
de la Capela Steinberger. Dormi în pace. Soția Elisabeta.

