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V

Ne alăturăm durerii

surorii, cumnatei și mătușii,
Pintea

V

Sabina

și

nepoatei,

verișoarei noastre, Pater ClauCu inimile pline de du-

rere ne despărțim de tatăl, socrul și bunicul nostru,
PAVEL PINTEA.
Dumnezeu să-i rânduiască

dia, la decesul soțului și tatălui drag,
PAVEL PINTEA.
Dormi în pace! Fam. Baicu
Ioan, fam. Baicu Cătălin. (6315)

odihna veșnică și să-i ierte păcatele! Fiica Claudia, ginerele
Dorel și nepotul Andrei. (6323)

V

tră, Claudia Pater, acum, când
Ai plecat dintre noi și

se desparte de tatăl ei drag,

ne-ai lăsat în inimi doar amin-

PAVEL PINTEA.

tirea ta. Te vom iubi mereu și

Dumnezeu să-l odihnească

prin rugăciunile noastre ne

în pace! Colectivul Secției In-

vom ruga să-ți așeze Dumne-

terne I, Spitalul Județean Ora-

zeu sufletul tău în Împărăția Sa.

dea. (6320)

Tu care ai fost, ești și vei fi pentru totdeauna fratele nostru,
PAVEL PINTEA.
Noi, cei ce te conducem cu
rugăciunile noastre la ceruri,
fratele preot Roman, surorile
Victoria și Mărioara.

V

V

În aceste momente gre-

le, deplângem cu toţii, alături
de familia colegului nostru,
agent şef principal de poliţie,
Radu Panc, din cadrul Inspec-

Vei rămâne o cande-

care dragostea și rugăciunea nu
o vor lăsa să se stingă, dragul
nostru unchi,
PAVEL PINTEA.
Dumnezeu să te primească în

Frontieră Oradea, trecerea în
nefiinţă a scumpei sale mame.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Conducerea şi personalul Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Oradea.

Împărăția Sa cea Cerească. Nepoata Nadia, cu soțul Florin și
fiica Natașa.

V

”Când Dumnezeu
a hotărât

Te-a luat în cerul sfânt
Împărtășim durerea fa-

miliilor pr. Pintea Roman și pr.
Pintea Cosmin la trecerea în
neființă a celui care a fost fratele și unchiul lor drag,
PAVEL PINTEA.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fam.
Ciurdar Vasile și Marcela.

Cu mare durere în suflete ne despărțim pentru totdeauna de cel care ne-a fost
unchi,
VASILE OCTAVIAN
PANTEA.
A trăit o frumoasă vârstă de
84 ani. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte și să-i dea odihnă veșnică. Înmormântarea va
avea loc vineri, 4 decembrie,
din Capela Hașaș, Cimitirul
Rulikowski. Nepoata Roxana
cu soțul Flavius și copiii Flavia
și George.

Doar lacrimi care curg”.
Cu sufletele zdrobite de durere anunțăm încetarea din viață,
la 78 de ani, a dragului nostru
soț, tată, socru și bunic,
IOAN BODIU.
Te vom păstra veșnic în inimile noastre. Dumnezeu să te
Bianca și Circe, ginerii Emil și

Profund îndurerați ne

despărțim de cel care a fost dra-

Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îi dea odihnă veșnică,

Melina și Ariana. (6316)

V

Cu adâncă durere mă

despart de dragul meu frate,

iar sufletul său bun să îl așeze

IOAN BODIU.

în Împărăția Cerurilor. Nepo-

Dormi în pace, suflet bun!

tul, pr. Pintea Cosmin, Ramona și Raisa.

Cu adâncă durere în
suflete anunțăm încetarea din
viață a celei care a fost soție,
mamă, soacră și bunică,
MARIA COCA.
Înmormântarea va avea loc
vineri, 4 decembrie, ora 12.00,
din Capela Orășenească. Te
vom păstra veșnic vie în amintirile noastre! Familia îndurerată.

V

Un pios omagiu aduc
celei care a fost o bună soție,
mamă, bunică și bună prietenă,
MARIA COCA,
acum, când pleacă pe drumul
fără de întoarcere. Sunt alături
de soțul Ștefan și de fiul Ștefan.
Sincere condoleanțe! Ionică.
(6333)

Robert, nepoții Celestin, Arian,

gul nostru unchi,
PAVEL PINTEA.

V

Și ai lăsat pe acest pământ

odihnească! Soția Meri, fiicele

V

V

toratului Teritorial al Poliţiei de

lă în altarul inimii noastre pe

V

Mângâiere, alinare și
sincere condoleanțe soției și fiicelor, Bianca cu familia și Circe cu familia, la despărțirea de
dragul lor soț, tată, socru și bunic,
IOAN BODIU.
Le suntem alături cu o rugăciune și un ultim rămas bun.
Dumnezeu să-i așeze sufletul
în Împărăția Sa! Vecinii Teuca,
Duma, Dumiter, Staicu. (6318)

Un gând de alinare și

mângâiere pentru colega noas-

V

V

Sora Blaga Viorica, cu familia.
(6317)

V

Deși departe, sunt alături de voi, dragii mei Ancuța,
Șerban, Briana, Aurel, familia
mea minunată, azi mai sărăcăcioasă. Destinul a hotărât ca
RODICA TODA „DODI”
să ne părăsească. Dumnezeu s-o odihnească în paza Lui.
Anca, cu familia, din Canada.

V

Când un suflet mare
și luminos pleacă la Dumnezeu, abia atunci ne dăm seama
cât de mult a însemnat pentru
noi. De azi înainte vei fi doar în
inimile noastre, de unde nu vei
pleca niciodată, scumpa noastră cuscră,
RODICA TODA „DODI”.
Mai mult ca oricând vă înconjurăm cu dragostea noastră,
scumpii noștri copii, Ancuța,
Șerban, Briana, în aceste momente de mare durere din viața
voastră. Profund îndurerată,
fam. dr. Laza Octavian.

V

Soarele vieții a apus
pentru scumpa ta soție, dragul
nostru cuscru, Aurel Toda. În
acest univers al tristeții îți rămân doar amintirile și mai presus de toate familia care să-ți
aline suferința și să-ți dea putere să-ți continui drumul. Drum
lin spre ceruri,
RODICA TODA.
Fam. dr. Laza Octavian.

V

Cu durere în inimi, ne
luăm rămas bun de la dragul
nostru vecin,
CRĂCIUN PARASCA,
cel care cu sufletul lui cald
și bun ne-a înseninat zilele și
ne-a fost sprijin în orice nevoi.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Suntem alături de întreaga familie în această grea încercare. Sincere condoleanțe.
Fam. Opre Ovidiu și Daniela.

V

Suntem alături de familia Florea, din Beiuș, la trecerea la cele veșnice a soției,
mamei și bunicii,
LUCIA FLOREA,
fostă asistentă la spitalul din
Beiuș. Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu s-o ierte! Familiile Nelu și Liviu Bondor.

comemorări

V

Suntem alături de colegul nostru, adjunct al şefului
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Marc
Radu Parasca, în aceste momente grele, pricinuite de trecerea la cele veşnice a scumpului
său tată. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Conducerea şi personalul Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Oradea.

V

Soarele vieții a apus
pentru o ființă atât de dragă
nouă. Cu profundă durere în
suflete și cu ochii plini de lacrimi, ne despărțim de dragul
nostru soț, tată și socru,
CONSTANTIN
GHEORGHE
SILAGHI (TICU).
Ceasul despărțirii lasă un
gol imens în sufletele noastre
și rămânem doar cu amintirile
dragi pe care le vom păstra în
inimi, iar chipul lui drag nu îl
vom uita niciodată. Vei rămâne o candelă la altarul inimilor noastre, pe care dragostea
și rugăciunea nu o vor lăsa să
se stingă. Nu te vom uita niciodată TICU! Drum lin către îngeri, sufletul nostru drag! Bunul Dumnezeu să-ți dea odihnă
veșnică în Împărăția Cerurilor.
Înmormântarea va avea loc joi,
3 decembrie, la Cimitirul Municipal. Soția Maria, fiica Cristina și ginerele Mădălin.

V

Născut la data de 27
ianuarie 1948 la Gropnița-Tg.
Frumos a trecut la cele veșnice,
după o grea suferință, în data
de 29 noiembrie 2010,
pictor restaurator
GHEORGHE GHERMAN.
La 10 ani de la moartea lui
doresc ca toți cei care l-au cunonoscut să-i păstreze un moment de aducere aminte și
să-i dorim împreună odihnă
veșnică. Monica M. (6295)

V

S-au scurs 4 ani și respectiv 3 ani de când părinții
noștri,
FLOARE CEHAN
și
CONSTANTIN CEHAN,
au plecat la cele veșnice. Vă
vom iubi întotdeauna! Odihnă
veșnică! Fiul Jean și nora Florica. (6308)

