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S
V

decese

V

Cu profundă durere şi tristeţe ne

luăm rămas bun de la cumnatul nostru,
FLORIAN FLORUŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

În aceste clipe grele suntem ală-

turi de familiile Dan Felicia şi Popa Li-

Puşcaş Iustin cu soţia şi copiii cu fami-

RAFILA POPA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,

V

S-a stins încet şi liniştit plecând

la cele veşnice dragul nostru cumnat,
Dumnezeu să te primească în lumina

Gânduri de mângâiere şi alinare

miliei sale, la trecerea în veşnicie a iubitei lor mame,
RAFILA POPA.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Fam. prof.
Bala Viorel. (119)

V

Sincere condoleanţe lui Liviu şi

Felicia, la despărţirea de mama lor dragă,
RAFILA POPA.
Fie-i ţărâna uşoară. Floarea Herlaş şi
familia. (124)

V

Te-ai stins puţin câte puţin sub

privirile noastre neputincioase, plecând
prea devreme de lângă noi. Tristă şi dureroasă este pentru noi ziua de 5 ianua-

V

Un ultim omagiu celui care a fost

V

te odihnească în pace. Soţia Florica, fiica
Cristina, ginerele Cosmin, nepoatele Carina şi Alexia.

V

Dumnezeu să te odihnească. Lia şi întreaga familie. (125)

Ne despărţim cu durere de cum-

natul şi unchiul nostru
FLORIAN FLORUŢ.
Vom păstra vie în amintire bunătatea
şi căldura sufletească cu care ne-a în-

V

lei care a fost raza mea de soare,
ELVIRA LERINŢIU.

pace. Cumnatul Cornel cu soţia Florica

Condoleanţe soţului. Cornelia-Felicia

şi copiii cu familiile lor. (147)

V

Suntem alături de voi, Cristina şi

Cosmin, la pierderea celui care v-a fost
tată şi bunic,

şorii Nelu şi Alina cu familiile. (114)

Teglas. (127)

V

spusă tristeţe în suflete anunţăm trecerea
în veşnicie a dragului nostru cumnat şi
FLORIAN FLORUŢ,
la vârsta de 79 ani. Dumnezeu să te

V

Timpul nu a reuşit să şteargă
tristeţea şi durerea care s-au aşternut în
sufletele noastre, în urmă cu 8 ani, respectiv 14 ani şi 5 luni când inima dragilor noştri părinţi, socri, bunici şi străbunici,
ROMAN ŞUMAI
şi
ELENA ŞUMAI,
a încetat să mai bată. Dumnezeu să le
dăruiască pacea şi liniştea veşnică. Fiica Lucica Preda, fiica Marcela Ardelean
şi fiul Gabriel Şumai cu familiile. (145)

Suntem alături de dragii noștri

Vașcău, în marea durere pricinuită de
trecerea în eternitate a scumpei lor mame
JANA ROZALIA PETRIȘOR.

V

toria, Dan, Marcela, Loredana, Alisa și
La ceas de grea încercare sun-

Florica Mera. (23)

tem alături de Cristina, Cosmin, Carina
şi Alexia, acum când se despart de iubitul lor tată, socru şi bunic,
FLORIAN FLORUŢ.

comemorări

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească

V

Un gând de alinare şi mângâiere

şi Alexia, acum când se despart de iubitul lor tată, socru şi bunic,

primească în Împărăţia Sa. Văduva Puş-

FLORIAN FLORUŢ.

caş Florica, nepotul Dan cu soţia Nicole-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

ta, fiul David şi nepotul Marcel.

Azi, se împlineşte 1 an de la încetarea din viaţă a scumpului nostru soţ,
tată şi bunic,
NICOLAE LASCU.
Dumnezeu să-l ierte. Te purtăm veşnic
în inimile noastre. Soţia Silvia, fiica Nicoleta, ginerele Florin şi nepoţelul Nicolas, în veci nemângâiaţi. (116)

Dumnezeu s-o aibă în paza Lui! Vic-

dragilor noştri, Cristina, Cosmin, Carina

unchi,

V

verișori, Doru, Jenu și Mihaela, din

în pace. Adrian şi Mihaela Mudura. (115)
Cu adâncă durere în inimi şi ne-

Flori şi lacrimi la mormântul ce-

conjurat. Dumnezeu să-l odihnească în

în vârstă de 79 ani. Rugăm pe bunul

din localitatea Sîntandrei. Dumnezeu să

lacrimi şi suferinţă. Vei rămâne veşnic

ianuarie, ora 14.00, din Capela Haşaş.

copiii şi familia. (122)

Sincere condoleanţe. Mătuşa Ana, veri-

nică, 8 ianuarie 2017, ora 14.00, la capela

IRINA ŞTEŢCA,

Odihnă veşnică. Cumnata Mărioara cu

tru totdeauna, dragul nostru soţ, tată şi

ţia Sa. Înmormântarea va avea loc dumi-

Pierderea surorii dragi,

în inima mea. Înhumarea are loc azi, 7

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul în Împără-

V

FLORIAN FLORUŢ.

FLORIAN FLORUŢ.

FLORIAN FLORUŢ,

(117)

suflet nobil plin de iubire mi-a adus

rie 2017, când ai plecat de lângă noi, penbunic,

FLORIAN FLORUŢ.

FLORIAN FLORUŢ.

familia şi Marcel. (121)

colegului nostru, prof. Liviu Popa şi fa-

dragul lor soţ, tată, socru şi bunic,

părăţia Sa. Dumitru şi Florica Mudura.

cerului. Cumnata Florica cu fiii Dan cu

V

grea încercare acum, când se despart de

Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Îm-

iar familiei alinare. Sincere condoleanţe.
Vali, Tavi şi Mirela Roatiş. (123)

Împărtăşim durerea copiilor,

nepoatelor şi cuscrei noastre, la ceas de

liile lor. (120)

viu, la marea durere pricinuită de moartea mamei dragi,

V

Meda şi Bogdan Cociuba. (116)

V

Pios omagiu în amintirea cum-

natei, naşei noastre,
MĂRIOARA VLAICU,
la împlinirea a şapte ani de când ne-a
părăsit. Dumnezeu s-o ierte. Cumnata
Viorica şi copiii. (135)

V

Timpul trece, dar durerea din
sufletele noastre şi lacrimile din ochii
noştri au rămas aceleaşi ca în urmă cu
patru ani, de când dragul nostru soţ, tată,
socru şi bunic,
DORIN VLAICU,
a plecat dintre noi, la bunul Dumnezeu. Ai rămas în inimile noastre şi îţi
vom păstra vie amintirea chipului tău.
Dumnezeu să te ierte. Parastasul de pomenire va avea loc în data de 8 ianuarie
2017, ora 12.00, la Biserica cu Lună. Soţia Viorica, fiicele Dorina, Teodora-Laura, ginerii Florin şi Marius, nepoţii iubiţi
Maia şi Sergiu. (134)

