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V

Profund îndureraţi am

S

celei care a fost mamă, soacră

trecerea la cele veșnice a tată-

niel Mihele, în aceste momen-

A plecat prea devreme, lădurere. Fie ca bunul Dumnezeu
să te odihnească în pace! Fami-

V

şi bunică,
CONSTANŢA ŢENŢ.
Odihneşte-te în pace! Fiul
Cristian. (1571)

Gânduri de mângâie-

lui drag
RADU
cel care a fost soț și tată pentru Mihaela și Miruna. Dum-

îndurerați. De acum înainte vei
fi îngerul nostru păzitor și vei
rămâne în inimile noastre pentru totdeauna, dragul nostru
fiu, soț și tată,

nezeu să-l odihnească în pace.

Ne despărțim de dra-

NICOLAE SONEA,
rugându-L pe bunul Dumne-

ca. (1578)

V

legul nostru, dr. Nicolae Călin Sonea, la durerea pricinuită

anunţăm încetarea din viaţa a
bunică şi străbunică,

de trecerea în neființă a tatălui
drag,
NICOLAE SONEA.
Bunul Dumnezeu să așeze

tru! Stâlpul are loc azi, 14 apri-

hor. (1582)

Suntem alături de fa-

milia Oncu, acum când părintele și bunul nostru coleg, un
om de mare omenie merge la
Cer. Bunul Dumnezeu să-l aibe

durere ne despărţim de buna şi
iubita noastră mamă şi bunică,
Bunătatea şi dragostea ta,
grija permanentă şi neobosită

Împărtășim durerea fa-

cu care ne-ai înconjurat vor ră-

miliei, în aceste momente de

mâne pentru totdeauna în inimile noastre. Lumina veşnică să te însoţească spre ceruri,
iar bunul Dumnezeu să-ţi dea
odihnă în Împărăţia Sa! Slujba
de înmormântare are loc azi, 14

Un gând de alina-

ma așa cum ai făcut în viață. În
veci îndurerați, nepoții Bianca
și Cornel Petrica. (1586)

V

O ființă dragă nouă a

luat calea spre Împărăția Cerurilor. Îndoliați în suflete și plini de durere ne despărțim pentru o vreme de scumpa noastră
mamă, bunică și străbunică,
din Mihai Bravu, mare rugătoare și iubitoare de Dumnezeu,

ta Sa, iar pe cei rămași să îi

V

ne vei veghea și ne vei îndru-

colaescu, Vali Cojocaru. (1598)

V

pe care l-a slujit toată viața ei.
Suntem alături de cole-

na. (1570)

Cu tristeţe şi imensă

de 93 de ani, din Mihai Bra-

MARIA TOMELE,

când pierderea surorii ei îi adu-

V

MARIA TOMELE,

în grija Lui! Colegii: Fane Ni-

ga noastră, Marcela Urs, acum

PARASCHIVA SZŐRÖS.

RADU-GABRIEL

sufletul celui plecat de-a dreap-

V

giu! Mirciulică, Şerban, Simo-

va avea loc joi, 15 aprilie 2021,

nere și cumnat,

Agathe, Horea Rusneac cu

Suntem alături de co-

nicipal, Oradea. Un ultim oma-

despărțim de iubitul nostru gi-

doliate! Lucian Rotar cu soția

via Rusneac. (1579)

Cu durere în suflete

noastră bunică,

mereu. Suntem siguri că din cer

na împreună cu copiii Adela și

V

pentru totdeauna, buna și iubita

re condoleanțe familiilor în-

nii preot Marta Petru și Flori-

soția Doina, Petru Rotar și Li-

Cristian cu familiile lor. (1606)

cer, a plecat să se odihnească

care ai știut să ni le dăruiești

mângâie. Colectivul D.S.P. Bi-

tristețe și suferință, când ne

CANTEMIR ONCU.

plin de bunătate s-a ridicat la

odihnească în pace! Since-

Capela Haşaş, Cimitirul Mu-

V

pul lor tată, soț, socru și bunic,

Un suflet minunat și

cere condoleanțe familiei. Fi-

liniște! Rămas bun, dragul nos-

(1583)

acum când se despart de scum-

V

tatea și căldura sufletească pe

14 aprilie 2021, ora 14.00, la

soția Mihaela și fiica Miruna.

la și distinsa doamnă Victoria,

Transilvania Oradea.

Împărăția Sa Cerească și să-l

ți dea odihnă veșnică în pace și

Oradea. Părinții Iosif și Ana,

rel, Crenguța, Răzvan, Ange-

condoleanțe! Colectivul Băncii

Împărăția Sa! Transmitem sin-

Înmormântarea are loc azi,

ora 15.00, la Capela Hașaș, din

Suntem alături de fa-

odihnească în pace! Sincere

vu. Îți mulțumim pentru bună-

Dumnezeu să te ierte și să-

Înmormântarea

V

mama dragă. Dumnezeu să o

Dumnezeu să-l așeze în

CONSTANŢA ŢENŢ.

Orășenească.

Fam. preot Tocai Mihai. (1601)

te grele în care se desparte de

zeu să-i dea odihnă veșnică în

PANTIȘ.

lie 2021, ora 17.00, la Capela

Dumnezeu să-l odihnească.

Fam. Venter Petru și Cristi-

celei care a fost iubita noastră

RADU-GABRIEL

CANTEMIR ONCU.

miliile prietenilor noștri So-

gul nostru naș,

liei Pantiș pentru pierderea fiu-

lui, socrului și bunicului drag

Mircea, nora Viorica şi nepotul

V

re și sincere condoleanțe fami-

de ani și ne-a lăsat triști și

Un gând de mângâie-

nostru

Sebastian.

s-a ridicat la cer, la doar 48

V

re pentru colegul nostru, Da-

familia Ruff Doina, Ladislau și

Un suflet bun și blând

Împărtășim durerea fa-

miliei Oncu Sorel pricinuită de

lia Indrieș Florentina și Elena,

V

V

anunţăm încetarea din viaţă a

sând în urmă numai tristeţe şi

decese

Cu durere în suflete

aflat de plecarea verișorului
RADU PANTIȘ.
(2285)

V

ce atâta suferință. Ne dorim

Îți mulțumim pentru dragoastea cu care ne-ai înconjurat în
cei 93 de ani, pe care Dumnezeu ți i-a dat pe pământ. Dormi
în pace, mamă dragă, alături de

să simtă iubirea și mângâierea

re familiei adânc îndurerate la

tatăl nostru, plecat în veșnicie

noastră. Colegii din catedra de

acum 25 de ani. Fiica Florica,

despărțirea de cel care a fost

limbi moderne de la Colegiul

cu soțul Ioan, nepoții Sorin și

Tehnic Traian Vuia Oradea.

Felicia cu familiile lor. (1587)

NICOLAE SONEA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace. Sincere condoleanțe. Roxana și nepotul Vlad. (1602)

V

Cu adâncă durere în

suflete anunțăm încetarea din
viață a bunei noastre mame,
soacre, bunici și străbunici,

V

MARIA TOMELE,
Sincere condoleanțe și

de 93 de ani. Cât ai trăit te-

compasiune familiei îndoliate

am iubit, cât vom trăi te vom

la despărțirea de dragul lor

plânge. Înmormântarea va avea
loc în satul Mihai Bravu de la

V

Cu sufletele cernite de

durere anunțăm că un suflet
bun și blând s-a ridicat la ceruri, unde bunul Dumnezeu îi
va da loc de cinste în Împărăția
Sa. Ne vine greu să credem că
bunica și străbunica noastră,
MARIA TOMELE,
de 93 de ani, nu mai este
printre noi. Te vom plânge me-

aprilie 2021, ora 15.00, la Cape-

NICOLAE SONEA.

la Municipală, Oradea. Te vom

Odihnă veșnică dă-I Doamne

te și să-l odihnească în pace!

iubi mereu! Fiica Monika şi ne-

în Împărăția Ta. Fam. Nedelea

că în pace! Fiul Sandu și nora

an și strănepotul Adrian Mari-

Familia Ilea. (1584)

potul Alex. (1574)

Emilian și Emilia. (1603)

Livia Tomele. (1585)

an. (1588)

PANTIȘ,
de 48 ani. Dumnezeu să-l ier-

nr. 239, ora 15.00, azi, 14 aprilie
2021. Dumnezeu s-o odihneas-

reu și nu te vom uita niciodată.
Nepoata Felicia cu soțul Adri-

