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S

(2285)

decese

V

“Vindecă sufletul meu că am

greşit Ţie”. (Ps. 49,4)
SAMUIL POTRA,

Ne alăturăm dragilor noştri naşi,
Paşca Marius, Mariana şi Ioana, la decesul dragului lor tată, socru şi bunic,
IOAN PAŞCA.
Finii Lugoşan Alin, Alina şi Alex.
(838)

V

Sincere condoleanţe şi un gând
de mângâiere familiei Martin Maria, în
aceste clipe grele când se desparte de iubitul său frate
PETRE MIHUŢ.
Vecinii, familia Mitraşca, familia Iovan. (831)

IOAN POP,
FLOAREA ROTAR,
FLORICA BRADEA,
FLOARE CLITAN,
MARIANA-LETIŢIA RUSU,
VIORICA POPA,
ELISABETA STOLERU,
SEVER PATROC,

V

Suntem alături de prietena noastră Mihuţ Elena şi copiii săi, la dureroasa despărţire de soţul, tatăl şi bunicul lor
drag
PETRU MIHUŢ.
Sincere condoleanţe. Familia Iovan
Vasile şi Florica. (832)

Luni, 30 ianuarie 2017

V

Cu inimile împietrite de durere
şi cu ochii în lacrimi, ne luăm rămas bun
de la draga noastră verişoară
FLORICA CLITAN.
Suntem alături de verişoarele noastre
Cornelia şi Doina la pierderea mamei,
bunicii şi străbunicii dragi. Tatăl Ceresc
să-i dea binemeritata odihnă în Împărăţia Sa. Fam. Kasiba. (834)

V

După o grea suferinţă, s-a stins
ca o lumânare, iubita mea soţie
VICTORIA POPA (VICKI),
în vârstă de 91 ani. Voi păstra în amintire bunătatea şi echilibrul ei, în peste 53
ani de convieţuire, şi mai ales creşterea
şi educaţia fiilor Rodica şi Dan şi a dragilor ei nepoţi Călin, Anca, Monica şi Bogdan. Rog pe bunul Dumnezeu s-o aibă în
grija Sa. Odihneşte-te în linişte draga
mea. În curând ne vom întâlni. Înmormântarea va avea loc marţi, 31 ianuarie
2017, ora 12.00, de la Capela Haşaş, Oradea. Soţul Cornel.

GHEORGHE IACOB,
MAGDOLNA PIHENI,
ROZALIA KONRAD,
LAJOS PAPP,
SANDOR HUSZAR,
JANOS FEKETE,
IREN BIATOVSZKI,
MARIA LUKACS,
IOZSEF NAGY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V

Cu sufletul sfâşiat de durere

anunţ încetarea din viaţă a dragului meu
soţ
IOAN PAŞCA,
de 77 ani. Înmormântarea are loc azi,
30 ianuarie 2017, ora 13.00, de la Capela

V

Îndureraţi profund anunţăm decesul scumpului nostru soţ, tată, bunic şi
străbunic
DUMITRU MĂRCUŢ,
la venerabila vârstă de 85 ani. Înmormântarea are loc azi, ora 13.00, în Topa
de Sus. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia îndurerată. (833)

V

Un suflet bun şi drag ne-a părăsit. Dumnezeu Tatăl a luat-o la El pe iubita noastră mamă, soacră şi bunică
CATIŢA CHIPEA,
în vârstă de 84 ani. Înmormântarea are
loc azi, 30 ianuarie 2017, ora 13.00, de la
Biserica din Hidişelu de Sus. Dumnezeu
să te ierte şi să te odihnească în pace. Fiica Floare, ginerele Ioan şi nepoata Monica Berde. (835)

Haşaş a Cimitirului Rulikowski. Dumnezeu să-l odihnească. Soţia Maria. (795)

V

Cu inimile îndurerate ne despăr-

ţim de cel care ne-a fost tată, socru şi bunic,
IOAN PAŞCA,
de 77 ani. Fie ca bunul Dumnezeu să-l
odihnească şi să-l aşeze în Împărăţia Sa.
Fiul Marius, nora Maria şi nepoata Ioana. (796)

V

V

Suntem alături de prietenii noş-

tri, familia Paşca Marius, la decesul tatălui drag, socrului şi bunicului
IOAN PAŞCA.
Condoleanţe. Familia Lugoşan Mircea
şi Ani. (839)

V

O inimă bună a încetat să mai
bată, sufletul i s-a ridicat la cer, noi suntem cu ochii în lacrimi şi ne despărţim
cu greu de scumpa noastră bunică şi străbunică
CATIŢA CHIPEA,
din Hidişelu de Sus. Dumnezeu să-ţi
dea iertare şi să te primească în Împărăţia Lui. Nepoata Ioana cu soţul Călin şi
strănepoţii Rareş şi Daria. (836)

A urcat la ceruri o fiinţă de aleasă omenie, un suflet iubitor, drag şi bun,
bunica şi străbunica noastră
CATIŢA CHIPEA,
din Hidişelu de Sus. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică, să-i aşeze sufletul
blând în Împărăţia Sa şi s-o odihnească
în pace. Nepotul Dorin cu soţia Ramona
şi strănepoţii Anamaria şi Matei. (837)

V

Cu sufletul sfâşiat de durere şi
ochii plini de lacrimi, ne despărţim de
mama, bunica şi soacra
VICTORIA POPA,
în vârstă de 91 ani. Dumnezeu să-i
odihnească sufletul în pace. Fie-i ţărâna
uşoară. Fiica Rodica, ginerele Iosif şi nepoţii Călin, Anca şi Monica.

V

O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet bun s-a ridicat la cer,
aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm
rămas bun de la cea care a fost mamă,
soacră, bunică
VICTORIA POPA,
în vârstă de 91 ani. Nu te vom uita niciodată şi vei rămâne veşnic în sufletele noastre. Înmormântarea va avea loc
marţi, 31 ianuarie 2017, în Oradea, ora
12.00, de la Capela Haşaş. Fiul Dan, nora
Lia şi nepotul Bogdan.

V

Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace pe dragul nostru văr
ROMULUS-CRISTIAN CHIŞE
şi să aducă mângâiere celor care l-au
iubit şi i-au fost dragi. Simona Iancu şi
familia. (842)

V

Un ultim şi pios omagiu dragului nostru nepot şi verişor
ROMULUS-CRISTIAN CHIŞE.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Mătuşa Maria, unchiul Ghiţă, verişorii
Mirela şi Sorin. (843)

V

Cu durere în suflet ne despărţim
de dragul nostru verişor
ROMULUS-CRISTIAN CHIŞE.
Vei fi mereu în inimile noastre. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică. Corina
Gârba cu familia. (844)

V

Un gând de mângâiere şi compasiune colegei noastre, Loredana Roxin, la trecerea la cele veșnice a mamei
dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace
și să o aşeze în rândurile drepţilor. Sincere condoleanțe transmit colegii de la Radio Favorit FM, Național FM și TTV.

V

Cu întristare şi regret ne despărţim de colega şi prietena noastră trecută în veşnicie
av. DOINA ŞERBAN
născută SCĂRLĂTESCU. Bunul
Dumnezeu să o ierte şi să-i aşeze sufletul
în dreapta Sa. Colegele de liceu, promoţia 1956. (113)

V

Suntem alături de Mioara Dragoş şi familia în durerea pierderii surorii
dragi, colega şi prietena noastră
av. DOINA ŞERBAN
născută SCĂRLĂTESCU. Mariana şi
Orest Straciuc. (112)

V

Cu adâncă durere în suflet ne
despărţim de
MARIANA-LETIŢIA RUSU,
plecată mult prea devreme dintre noi.
Îi vom păstra mereu amintirea vie şi ne
rugăm pentru odihna sufletului său. Slujba de înmormântare va avea loc marţi,
31 ianuarie 2017, ora 13.00, la Cimitirul Municipal, de la Capela Haşaş. Soţul,
mama şi fiul cu soţia. (840)

V

Un ultim omagiu de preţuire
scumpei noastre
MARIANA RUSU,
suflet curat şi plin de nobleţe. Dumnezeu să o ierte şi să o aşeze de-a dreapta Sa, iar pe familia greu încercată să o
mângâie. Silviu şi Aurica Zaha cu familia. (841)

comemorări

V

Pios omagiu de preţuire şi tristă
amintire, la împlinirea a 20 ani de când
îşi doarme somnul liniştit al veşniciei,
cel care a fost dragul nostru tată şi bunic,
GHEORGHE RAŢIU,
şi 4 ani şi 4 luni de când a plecat să se
întâlnească cu tatăl nostru şi mama şi bunica noastră,
FLORIŢA RAŢIU.
Păstrăm duioase amintiri împletite cu
lacrimi şi dor nestins. Dumnezeu să le
dea pacea şi odihna veşnică. Cu multă
recunoştinţă, fiul Ghiţă şi fiica Mărioara cu familiile. (784)

