In memoriam 13

Vineri, 24 martie 2017

S

decese

V La ceas de grea încerca-

re, suntem alături de Marioara şi fiicele Mirela şi Ramona,
cu familiile lor, în clipa grea
în care se despart de dragul lor
soţ, tată şi bunic
IOAN FLUTUR.
Dumnezeu să-l odihnească.
Cuscrii Torj Vasile şi Marioara
cu întreaga familie. (2458)

V După o îndelungată sufe-

rinţă s-a stins cel ce ne-a fost ca
un frate, bunul şi sufletistul vecin
IOAN FLUTUR.
Sperăm că a plecat într-o
lume mai bună, iar bunul Dumnezeu să-l aibă în pază. Sincere
condoleanţe familiei şi să aibă
puterea de a trece peste această mare pierdere. Familia Mihai. (2459)

V Cu mare tristeţe deplân-

gem trecerea în nefiinţă a dragului nostru vecin,
IOAN FLUTUR.
Suntem alături de familia sa
şi transmitem sincerele noastre condoleanţe. Dumnezeu
să-l aibă în grija Sa. Fam. Cionca. (2460)

V

Ultim omagiu distinsei

colege
SOFIA GHIMIŞ.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Prof. Cornel T. Durgheu. (2468)

V

După o scurtă, dar grea
suferință, cea care ne-a dat
viață, ne-a ocrotit cu toată dragostea pe care Dumnezeu i-a
hărăzit-o, ne-a crescut și ne-a
îndrumat pașii în viață, la numai 78 de ani, mama noastră,
FLORICA CIOARĂ
(fostă VID), a plecat la cele
veșnice. Sufletul ei blând și
dragostea pe care ne-a dat-o nu
le vom uita niciodată. Înmormântarea va avea loc în data de
25 martie 2017, ora 14.00, din
Capela Hașaș, Cimitirul Municipal Oradea. Dumnezeu să o
ierte și să-i dea odihnă veșnică.
Fiica Florentina Chereji cu
soțul George și nepoata Mihaela Aura. (290)

V

V Cu aceeaşi durere în suflet şi dor nemărginit, amintesc
tuturor că, pe 25 martie 2017, se
împlinesc doi ani de când soţia
mea scumpă şi draga,

V Suntem alături de Tina și

George Chereji, la moartea mamei și soacrei dragi. Dumnezeu
să o odihnească în pace! Fam.
Cătană Petru și Neli. (291)

DOMNICA TANC,
din satul Ţigăneşti de Criş, a
plecat în lumea îngerilor.
„Soţie, chip blând şi luminos,
Ne-ai sădit în suflet

V În aceste zile ale echi-

nocţiului de primăvară aflăm
cu durere că naşa noastră,
prof. FLORICA BOGDAN,
care aici făcuse parte dintre
distinsele femei care zidiseră
case, adică familii, ne părăseşte, trecând în Împărăţia Cerurilor să se odihnească după toate
ostenelile şi suferinţele din lumea aceasta. Ne alăturăm durerii naşului nostru şi familiilor
copiilor, Marcel şi Trăienuţ, şi
ne rugăm împreună ca Domnul
s-o aşeze de-a dreapta Sa. Prof.
Teodor Rif şi familia.

tot ce-a fost frumos.
Credinţă, dragoste şi omenie,
De-aceea

V În urmă cu un an, în seara
Sfintei zile de Buna Vestire, ne
părăsea dragul nostru fiu, frate,
nepot şi verişor
ALIN-MARIUS POP.
A venit în această lume să
ne înveţe despre iubire, credinţă, puritate sufletească, generozitate, apoi a plecat la doar 29
de ani. Ştim că despărţirea este
temporară dar timpul se scurge încet şi dureros fără el şi nimic nu mai este la fel. Îţi mulţumim,

vei rămâne pentru noi,

ALIN,

De-a pururi, Icoana Vie.”

pentru tot ce ne-ai dăruit, fie

Soţul Tanc Alexandru. (2434)

te, un gând pios şi o lacrimă
fierbinte, la împlinirea a 6 săptămâni de când ne-a părăsit iubita noastră soţie, mamă, bunică şi străbunică

odihnească de-a pururi, în Iubirea, Lumina şi Pacea Lui Dumnezeu. Familia. (2417)

ANA BODEA,
în vârstă de 89 ani şi a 20 de
ani de când ne-am despărţit de
dragul nostru ginere, soţ, tată şi
bunic

V La 25 martie 2017 se îm-

lui coleg
LIVIU LASLĂU.
Odihnă veşnică. Prof. Cornel
T. Durgheu şi familia. (2467)

V O clipă de aducere amin-

ca sufletul şi spiritul tău să se

comemorări

V Un ultim omagiu bunu-

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de o
fiinţă dragă. Timpul trece, dar
durerea din sufletele noastre şi
lacrimile din ochii noştri au rămas aceleaşi ca în urmă cu 2
ani, la data de 26 martie, când
a plecat în Împărăţia Cerurilor,
iubitul nostru fiu, frate şi nepot
BOGDAN-OCTAVIAN
BRÎNDUŞ,
de 23 ani. Când se usucă un
pom sădeşti altul, dar când se
stinge viaţa unui copil, nu poţi
decât să-l plângi în toate zilele
care ţi-au rămas. O rugăciune, o
floare, o lumânare şi lacrimi de
durere pe tristul său mormânt.
Slujba de pomenire va avea loc
în data de 25 martie 2017, ora
11.00, la Biserica Albastră, Rogerius. Dumnezeu să-ţi vegheze somnul de veci. Părinţii, fratele şi bunicii. (2404)

plinesc doi ani de când iubita
şi buna noastră mamă, soacră,
bunică şi străbunică
DOMNICA TANC,

V Un ultim omagiu distin-

născută PASC s-a ridicat la

sului primar de Vaşcău,
LUCIAN CIURA.
Familiei sincere condoleanţe.
Prof. Cornel T. Durgheu şi familia. (2466)

V

Profund îndureraţi, ne
despărţim de draga noastră
mamă, soacră şi bunică,
FLOARE CIOARĂ,
care a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Înmormântarea va avea loc în data de 25
martie 2017, ora 14.00, din Capela Hașaș, Cimitirul Municipal Oradea. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Vei rămâne
veşnic în sufletele noastre. Fiul
Daniel, nora Monica şi nepoata Carmen.

ceruri. O vom păstra mereu în
inimile noastre, iar amintirea ei
va rămâne totdeauna vie pen-

V Sunt clipe în viaţă când

am dori să întoarcem timpul
înapoi. Amintirea unui suflet
bun şi drag a unei inimi care
s-a stins prea repede. O amintire vie, o rugăciune şi un pios
omagiu pentru scumpa mea soţie
ILCA DEMIAN,
la împlinirea unui an de când
a plecat de lângă mine. Parastasul de pomenire va avea loc
în 26 martie 2017, la Biserica
Ortodoxă din Batăr. Soţul Partenie care te-a iubit şi nu te va
uita niciodată. (2457)

V Timpul care a trecut nu
poate şterge durerea şi tristeţea din sufletul meu. În 30 martie se împlineşte un an de când

tru noi. Dumnezeu să te aibă în

fără a avea putere să spună un

paza Sa. Fiul Ghiţă, nora Came-

cuvânt de mângâiere m-a pără-

lia şi nepoţii: Răzvan cu fami-

sit bunul şi dragul meu soţ. M-a

lia, Roxana cu Ionuţ, Bogdan,

lăsat singură pe lume şi nu am

Maria, Domnica şi Alexandra.
(2435)

durerea cui spune, soţul meu
bun şi drag
GHEORGHE CATRINA.
Pentru sufletul său nobil şi

V Au trecut 18 ani de când
ne-a părăsit cea mai bună bunică
PARASCHIVA PLEŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sorin şi Ramona. (2400)

bun îi datorez neuitarea. Parastasul va avea loc sâmbătă, 25
martie, ora 11.30, la Biserica
Albastră, Rogerius. Mulţumesc
celor care-i vor păstra o clipă de
aducere aminte. În veci îndurerată soţia Lenuţa. (2410)

NICOLAE NOJE,
în vârstă de 47 ani. Pentru
dragostea cu care ne-au înconjurat şi pentru grija care ne-au
purtat-o nu îi vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească
în pace. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 25 martie 2017, ora 13.00, la Biserica
din curtea Spitalului de Neurologie şi Psihiatrie Oradea. Familia pe veci îndurerată. (2452)

