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V

„Azi te strigăm printre morminte
Să vii o clipă înapoi
Zadarnic, lucrurile sfinte
Nu se petrec aici la noi.”
FLOARE BEJAN,
IRINA SĂNDULESCU,
IOAN BOGDAN,
ELISABETA STANCIU,
IOAN BERENDE,
ANA GANGOŞ,
ATTILADORIN PINTIUŢA,
ALEXANDRU BONŢA,
DUMITRU VEREŞ,
ZOLTAN DUBOVAN,
FLOARE TRUBACS,
ERZSEBET VASTAG,
id. SANDOR SZABO,
ERZSEBET OLASZ,
IULIANNA TURKOSI,
TEREZIA FEKETE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu inimile sfâşiate de
durere ne despărţim de cel care
a fost bunul şi dragul nostru
tată, socru şi bunic
ALEXANDRU BONŢA.
A plecat la bunul Dumnezeu
să se alăture mamei şi bunicii noastre, plecată în urmă cu
doar două luni, de unde vor veghea asupra noastră întotdeauna. Tatăl Ceresc să te odihnească în pace alături de îngeri.
Îndureraţi, fiul Sandu, nora Simona şi nepoţii Bogdan şi Alexandru. (2505)

V

Cu regret în suflet
anunţ încetarea din viaţă a mamei mele dragi
ANA GANGOŞ,
în vârstă de 66 ani. Înmormântarea are loc azi, 27 martie 2017, ora 11.00, de la Capela Orăşenească. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica-Corina, ginerele Petru şi nepotul Ionuţ.

V

În mersul prea grăbit
spre cer s-a stins fulgerător, lipsindu-ne de tot ce am avut mai
drag, ducând cu el speranţe şi
vise neîmplinite, rămânândune doar amintirile, lacrimile şi
dorul care nu se vor stinge niciodată din inimile noastre. Sufletul bun şi dragostea cu care
ne-a înconjurat vor rămâne mereu în inimile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe
bunul nostru soţ, tată, socru şi
bunic
NELU BOGDAN.
Îl vom conduce pe ultimul
drum azi, 27 martie 2017, ora
13.00, de la Capela Haşaş. Familia. (2503)

V

Suntem alături de familia preot Balota Dragomir, la
marea durere pricinuită de decesul mamei sale
SUSANA BALOTA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar familiei alinare pentru a depăşi această
grea încercare. Sincere condoleanţe. Familia Filip Dumitru şi
Maria. (2499)

V

Un ultim omagiu aducem celei care a fost cuscra
noastră
SUSANA BALOTA.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în ceata drepţilor, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Fam. Bejan.
(2500)

V

„Vine vremea când odată
MAMA pleacă de la noi
Pe un drum lung
în depărtare
Şi nu vine înapoi.”
Cu sufletul îndurerat, suntem
alături de familia bunului nostru părinte Dragomir Balotă,
acum când o conduc pe ultimul
drum în veşnicie pe draga lor
mamă şi bunică. Iart-o, Doamne, şi o odihneşte în pace. Victoria şi familia Suciu. (2506)

V

Cu dragostea rănită de
durere, suntem alături de familia părintelui Dragomir Balota
care se desparte trupeşte de iubita sa mamă, izvor de iubire şi
bunătate
SUSANA BALOTA.
Dumnezeu să-i facă odihnă cu drepţii şi cu sfinţii, acolo
unde nu este durere, nici întristare, ci viaţă fără de sfârşit. Prietenul, finul şi coslujitor la altarul lui Hristos, fam. pr. Dem
Florin şi Irina.

Luni, 27 martie 2017

V

Suntem alături de durerea şi suferinţa familiri pr.
Dragomir Balota, cauzată de
pierderea iubitei lor mame,
SUSANA BALOTA,
icoană izvorâtoare de dragoste şi jertfă. Dumnezeu să o
învrednicească de împărtăşirea euharistică a dragostei lui
Hristos, dându-i pacea şi bucuria veşniciei. Finii Florin şi Ioana Milian.

V

Durerea pierderii mamei, a bunicii, a unei soacre deosebite este unică. Cuvintele nu
pot consola suferinţa familiei
pr. Dragomir Balota în aceste
clipe de grea încercare. Sincere condoleanţe. Bunul Dumnezeu să o odihnească pe roaba Sa
SUSANA BALOTA.
„Doamne, fă-i nemuritori,
Pe părinţii care mor.”
Un grup de credinciioşi de la
Parohia Oradea Tei.

V

Preotul Florin Dem,
consiliul şi comitetul parohial, dimpreună cu toţi credincioşii Parohiei Ortodoxe „Oradea
Tei” sunt alături de familia preotului paroh Dragomir Balota,
la dureroasa despărţire de iubita lor mamă
SUSANA BALOTA.
Dumnezeu să o învrednicească să intre pe uşile împărăteşti ale Învierii lui Hristos,
astfel ca cerul să-i devină casă
eternă.

V

Suntem alături de pr.
Dragomir Balota şi familia
dânsului la trecerea în veşnicie
a iubitei mame, bunici şi soacre
SUSANA BALOTA.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Familia Lupău Emil.

V

Aducem un ultim omagiu pentru cea care a fost de-a
lungul anilor o prezenţă plăcută şi dragă nouă
DOINA COLF.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Familiile Lucia Bogdan şi Lucia Şandru. (2498)

V

Cu lacrimi în ochi, tristeţe în suflete şi durere în inimi,
anunţăm trecerea la cele veşnice, după o grea suferinţă a dragului nostru cumnat şi unchi
DUMITRU VEREŞ.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Cumnata Mărioara, nepotul Dumitru Măriuţa şi fiul Ciprian. (2501)

V

Suntem alături de tine
cuscră dragă, la pierderea soţului tău drag
DUMITRU VEREŞ.
Cuscrii Ioan şi Maria cu familia, din Mierlău. (2502)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare familiei Terente Merce, la dureroasa despărţire de
buna şi draga lor mamă şi bunică
ELENA MERCE,
cea care le-a fost reazem nepreţuit în încercările şi bucuriile vieţii. Părintele Ceresc să-i
rânduiască odihna veşnică între cei bineplăcuţi Lui. Horică
şi Doina Stanciu.

V

Sincere condoleanţe

nepoatelor mele la despărţirea
de mama lor dragă
prof. LIA BARBU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Verişoara Felicia şi nepoatele Mihaela şi Luciana cu
familiile din Germania şi America. (2511)

comemorări

V

Suntem alături de finii
noştri, Liana, Cosmin, Rafael şi
Nichita, în aceste grele momente în care o conduc pe ultimul
drum pe iubita lor mamă şi bunică. Dumnezeu să o odihnească în pace. Dana şi Lucian Prichici. (2507)

V

Un gând de alinare
pentru Liana, Cosmin, Rafael şi Nichita, la trista despărţire de iubita lor mamă şi bunică.
Ioana, Simona şi Tudor Prichici. (2508)

V

Amintiri dragi, dor ne-

stins şi multă durere în suflete la împlinirea a 8 ani de când
ne-a părăsit pentru totdeauna
scumpul nostru soţ, tată, socru

V

Sincere condoleanţe naşilor noştri, Liana şi Cosmin Herpuţ, în aceste grele momente când îşi conduc pe
ultimul drum iubita lor mamă.
Carla, Antonia, Luciana şi Gabriel Chifan. (2509)

şi bunic
EMANOIL BANDUI,
lăsând un gol imens în sufletele noastre. Chipul său drag îl
vom păstra mereu în sufletele
noastre. Dormi în pace suflet
drag! Îl plâng mereu, soţia Vio-

V

Suntem alături de prietena noastră Liana Herpuţ şi
de familia ei, la marea durere
pricinuită de pierderea mamei,
soacrei şi bunicii dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe. Fam. Vancea Călin şi familia Mălan Marius. (2504)

rica, fiul Costel cu familia, fiica
Mirela cu soţul Florin. (2477)

Anunţurile de

comemorări şi decese
se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 8.00-18.00, duminică, în-

V

Regretăm despărţirea
definitivă de verişoara şi naşa
noastră
prof. LIA
BARBU (LUPAŞ).
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Haşaş Bujor şi Daniela,
copiii şi nepoţii. (2510)

tre orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă
Teatrul de stat)
luni-vineri, între
orele 8.00-18.00,
duminică, 16.0018.00

