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V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, el este cuscrul meu,
EMANUEL
LIEBERMANN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Cuscra Botoş Floare.
(5531)

V

Cu profundă durere în
suflete, ne despărțim de bunicul nostru drag,
TEODOR BURLĂU.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Nepoții Roxana
și Gabriel. (613)

V

Suntem alături de cuscrii noștri, Foldesi-Burlău Diana și Nicu la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice
a tatălui și socrului drag. Sincere condoleanțe din partea familiilor Hava Dorel și Hava Florin. (614)

V

Un sincer gând de alinare pentru familia Andru, la
marea durere pricinuită de pierderea soției, mamei și bunicii
dragi,
NELA ANDRU.
Bunul
Dumnezeu
să-i
dea odihnă veșnică, iar familiei, mângâiere. Sincere
condoleanțe. Familia Cătană
Petru și Neli. (608)

V

Suntem alături de colega noastră, prof. Irina Dem, la
durerea pricinuită de trecerea
la cele veșnice a tatălui drag.
Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-i așeze sufletul în ceata
drepților. Inspectorul de specialitate Florin Negruțiu și profesorii de religie din județul Bihor. (610)

V

”Sufletul e o taină,
Viața e un vis,
Sufletelor blânde
Cerul e deschis”.
Cu mare durere în suflete și
inimile încărcate de tristețe, ne
luăm rămas-bun de la prietena
noastră din tinerețe,
AURICA CUC.
Dumnezeu s-o odihnească în liniște și pace. Sincere condoleanțe celor rămași!
Fam. ing. Bala Dumitru și Stela. (617)
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V

A trecut un an de la
despărţirea de dragul nostru
soţ, părinte şi bunic,
IOAN ROMAN.
Păstrăm vie în inimile noastre amintirea chipului său, iubirea şi dăruirea cu care ne-a înconjurat. Cu pioasă mulţumire
şi recunoştinţă pentru tot ceea
ce a însemnat pentru noi, vom
face parastasul de pomenire,
duminică, 23 iulie, la Biserica Ortodoxă din Picleu. Familia. (5512)

comemorări

V

La șase săptămâni de
la trecerea la cele veșnice a iubitului nostru soț, tată, socru și
bunic,
VIOREL ZDRITEA,
retrăim clipele dureroasei
despărțiri de cel care ne-a fost
reazem neprețuit în încercările
și bucuriile vieții. Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul
său ales între cei bineplăcuți
Lui. Slujba și parastasul vor
avea loc sâmbătă, ora 08.15,
la Biserica Sfântul Andrei din
Oradea. Recunoștința noastră
celor care-i vor dărui o clipă
de aducere aminte. Soția Doina, împreună cu fiicele Angelica și Daniela-Cristina, cu familiile lor.

V

Tristețe, dor nestins,
durere adâncă au mai rămas în
sufletele noastre, de când ai plecat dintre noi, în urmă cu 25 de
ani, dragul nostru tată, socru,
bunic și străbunic
PETRU MOGA.
Amintirea ta și a mamei
noastre,
SAVETA MOGA,
plecată și ea în urmă cu aproape 9 ani, va rămâne veșnic în
inimile noastre. Dumnezeu să
vă dea odihnă veșnică. Familia
îndurerată. (607)

V

Aceleași
regrete,
aceleași dureri le avem în suflete și acum, la împlinirea a
aproape 6 săptămâni de la trecerea în veșnicie a dragului
nostru soț și tată
IOAN LUPU.
Să-i fie odihna ușoară,
liniștită și memoria binecuvântată de Tatăl Ceresc. Mulțumim
celor care îi vor păstra o clipă
de aducere aminte la parastasul de pomenire ce va avea loc
sâmbătă, 22 iulie 2017, la Biserica ,,Buna Vestire”. Familia îndurerată. (609)

V

Amintiri şi gânduri
dragi, imense regrete în sufletele noastre la împlinirea unui
an de când s-a înălţat la ceruri
iubitul nostru soţ, tată, bunic şi
străbunic,
PETRU-PUIU BERINDE.
Comemorarea şi parastasul de un an va avea loc sâmbătă, 22 iulie, ora 8.30, la Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae din
Piaţa Ghioceilor Ioşia, Oradea.
Recunoştinţă veşnică şi Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Nu te vom uita niciodată. Soţia Maria şi fiii Radu, Mircea şi
Dan cu familiile. (5433)

V

Ne este greu să acceptăm şi să credem că în urmă cu
trei ani a trecut la cele veşnice
cea care a fost soţia şi mătuşa
noastră dragă.
AURICA LIPOU.
Ai fost un suflet mare, bun şi
nimeni nu te poate lua din inimile şi sufletele noastre. Timpul trece dar amintirea ta rămâne veşnică în inimile noastre
pentru tot ce ai fost. Lacrimile
noastre vor păstra curat drumul
amintirilor, iar florile ce le aşternem pe mormântul tău ne
vor aminti veşnic că tu ai fost
soţia şi mătuşa noastră dragă.
Mulţumim celor care vor păstra
un moment de aducere aminte.
Soţul Traian, nepoata Mariana
cu soţul Mircea Nicoară şi nepoţica Iulia. (5424)

V

Prezenţa ta este în su-

fletele noastre, vocea ţi-o auzim în gând, iar chipul tău îl
mai vedem doar în vis, de când
în urmă cu 1 an, ai plecat de
lângă noi, buna noastră soţie,
mamă, soacră, bunică,
IULIANA CADAR.
Parastasul de pomenire va
avea loc sâmbătă, 22 iulie 2017,
la Biserica Armatei, ora 9.00.
În veci nemângâiaţi, soţul Gheorghe, fiul Gigi cu familia, fiica
Daniela cu familia. (5517)

V

V

Se împlinesc 5 ani de la
despărţirea de mama noastră,
LIVIA CIONCA.
O rugăciune, o floare, o lumânare, mult dor şi durere, un
pios omagiu de cinstire şi recunoştinţă este tot ce îţi mai
putem oferi. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Mulţumim celor care, fie şi pentru o
clipă, îşi vor aminti de ea. Parastasul va avea loc la Biserica
„Acoperământul Maicii Domnului” sâmbătă, 22 iulie 2017,
ora 10.00. Fiicele Adelina Coste şi Celita Vandici cu familiile. (5523)

V

Se împlineşte un an de
zile de când ne-a părăsit pentru
totdeauna cea care a fost
SILVIA ARISTAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Noi, încă o mai plângem.
Soţul şi copiii. (5443)

V

A trecut un an de când

sufletul tău s-a ridicat la cer, lăsând în urma ta lacrimi şi o durere nemărginită. Nici toate ru-

Timpul se scurge şi
nouă tot nu ne vine să credem
că cel mai iubit soţ, tată, socru
şi bunic,
CORNEL SIMOC,
nu mai este printre noi de 40
de zile. Ne lipsesc zâmbetul si
optimismul tău! Suflet blând şi
ocrotitor vei rămâne veşnic în
amintirea noastră. Parastasul
de pomenire va avea loc sâmbătă, 22 iulie 2017, de la ora
9.00, la Biserica Ortodoxă de
pe str. Teiului. Dumnezeu să-i
dea odihnă binemeritată. Familia îndurerată.

găciunile, nici toate florile şi

Anunţurile de

lumânările aprinse la mormân-

V

Păstrându-i neştearsă amintirea, aducem un pios
omagiu de dragoste şi neuitare
dragului nostru soţ, tată, bunic
şi socru,
GHEORGHE TOMA,
la împlinirea unui an de la
plecarea în veşnicie. Rugăciunile noastre să-i lumineze calea spre odihnă veşnică. Recunoştinţă celor care îi vor dărui
o clipă de aducere aminte. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 22 iulie 2017, ora
9.00, la Biserica Sf. Apostol
Andrei. Soţia Silvia, copiii Mariana şi Adrian, nepoatele Maria şi Larisa, ginerele Ovidiu şi
nora Marcela. (5477)

comemorări

tul tău nu ni te vor aduce îna-

şi decese

poi, dragul şi iubitul meu soţ,
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CONSTANTIN ALFOLDI.
Te voi plânge mereu, atât cât

r
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voi mai trăi pe acest pământ.
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