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V

SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
 LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.
str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

comemorări

V

Păstrăm neştearsă
amintirea iubiţilor mei părinţi,

MARIA

V

Timpul poate șterge
anotimpurile, poate ofili florile,
dar nu va putea șterge niciodată
chipul tău drag și amintirile din
sufletele noastre. Rugăciuni,
flori și un dor nestins la un an
de când ne-ai părăsit, iubita
noastră mamă,
prof. ANA CRISTE.
Vei fi mereu o lumină aprinsă
în sufletele noastre. Parastasul
de pomenire va avea loc
sâmbătă, 10 februarie 2018, ora
9.00, la Biserica cu Lună. Să ai
parte de o veșnicie luminată!
Familia îndurerată. (1166)

V

S-a scurs un an de
lacrimi, durere şi dor pentru
cea care ne-a fost alături, draga
noastră soţie, mamă, soacră şi
bunică,
DOINA SILAGHI.
Pentru bunătatea şi dragostea
cu care ne-a înconjurat vom
păstra mereu vie amintirea ei,
rugându-ne la bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică alături
de cei drepţi şi buni în Împărăţia
Sa. Nu te vom uita niciodată,
suflet ales! Recunoştinţă şi
stimă celor care îi vor păstra un
moment de aducere aminte. Cu
lacrimi în ochi, soţul Leontin,
copiii Lenuţa şi Ancuţa, nora
Valentina, ginerele Alin şi
nepoatele ei dragi Silvia şi
Maria. (896)

V

Cuvintele cuprind greu
lacrimile la 20 de ani de la
decesul soţului,
CORNEL ROSAN,
după o grea suferinţă s-a dus
în Rai. Am rămas cu durerea.
Soţia Leonica, copiii Claudia şi
Călin. (852)

V

S-a scurs 1 an de când
fratele şi unchiul nostru drag,
VIOREL MECHEREŞ,
a plecat la cele veşnice.
Dumnezeu să te aibă în pază.
Sora Luci, nepoatele Mira,
Laura şi Deni. (922)

(558)

şi

V

Să te iubim a fost uşor,
dar să te uităm este imposibil,
scumpa noastră soţie, mamă,
soacră, bunică şi soră,
înv. MARIOARA
GHERDAN,
(născută Vlad). La 4 ani de la
plecarea ta, la ceruri vei fi de-a
pururi rămânând icoana sfântă
a zilelor noastre, o stea ce ne
veghează de sus. În urmă cu 11
luni s-a dus la ceruri şi primul
nostru fiu,
CĂLIN.
Dumnezeu să vă odihnească
în pace. Mulţumim rudelor,
prietenilor şi foştilor elevi,
pentru
un
moment
de
reculegere. Dormiţi în pace
suflete dragi. Soţul Viorel, fiul
Viorel şi familia, din Canada,
nepoţii Tudor, Teodora. (889)

Au trecut 6 săptămâni
de când ne-a părăsit pentru
totdeauna dragul nostru soţ,
tată, socru, bunic şi cuscru,
IOAN IONICI.
Parastasul de pomenire va
avea loc sâmbătă, 10 februarie
2018, ora 9.00, la Biserica Sf.
Spiridon, Rogerius (lângă
Spitalul Curteanu). Dumnezeu
să-l odihnească în pace.
Familia. (858)

V

Timpul nu va putea
şterge durerea şi lacrimile care
s-au aşternut în urmă cu 2 ani,
când mama, soacra şi bunica
noastră,
FLOARE CRĂCIUN,
a plecat dintre noi, pe acel
drum fără întoarcere. Imaginea
şi bunătatea ei va rămâne
mereu în amintirea noastră.
Dumnezeu s-o odihnească în
Împărăţia Sa. Parastasul şi
slujba de pomenire vor avea loc
sâmbătă, 10 februarie, ora 9.00,
la Biserica Sf. Nicolae (Piaţa
Ghioceilor-Ioşia). Fiica Dorina,
ginerele Viorel, nepoţii Ciprian
şi Cristina cu soţul Adrian.
(855)

V

Vei trăi mereu în
sufletele şi amintirile noastre
GHIŢĂ PÂRVULEŢ.
Parastasul are loc sâmbătă,
10 februarie, ora 10.00, la
Biserica Înălţarea Domnului,
str. Izvorului. Mihaela, Lia şi
Mihai cu familiile. (915)

V

Au trecut 5 ani de când
bunul şi dragul nostru soţ şi
tată,
BARBU ŞTEFĂNESCU
îşi doarme somnul de veci.
Bunul Dumnezeu să-i dea
somn lin şi odihnă veşnică.
Parastasul
va
avea
loc
sâmbătă, 10 februarie 2018, ora
12.00, la biserica din incinta
Universităţii. Soţia Florica,
fiicele Dora şi Ralu, cu familiile
lor. (918)

V

PETRU SONEA (Peticu),
din Cheresig 303, primul
vânător din Cheresig, pe fondul
de vânătoare Cheresig-Cefa, de
la a căror plecare în eternitate
au trecut 3 ani pe data de 11
februarie şi respectiv 14 ani
pe data de 15 mai 2018. Deşi
timpul trece nemilos de repede,
retrăim dureroasa despărţire.
Pentru grija, bunătatea şi
iubirea cu care ne-aţi înconjurat
vă datorăm neuitarea şi-L
rugăm pe Dumnezeu să vă
odihnească în linişte şi pace.
Celor ce i-au cunoscut şi stimat
le alăturăm recunoştinţa pentru
clipa de aducere aminte. Fiica
Maria cu familia. (909)

V

Timpul trece, dar
durerea din sufletele noastre
a rămas aceeaşi ca în urmă
cu şapte ani, când ai plecat de
lângă noi, dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
ing. CONSTANTIN
BUNGĂU.
Bunul
Dumnezeu
să-ţi
odihnească sufletul bun şi
cald în cel mai frumos loc
din Împărăţia Sa. Adâncă
recunoştinţă celor care îi
vor păstra o clipă de aducere
aminte. Familia îndurerată.
(863)

V

Lacrimi multe, dor
nestins şi amintiri dragi e tot
ce a rămas de când în urmă cu
6 luni, un suflet minunat plin
de dragoste şi bunătate ne-a
părăsit, plecând la cele veşnice,
cea care a fost o mamă, soacră
şi bunică iubitoare,
MARIA LUNCAN.
Dragostea ta ne-a ocrotit
toată viaţa, mâinile tale au
trudit pentru noi, iar privirea ta
blândă ne-a învăluit cu căldură
până în ultima clipă. Te vom
păstra mereu ca o icoană sfântă
în inimile noastre. Rugăm
pe bunul Dumnezeu să-ţi
odihnească sufletul în pace şi
să te aşeze cu cei drepţi. Fiicele
Mirela şi Liliana cu familiile.
(850)

V

Nimic nu este mai
dureros în viaţă ca despărţirea
de o fiinţă dragă,
MIHAELA COCIOBAN,
care în urmă cu 6 luni a
plecat la cele veşnice. Timpul
trece, dar lacrimile şi durerea
din sufletele noastre au rămas
aceleaşi. Parastasul va avea
loc sâmbătă, 10 februarie,
la Biserica „Acoperământul
Maicii Domnului” de pe
Bulevardul Decebal. Mama
Maria, fratele Emil, cumnata şi
nepoata. (872)

V

S-au scurs nouă ani de
lacrimi şi durere de când draga
noastră mamă, soţie şi soacră,
CORNELIA HAVA,
a plecat dintre noi. Dumnezeu
s-o odihnească. Soţul Iosif,
fiica Otilia şi ginerele Teodor.
(836)

V

În data de 12 februarie
2018, se împlineşte 1 an de când
inima soţului meu drag,
VIOREL MECHEREŞ,
a încetat să mai bată.
Parastasul va avea loc sâmbătă,
ora 9.00, la Biserica de la
Barieră, Velenţa. Odihneştete în pace. Soţia Aurica. (923)

V

Cu durere în suflete,
cu amintiri dragi şi un dor
nestins, comemorăm 4 ani, de
la plecarea în veşnicie, a celui
care a fost
TEODOR MIHEŞ.
Fie ca sufletul lui să se
odihnească în pace. Parastasul
de pomenire va avea loc
sâmbătă, la Biserica de lângă
Sala Sporturilor. Fiica Amalia
Miheş. (917)

Trecerea timpului
adânceşte durerea din sufletele
noastre acum, la 3 luni de când
ne-a părăsit într-un mod brutal
şi mult prea devreme unicul şi
iubitul nostru fiu şi nepot,
BOGDAN RADU CĂTĂLIN,
de 27 de ani. Nu te vom uita
niciodată. Dormi în pace. Tatăl
Teodor, mama Otilia şi bunicul
Iosif. (837)

V

Cu aceeaşi durere în
suflete şi cu ochii înlăcrimaţi
anunţăm că în 11 februarie, se
împlineşte un an de când ne-a
părăsit pentru totdeauna cea
mai iubită soţie, mamă, bunică
şi străbunică,
ANA BODEA,
născută în Şuncuiuş. Pentru
bunătatea şi dragostea cu
care ne-a înconjurat nu o vom
uita
niciodată.
Parastasul
de pomenire va avea loc
sâmbătă, 10 februarie, ora
10.00, la Biserica din Curtea
Spitalului de Neurologie şi
Psihiatrie Oradea. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Pe veci
îndureraţi, soţul Teodor, fiica
Rodica, nepoţii Dan, Adina şi
Anca, cu familiile lor. (926)

