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S

decese

V

Draga noastră
MIRUNA,
a plecat mult prea repede dintre noi în lumea îngerilor, lăsând un gol uriaş în sufletele
noastre, dar memoria şi zâmbetul ei senin ne vor rămâne pururea în amintire! Odihneşte-te
în pace! Condoleanţe familiei
Pîrja, suntem alături de părinţii
Delia şi Radu şi fratele Cătălin.
Familia Lipoveanu. (2179)

V

Împărtăşim durerea
prietenilor noştri, Radu şi Delia, pricinuită de despărţirea de
draga lor,
MIRUNA.
Dumnezeu să-i vegheze somnul lin printre îngeri. Corina şi
Florin Nicoara. (2187)

V

Un sincer gând de
mângâiere şi compasiune pentru colega noastră Pîrja Delia
şi întreaga ei familie, în aceste momente de profundă tristeţe şi durere pricinuite de pierderea mult prea timpurie a fiicei
sale iubite,
MIRUNA.
Un suflet pur s-a ridicat la
cer. Zbor lin către îngeri,
MIRUNA!
Dumnezeu să-ţi dea odihna
Sa, iar familiei puterea să îndure crunta despărţire. Colectivul
Creşelor din Oradea. (2188)

V

Cu ochii în lacrimi şi
durere în suflete ne luăm rămas
bun de la colega noastră
MIRUNA PÎRJA.
Ne rugăm bunului Dumnezeu să o ierte şi să o primească în Împărăţia Sa şi să le ofere
mângâiere şi alinare părinţilor.
Ruxandra, Teodora, Simona,
Florian Bodog. (2191)

V

Suntem alături de colectivul clasei a XII-a E şi îndurerata familie, la despărţirea
de draga lor colegă şi fiică,
MIRUNA IOANA PÎRJA.
Sincere condoleanţe şi un
gând de alinare din partea colectivului clasei a XII-a F, al
C.N. „Emanuil Gojdu”. (2193)

V

În prag de primăvară,
Împărăţia Celui de Sus a chemat la ea, sufletul curat al fostei mele eleve,
MIRUNA PÎRJA.
Ea s-a ridicat printre îngeri
să întâmpine primăvara în Grădina Cerurilor. A lăsat în urma
ei şiroaie de lacrimi şi durere.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar familiei ei, mângâiere.
Sincere condoleanţe transmite înv. Simona Vancea cu familia. (2194)

V

Drum lin printre stele,
MIRUNA PÎRJA.
Gânduri de alinare şi mângâiere întregii familii. Paula Nan
şi familia. (2200)

V

Suntem cu gândul şi cu
sufletul alături de familia domnului diriginte, Pîrja Radu, în
aceste momente tragice pricinuite de dispariţia, mult prea
devreme a fiicei lor dragi,
MIRUNA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Elevii şi părinţii clasei a VIII-a C, promoţia 2015.
(2196)

V

Un gând de mângâiere şi alinare îndreptăm către
familia colegei noastre, Delia
Pîrja, în aceste momente când
sufletul fiicei ei,
MIRUNA PÎRJA
se îndreaptă lin spre lumină,
mult prea devreme. Dumnezeu
să o odihnească în Împărăţia
Sa Cerească! Colectivul Serviciului Programe Sociale din cadrul D.A.S. Oradea. (2199)

V

Împărtăşim durerea
fostei noastre colege, Delia Pîrja şi a familiei, la ceas de despărţire de iubita lor fiică şi soră,
MIRUNA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Colectivul Secţiei Pediatrie 2, Spitalul Clinic Municipal Oradea. (2198)

V

Într-o zi de primăvară, prietena mea,
MIRUNA,
a trecut într-o altă dimensiune, lăsând în urma ei doar
amintiri frumoase. Cuvintele
însă şi-au pierdut sensul şi sigur nu pot alina durerea şi tristeţea familiei ei şi nici măcar
pe-a noastră. Drum lin printre stele, prieten drag şi odihna veşnică. Roxana, Dorina şi
Moco Polojinţef Corbu.

V

Mă alătur durerii voastre, Radu, Delia și Cătălin, în
aceste momente de grea încercare sufletească pricinuite de
despărțirea de draga voastră
MIRUNA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Ani Gale. (1310)

V

Împărtăşim durerea
colegului nostru Dacian Boruț pricinuită de pierderea mamei dragi. Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. Colegii din
cadrul APIA Centrul Judeţean
Bihor.

V

Suntem alături de Ani-

pricinuită de decesul soţului şi
tatălui drag,
NICOLAE SĂTEANU.
Odihnească-se în pace şi
Dumnezeu să-l ierte. Familia
Doru Drăghici. (2175)

V

Cu compasiune ne alăturăm durerii finilor noştri,
Florica şi Fabian Buda şi întregii familii, acum când se despart de „Mamamai”,
MARIA PANTEA.
Odihnească-se în pace. Condoleanţe familiei! Fam. Varga
Ioan. (2152)

Cu inimile îndurerate
anunţăm trecerea la cele veşnice a scumpei noastre mame,
bunici şi străbunici,
MARIA BUDA.
A trăit 92 de ani. Dumnezeu
să o ierte şi să o odihnească în
pace! Înmormântarea are loc
azi, 29 martie, ora 13.00, în satul Apateu. Familia. (2158)

Un ultim omagiu celui
care a fost
dr. MIHAI STANCIU.
Sincere condoleanţe familiei!
Fam. dr. Ritli. (2164)

Împărtăşim durerea
Codruţei şi a lui Horea, la trecerea în eternitate a mamei lor,
DOINA RESTANŢIA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe!
Fam. Romi şi Adriana Botoş.
(2169)

V

Suntem alături de colegul nostru, Sas-Kovacs Istvan, în aceste momente grele când se desparte de soacra
sa. Sincere condoleanţe familiei. Colectivul Departamentului
de Biologie, Universitatea din
Oradea. (2173)

cerea la cele veşnice a dragului

Este şi va rămâne veşnic în

ca şi Cosmin, la marea lor dure-

gândurile şi amintirile noastre.

re pricinuită de decesul soţului
şi tatălui drag,
NICOLAE SĂTEANU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
teanu Adrian şi Săteanu Ileana
cu copiii. (2176)

V

Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Sa! Familia îndurerată. (2135)

V

Cu toate că timpul tre-

ce, în ochi avem lacrimi de tristeţe, un mare dor de părinţii

Suntem alături de Ani-

ca şi Cosmin cu familia lui, la

noştri plecaţi din această lume
la cele veşnice,
mama MARIA FĂŞIE,

pierderea soţului, tatălui şi bu-

în 2006

nicului drag,

şi

NICOLAE SĂTEANU.
Dumnezeu să-l odihnească în
lia. (2192)

tata DUMITRU FĂŞIE,
în 1993, din satul Şauaieu.
Dumnezeu să le dea odihnă
veşnică şi liniştită. Recunoştinţă celor care le vor dărui o cli-

V

pă de aducere aminte. Fiul Ioan
Cuvintele nu pot expri-

ma tristeţea şi suferinţa noas-

cu familia, fiica Silvia cu familia. (2076)

tră, acum când fiul şi fratele
nostru
IOAN PAŞCA,
a plecat spre veşnicie. Înmormântarea are loc azi, 29 marşaş. Dormi în pace suflet drag.
Mama Veta şi surorile Aurica,
Mariana şi Florica, cu familiile.

V

Un ultim omagiu în

memoria celui care a fost

V

teţe, durere şi mult dor de la tre-

prof. MIRCEA ŢIGLEA.

tie, ora 15.00, din Capela Ha-

V

Au trecut 6 luni de tris-

Suntem alături de Ani-

pace. Mărioara Birişi cu fami-

V

V

nostru soţ, tată şi socru,

odihnească în pace. Familia Să-

V

comemorări

ca şi Cosmin, la marea durere

IOAN PAŞCA.
Bunul Dumnezeu să-i dea

V

când ne-a părăsit dragul nostru
soț, tată, bunic și străbunic,
ELEMER MITATZ,
din Aleșd. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Îi vom păstra o vie amintire! Familia.

V

Viorica cu verişoarele Mariana
şi Rodica Bodea.

V

Cu lacrimi în ochi şi

durere în suflete ne despărţim

Comemorăm un an de

la decesul scumpei noastre surori,
MARIA FECHETE,

odihnă veşnică, iar celor rămaşi multă mângâiere. Mătuşa

Au trecut 16 ani de

(MALICA).
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fraţii Suciu Iosif, Suciu
Ioan şi sora Olea Irina. (2186)

V

Pios omagiu de cinstire

de dragul nostru tată, socru şi

şi recunoştinţă este tot ce-i pu-

bunic,

tem oferi la împlinirea unui an
PAVEL MĂLAN,

de 93 ani. Înmormântarea va

de la plecarea în veşnicie a mamei şi bunicii,

avea loc vineri, 30 martie, ora

FLOAREA DALE,

12.00 din Capela Haşaş. Dum-

din Câmpani. Aurel, Aurelia

nezeu să-l odihnească în pace.

şi copiii Nicoleta, Ioana şi Io-

Fiul Paul şi Simina. (219)

nuţ.

