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V Un ultim omagiu la trecerea în

V Suntem alături de mătuşa Viorica

V Cu lacrimi în ochi şi cu sufletele

odihna veşnică a dragului nostru frate,

la durerea pricinuită de decesul unchiu-

sfâşiate de durere ne despărţim de iubita

cumnat şi unchi,

lui drag

noastră mamă, bunică şi străbunică

FLORIAN COSTEA.

V „Dacă la moarte ne-ar tor-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Luca Florian şi familia. (2168)

tura gândul la păcatele ce le-am făcut, putem fi siguri că Dumnezeu ni le-a iertat”. (Ez 18,21)
CĂLIN CULDA,
IOAN PAŞCALĂU,
ANA MUŢ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

V Un pios şi ultim omagiu celui care
a fost un bun prieten şi de mare omenie,
VASILE DOBRA.

V Suntem alături de cumnatul Ioan
Iluţa şi familia sa, în aceste momente
grele ale trecerii în nefiinţă a celei care a
fost mamă, soacră şi bunică
MARIA ILUŢA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. Purda Traian şi Lelia. (2169)

TEODOR LIPAI.

ANA MUŢ.

Dumnezeu să-ţi ierte sufletul. Ica Va-

Dumnezeu să o odihnească în pace.

iaşi cu familia.

noiembrie 2016, ora 14.00, de la Capela

V În aceste momente grele, suntem
alături de mătuşa Vese Veronica la durerea pricinuită de trecerea în nefiinţă a
unchiului

MARIA ILUŢA

Sincere condoleanţe. Fam. Butcă Ioan

OM de înaltă ţinută morală şi sufle-

nefiinţă a celei care a fost

V În aceste momente grele, suntem,

MARIANA HUPLEA,

alături de mătuşa Vese Veronica la dure-

(născută BURDAN), din Ciumeghiu,

rea pricinuită de trecerea în nefiinţă a un-

leta şi Vasile cu familiile. Dumnezeu să-l

Cristian cu Dora, precum şi din partea

TEODOR LIPAI.

odihnească în pace. Fam. Pop Ioan şi Pop

lui Ciprian cu Roxana. Transmitem fa-

Cristian. (2165)

miliei îndoliate profunde sentimente de

Sincere condoleanţe. Nepotul Cucer-

compasiune şi regret. Dumnezeu s-o

care a fost alături de noi la bine şi greu,
ne-a părăsit
VASILE DOBRA.
Lacrimi şi durere purtăm în suflete şi
transmitem sincere condoleanţe soţiei
Ani, copiilor Nicoleta şi Vasilică, cu familiile lor. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Vali, Tavi, Mirela Roatiş. (2174)

V Ne despărţim cu durere în suflet
de bunul nostru coleg

odihnească în pace!

V Gânduri creştineşti de mângâiere şi sincere condoleanţe transmit familiei Fălăuş la despărţirea de iubita lor soră
şi cumnată
ILEANA.

chiului drag

zean Adrian şi Mihaela.

V Suntem alături de tanti Ica şi întreaga familie, în aceste momente grele
când se despart de
TEODOR LIPAI.
Dumnezeu să-l odihnească. Chiş Adrian, Liliana şi Maria-Sofia. (2176)

răţia Sa. Doina Staicu. (2170)

V Suntem alături de sora şi cumna-

V Profund îndureraţi ne despărţim
de verişorul nostru
TEODOR LIPAI,

ta noastră Nelica şi familia ei la durerea

născut în Toboliu. Suntem alături de

pricinuită de trecerea la cele veşnice a fi-

tine Ica şi întreaga familie în aceste mo-

ului ei drag

mente grele. Dumnezeu să-l ierte. Veri-

GHEORGHE ERDEI

de care ne leagă amintiri de neuitat.

(fost cântăreţ la Biserica din Almaşu-

Dormi în pace. Dumnezeu să te aibă în

Mic). Dumnezeu să-l primească în Împă-

pace. Suntem alături de familia îndolia-

răţia Sa. Fam. Herman Florian, din Ora-

tă. Lazăr şi Hermina Cârjan. (2175)

dea. (2172)

şoara Viorica şi Doru Chiş. (2177)

V Regretăm trecerea în lumea celor
drepţi a celui care a fost
TEODOR LIPAI.

carea din această viaţă a iubitului nostru
soţ şi tată,
FLORIAN COSTEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Soţia Ana, copiii Florin şi Lidica. (2166)

V Regretăm profund despărţirea de
unchiul nostru
FLORIAN COSTEA.
Suntem alături de mătuşa şi verişorii
noştri. Odihnă veşnică. Nepoata Corb
Maria şi familia. (2167)

calitate de „îngrijitor” până la pensionare, ne-a umplut sufletele de tristeţe. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Un gând de alinare şi mângâiere
pentru familia îndurerată. Fam. prof. Viorel şi Adina Bala. (2184)

V O mângâiere şi o alinare sufletească pentru naşii noştri Ionică, Tanea
şi copiii lor, la despărţirea de mama şi
bunica lor dragă
MARIA ILUŢA.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul în lumea
celor drepţi. Finii prof. Adina şi Lucian
Goman. (2183)

Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împă-

VASILE DOBRA

V Cu durere în suflet anunţăm ple-

tească, dedicată trup şi suflet Şcolii din
Tăşad, pe care a slujit-o cu mult drag în

omagiu la trecerea în

din partea unchiului Ghiţă şi soţia Nuţi,

mă a încetat să bată, un prieten adevărat,

V Vestea trecerii în eternitate a ce-

TEODOR LIPAI.

Condoleanţe soţiei Ana şi fiilor Nico-

V Într-o zi de toamnă senină o ini-

Haşaş. Familia îndurerată. (2185)

lei care a fost

şi Cosma Maria.

V Un ultim

Înmormântarea va avea loc miercuri, 2

V Cu adâncă durere în suflet mă
despart de colega mea dragă de scoală,
promoţia 1955,
VALI TINCĂU.
Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi sufletul ei să fie fericit în Împărăţia Tatălui Ceresc. Delia Căojdan. (2173)

V Cu multă durere în suflet, cu ochii
înlăcrimaţi mă despart de cel ce mi-a

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Claudia Sundas cu familia. (2178)

V Dumnezeu să odihnească în pace
sufletul vărului nostru

V Cu adâncă tristeţe ne luăm rămas
bun de la o bună credincioasă a Bisericii
Ortodoxe din satul Tăşad,
MARIA ILUŢA,
mamă şi bunică devotată, până la sacrificiu, pe altarul familiei iubite. Recunoştinţa noastră veşnică pentru toată
dragostea, sacrificiul, dăruirea şi căldura
sufletească cu care ne-a înconjurat în cei
10 ani de slujire ca preot paroh. Îl rugăm
pe Părintele Ceresc să aşeze sufletul ei
nobil şi bun în Împărăţia Sa cea cerească,
acolo unde nu este durere, nici întristare
şi nici suspinare. Nu te vom uita niciodată şi te vom purta mereu în rugăciunile
noastre. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Pr. dr. Dan Lele. (2191)

TEODOR LIPAI.
Fam. Popovici Liviu şi Iuliana. (2179)

V Suntem alături de vecinii noştri

V Sunt alături de Doina Roucaciu
la marea durere pricinuită de trecerea în
veşnicie a soţului drag

Lucan Avram şi Florica, la durerea pri-

ŞTEFAN ROUCACIU.

TEODOR LIPAI.

cinuită de decesul mamei dragi. Since-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Dumnezeu să te aşeze în rândul celor

re condoleanţe. Vecinii din str. Sfântul

Sincere condoleanţe familiei transmite

Apostol Andrei, bl. PB 25.

Eleonora Chiş. (2181)

fost alături 25 de ani

drepţi. Veronica Vese-Ica.

