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S

decese

V

Cu adâncă durere în suflet şi inimă mă despart acum
de tatăl meu
IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fiul Viorel cu familia.
(7603)

V

pentru

Ne alăturăm doliului

IOAN SABĂU,
din satul Leş, acum când se
desparte de copiii, nepoţii şi
fraţii săi, care i-au fost alături
în toate greutăţile prin care a
trecut. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l călăuzească spre cele
veşnice şi să-l ierte de toate patimile pământeşti. Familia Petre Abrudan. (7586)

V

miliile

Suntem alături de fa-

IOAN SABĂU
şi Viorel, din satul Leş, acum
când se despart de tatăl şi bunicul lor, care le-a fost alături cu
toate greutăţile pe care le-a trecut. Dumnezeu să-l odihnească împreună cu cei care s-au
dus înaintea lui, părinţii, soţia şi copilul, după care a suferit foarte mult. Fam. Gh. Abrudan. (7587)

V

Regretăm profund trecerea la cele veşnice a vecinei
noastre
MARIA GRUNSPERGER.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Vecinii din
blocul Turn Piaţa 1 Decembrie,
nr. 27. (7584)

V

Un sincer gând de alinare şi mângâiere prietenei şi
colegei Pal Irina, la dureroasa
despărţire de fratele său drag
ŞTEFAN PĂTCAŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe.
Mia Badea. (7583)

V

Fie ca lumina veşnică
să-i însoţească sufletul bun spre
ceruri, iar Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa pe cel
care mi-a fost soţ,
IOAN CÎMPEAN,
de 77 ani. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 5 ianuarie 2019, orele 11.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Soţia Lucreţia
Cîmpean. (7593)

V

Cu durere în suflete şi
cu ochii plini de lacrimi anunţăm trecerea la cele veşnice a
dragului nostru tată, socru şi
bunic, în vârstă de 77 ani,
IOAN CÎMPEAN.
Chipul său blând, bunătatea,
grija şi iubirea lui nemărginită vor rămâne veşnic vii în inimile noastre. Părintele Ceresc
să-i rânduiască odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Rugăm pe
bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi să-i aşeze sufletul
în răndul celor drepţi. Profund
îndureraţi, fiul Cristian, nora
Mariana şi nepotul Alexandru
Cîmpean. (7594)

V

Suntem alături de colega noastră, Maria Cîmpean,
acum când socrul său
IOAN CÎMPEAN
a trecut la cele veşnice. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii din secţia penală
a Curţii de Apel Oradea. (7599)

V

A trecut în lumea umbrelor prietenul şi vecinul nostru
IOAN CÎMPEAN.
Nu te vom uita. Durerea ne
nelinişteşte de ce a fost atâta grabă cu plecarea dintre
noi. Dumnezeu să-l odihnească iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Fam. dr. ing. Dragoş Ioan.
(7602)

V

Suntem alături de familia Cîmpean în aceste momente de grea încercare şi durere
pricinuite de decesul celui ce a
fost soţ, tată, socru, bunic şi un
vecin deosebit de bun,
IOAN CÎMPEAN.
Zbor lin spre cer. Dumnezeu
să te aşeze în Împărăţia Sa. Familia Câmpan Ionuţ. (7605)

V

Vestea trecerii la cele
veşnice a bunului nostru vecin,
IOAN CÎMPEAN
ne-a umplut inimile de durere. În aceste clipe grele suntem
alături de de întreaga sa familie. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Asociaţia de proprietari Magheru 44-48. (4606)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme de lângă noi, draga mea
soţie
LENUŢA PETCA.
Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 5 ianuarie
2019, ora 14.00, de la Capela
Haşaş. Soţul Aurel. (7596)

V

Cu profundă tristeţe şi
durere în suflete anunţăm despărţirea de iubita noastră mamă
şi soacră,
LENUŢA PETCA.
Nu vom uita niciodată iubirea şi mângâierea pe care le-am
primit din partea ei. A trăit 70
ani. Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 5 ianuarie 2019, ora
14.00, de la Capela Haşaş. Fiul
Marcel, nora Simona, nepotul
Sergiu. (7597)

V

Cu adâncă tristeţe în
inimi ne despărţim de draga
noastră cumnată
LENUŢA PETCA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Cumnatele văd. Lăzău
Florica şi văd. Somogy Silvia.
(7598)

V

La ceas de grea încercare suntem alături de domnul
Rus Avram, la trecerea în nefiinţă a soţiei dragi. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică! Fam.
Ardelean Gheorghe. (1953)

V

Sincere condoleanţe
domnului Rus Avram, la pierderea soţiei. Dumnezeu să o
odihnească în pace! Marioara
Călin, cu familia. (1954)

V

Condoleanţe domnului
Rus Avram, la pierderea soţiei.
Fam. dr. Călin Marius şi Călin
Cristina. (1955)

V

Cu aceeaşi nemărgini-

tă şi copleşitoare durere anunţ
scurgerea a şase săptămâni de
la plecarea spre Patria cerească
a soţului meu,
LIVIU SĂLĂJAN.

comemorări

Dumnul să-l primească în
braţele Sale părinteşti şi să-i
dea odihnă veşnică. Liturghia
de comemorare va avea loc

V

Cu multă durere în suflete anunţăm plecarea din
această lume a dragului nostru
soţ, tată şi bunic,
VIOREL DIŢIU,
după o îndelungată şi grea
suferinţă. Ne-a oferit sprijin şi
ocrotire în viaţă, lucruri pentru
care îi vom fi mereu recunoscători. Înmormântarea are loc azi,
4 ianuarie, ora 14.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal
Oradea. Dumnezeu să îl odihnească în linişte şi pace şi să-i
vegheze somnul de veci! Soţia
Sabina, fiul George, fiicele Felicia şi Camelia. (1948)

V

Cu durere în suflet
anunţ încetarea din viaţă a celui care a fost fratele meu drag,
VIOREL DIŢIU.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul şi să-i dea pacea veşnică. Nu te voi uita niciodată!
Fratele Diţiu Cristian. (1949)

V

Un ultim omagiu adus
celui care a fost cumnatul nostru
VIOREL DIŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Antonescu Petru
şi Mariana. (1950)

V

Aducem un ultim omagiu colegului nostru
GHEORGHE BELE,
membru al comitetului asociaţiei de proprietari, care a
trecut la cele veşnice. Sincere condoleanţe familiei! Administratorul şi comitetul Asociaţiei de Proprietari „Zimbrul”.
(1952)

sâmbătă, 5 ianuarie, la Biserica
Greco-catolică din Ioşia Nord.
Soţia Cornelia. (7565)

V

Durere şi multe lacrimi

la fel ca şi în urmă cu 40 de zile,
pe 22 noiembrie, când ne-am

V

Nici lacrimile, nici durerea, nimic nu e de ajuns să
schimbe-n mângâiere timpul
care trece trist, de când în urmă
cu 2 ani viața ne-a despărţit
pentru totdeauna de scumpul
nostru soț, tată și bunic
ec. MATEI MIHOC.
Ai plecat precum o stea ce
ne-a luminat vieţile și vei străluci veșnic în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun. Soția
Maria, fiii Marius, Cristian, nurorile Simona și Ramona și nepoata Roxana. (7569)

V

Se împlinesc 15 ani de
când a plecat fulgerător dintre
noi, chiar la cumpăna dintre
ani, iubitul nostru tată, socru și
bunic grijuliu
VIOREL-MIHAI TOMA.
Chipul lui blând și sufletul
nobil vor rămâne veșnic in inimile noastre. Pentru tot ce a făcut pentru noi, îi datorăm respectul, iubirea și recunoștința
noastră. Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică în Împărăția Sa,
alături de scumpa lui soție,
FLOARE TOMA,
care ne-a părăsit în urmă cu
aproape 10 ani. Nu vă vom uita
niciodată. Fiica Mihaela, ginerele Teo, fiul Cristi, nora Mirabela și iubiții voștri nepoți
Doru cu Diana și fiica Maria,
Adina și Mihai.

despărţit de cel care ne-a fost
tată, socru, bunic şi străbunic,
TRAIAN MANGRA,
care se odihneşte alături de
draga noastră mamă, soacră,
bunică şi străbunică,
VICTORIA MANGRA,
care a plecat dintre noi, acum
17 ani, într-o zi tristă de 18 ianuarie. Odihnă veşnică şi iertarea păcatelor. Le datorăm
respectul, florile şi lacrimile neuitării. Familia îndurerată. (7555)

V

Se împlinesc 9 ani de

când s-a înălţat la cer iubita
noastră soţie, mamă, soacră şi
bunică
MARIOARA VLAICU.
Trecerea timpului nu a şters
durerea şi tristeţea din inimile
noastre. Veşnic îndureraţi soţul
Mihai, fiica Mihaela cu soţul
Mihai şi nepoata Ioana cu soţul
Florin. (7591)

V

Se împlinesc 13 ani de

când scumpul meu soţ,
dr. GRIGORE LUŢAI,
ne-a părăsit. Odihneşte-te în
pace! Soţia. (1947)

