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V

Ce a fost, a fost

Ce va fi, va fi.
Uite că a venit ultima zi! (A.
Păunescu)
MARIA ANTOC,
VIORICA-FLOARE CIORA,
ANA BĂICAN,
MARIA BANYAI,
DORINA BUNDARU,
OVIDIU-GHEORGHE
IUHAS,
AUREL PANTEA,
SANDOR TARPAI,
MARIA MILIAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu lacrimi în ochi şi

nemărginită durere în suflet, ne
luăm rămas bun de la nepotul şi
verişorul nostru,
LUCIAN TRIPA,
plecat fulgerător şi prea devreme la ceruri, lăsând un gol
imens în sufletele celor dragi.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi să-i mângâie pe cei rămaşi! Mătuşa Florica Florea,
verişorii Paula, Sorin şi Vlad
Zaha. (169)

V

V

Un suflet bun s-a ridicat la cer, aproape de Dumnezeu, a celei care a fost
DORINA BUNDARU,
o mamă, soacră şi bunică iubitoare. Ne luăm rămas bun azi,
13 mai 2019, ora 14.00, la Capela Haşaş, fiica Mercea Mirela, ginerele Paul şi nepotul
Alexandru. Dumnezeu să-ţi lumineze calea şi să te odihnească în pace!

V

Tăcuţi şi îndureraţi
aducem un pios omagiu celei
care a fost mamă, soacră şi bunică mult iubită
DORINA BUNDARU.
Transmitem sincere condoleanţe şi multă putere sufletească
celor care i-au fost alături până
în ultima clipă - Anda, Paul şi
Alex Mercea. Dumnezeu s-o
odihnească în Împărăţia Sa!
Fam. Oncu Sorel, Crenguţa şi
Monica.

obrajii, de când am aflat vestea morţii fulgerătoare a finului
nostru drag,
LUCIAN-MIRCEA TRIPA,
plecat între îngeri atât de devreme. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Cu gândul
suntem alături de voi, Diana,
Rareş şi Mădălin, şi ne rugăm
ca Dumnezeu să vă mângâie şi
să vă întărească sufletele sfâşiate de durere. Naşii Radu, Roberta şi Mark Florea. (170)

Împărtăşim durerea fi-

V

Suntem alături de colega noastră dr. Mirela Andaluza Mercea în durerea pricinuită
de trecerea în nefiinţă a mamei
sale dragi
DORINA BUNDARU
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colectivul Laboratorului
de Medicină Nucleară Oradea.

V

Cu adâncă durere în
suflet anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru soţ şi
tată,
SANDOR TARPAI,
fost angajat „Solidaritatea”,
în vârstă de 88 ani. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Familia îndurerată.

V

Cu multă tristeţe în suflete anunţăm moartea dragului
nostru tată,
PAMFIL MORARU.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i călăuzească sufletul spre
lumina şi pacea veşnică. Înmormântarea va avea loc miercuri, 15 mai, ora 13.00, la Cimitirul Rulikowski, din Capela
Haşaş. Fiica Monica, cu soţul
Alexandru Pop, nepoţii Ştefan
şi Alexandra. (117)

V

O rugăciune, o floa-

V

Un suflet blând şi drag

nilor noştri, Monica şi Alexan-

re, o candelă aprinsă și multă

nouă a luat calea spre cer. În-

dru Pop, în aceste momente de

recunoștință pentru clipele pe-

doliaţi şi plini de durere ne

suferinţă când se despart de

trecute împreună este tot ce-i

despărţim de scumpa şi iubita

dragul lor tată,

putem oferi acum când a ple-

PAMFIL MORARU.
Dumnezeu să-l odihnească în

cat pentru totdeauna dintre noi
draga noastră soră și mătușă
EVA BAROU.

pace! Verişorii Rodica şi Petrică Popa. (118)

Dumnezeu să-i dea binemeri-

noastră mamă,
VIORICA-FLOARE CIORA.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Fiul Florian şi Simona Ciora. (160)

tata odihnă veșnică! Sora Floa-

V

re cu familia din Petid.
Împărtăşim durerea

voastră, dragă Dana şi Mari,
la despărţirea de bunul vostru

V

V

Suntem alături de fra-

tele meu în durerea pricinuită
Pensionarii militari din

de trecerea în veşnicie a soţiei
sale dragi

Beiuş se alătură cu toată com-

VIORICA CIORA.

GHEORGHE MOŞ.

pasiunea durerii familiei cole-

Dumnezeu să o odihnească

Dumnezeu să-l odihnească în

gului nostru, maistru militar pr.

şi să mângâie familia îndoliată.

pace! Fam. Gârba Florian, Je-

(r) Gheorghe Barou acum când

Ciora Adinel şi familia. (170)

novica, Sabin. (150)

o conduc la cele veşnice pe cea

tată,

care a fost soţie

V

EVA BAROU.
Un gând de mângâiere

şi alinare vecinei noastre Cornelia, la marea durere pricinu-

Sufletele ne sunt îndo-

liate şi lacrimi de durere ne ard

V

ită de trecerea la cele veşnice a
soţului drag,
GAVRIL BORCIU.
Bunul Dumnzeu să-l aşeze
între cei drepţi! Jurcuţ Nicolae
cu familia. (151)

V

duri de alinare şi mângâiere îţi
sunt alături Nela, în aceste du-

ei bun în rândul celor drepţi.

mente grele pricinuite de trece-

Sincere condoleanţe familiei

rea la cele veşnice a soţiei dragi.

îndurerate!

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe. Fa-

V

miliile Iancu şi Popa. (161)
După ani mulţi de luptă

cu boala perfidă şi necruţătoare, dusă cu credinţă şi speranţă,
draga mea soţie,
a trecut în viaţa veşnică în
care durerea, supărarea şi neodihna îi vor fi străine. Pentru
noi cei rămaşi, care am iubit-o

reroase momente ale despărţi-

şi o vom iubi, va rămâne pen-

rii de soţul tău drag. Dumnezeu

tru totdeauna în inima şi sufle-

să-l odihnească în pace! Liana.

tul nostru. Odihneşte-te în pace

(152)

draga mea! Doamne ai grijă de
ea în Împărăţia Ta! Slujba re-

V

ligioasă de rămas bun are loc
O fiinţă dragă nouă a

azi, 13 mai 2019, orele 12.00, la

luat calea spre cer. Îndoliaţi în

Capela Haşaş. Soţul îndurerat,

suflete şi plini de durere, ne

Emil Ciora. (158)

EVA BAROU.

V

Suntem alături de fa-

milia Ciora Emil, la marea durere pricinuită de pierderea verişoarei noastre,
VIORICA,
care le-a fost soţie, mamă şi
bunică. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Petre şi Elisabeta Sav. (162)

V

Copleşiţi de durere ne

plecăm capetele înaintea voii
lui Dumnezeu acum când a plecat dintre noi un suflet generos
care ne-a fost alături la bine şi
la greu, iubita noastră verişoară,

despărţim pentru totdeauna de
scumpa noastră soție și mamă,

Suntem alături de fa-

milia Ciora Emil, în aceste mo-

VIORICA-FLOARE CIORA
Cu compasiune, gân-

V

Dumnezeu să aşeze sufletul

V

VIORICA CIORA.
Un suflet blând şi drag

Cu rugăciunile noastre o vom
însoţi pe drumul veşniciei, ru-

Dormi în pace, suflet blând!

nouă a luat calea spre cer. În-

Amintirea feţei tale blânde şi

doliaţi şi plini de durere, ne

omului minunat care ai fost ne

despărţim de scumpa şi iubita

va însoţi mereu ca o aripă de în-

noastră mamă

ger! Înmormântarea are loc as-

VIORICA-FLOARE CIORA.

tazi, 13 mai, ora 13.00, la ca-

Te vom păstra veşnic în ini-

pentru a depăşi aceste momen-

pela municipiului Beiuș. Soțul

mile noastre. Fiul Emil şi Dani-

te grele. Verişoara Mărioara cu

Gheorghe şi fiul Adrian.

ela Ciora. (159)

soţul Tiberiu Teuşdea. (164)

gându-l pe bunul Dumnezeu
să o ierte şi să-i facă parte de
odihnă între aleşii Săi, în Împărăţia Sa Cerească, iar pe rămaşi
să-i mângâie şi să le dea putere

