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Cu imensă durere în
suflete ne despărţim de draga şi
iubita noastră mamă,
ILEANA SAMUILĂ,
ale cărei dragoste, blândeţe
şi bunătate ne vor lipsi. Bunul
Dumnezeu s-o odihnească în
linişte şi pace! Nu te vom uita
niciodată. Fiica Ica cu soţul Petrică Gepian.

„Domnul Dumnezeu

să aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc!”.
ILEANA SAMUILĂ,

Un gând de mângâiere

tră Florica Gepian, în aceste

Nicoleta, în aceste momente

momente grele, când se desparte de mama ei dragă,
ILEANA SAMUILĂ.
Odihnă veşnică! Cumnaţii
Caciora Andrei şi Rodica, Cornel Leucuţia. (1377)

Profund îndurerat mă
despart de scumpa mea mamă,
ILEANA SAMUILĂ,
pe care nu o viu uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în linişte şi pace! Fiul Nicu
şi Iţu.

V

Împărtăşim durerea

cumnatului Samuilă Nicolae şi
a verişorilor Nicu şi Ica cu familiile lor, acum când se despart de soţia, mama şi bunica
lor dragă,
ELENA SAMUILĂ.

Sincere condoleanţe fami-

Dumnezeu să o odihnească

doglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

O fiinţă dragă nouă, un

V

Zbor lin printre îngeri,
bunica noastră dragă,
ILEANA SAMUILĂ.
Chipul tău blând va rămâne veşnic în amintirea noastră. Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Petre
şi Silvia Gepian.

suflet minunat s-a ridicat la cer.
Lacrimi şi durere în sufletele
noastre, acum când ne despărţim de dragul nostru soţ, tată şi
bunic,
IOAN SIDEA,
în vârstă de 83 de ani. Stâlpii vor avea loc în 19 şi 20 iulie, ora 19.00, la Capela Steinberger, iar înmormântarea va
avea loc duminică, 21 iulie, ora

Suntem alături de co-

şi alinare pentru cumnata noas-

VALERIA KOVACS.
liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

V

lega noastră, Cherei Marianade profundă durere pricinuite
de pierderea mamei sale dragi.
Compasiune şi sincere condoleanţe familiei! Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Colectivul
din cadrul S.P.C.L.E.P. OradeaCompartimentul de Stare Civilă. (1382)
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Cu multă durere sufletească ne luăm rămas bun de la
iubita noastră bunică şi străbunică,
ILEANA SAMUILĂ.
Nu vom uita niciodată grija şi dragostea ce ni le-a purtat. Dormi în pace, suflet bun şi
drag! Nepoatele Ramona şi Alina, cu familiile.

în pace! Cumnata Leuca Floa-

V

După o viață trudită și

o boală îndelungată, s-a stins
din viață scumpa mea soră și

V

Multă dragoste şi dor

buna noastră mătușă, la vene-

păstrăm în inimi şi acum când

rabila vârstă de 91 ani,

se împlinesc 14 ani de la tre-

ELENA SAMUILĂ,
născută LEUCA, în localitatea Miersig. Suntem alături
de cumnatul Nicolae, nepoții

cerea la cele veşnice a iubitului nostru soţ, tată, socru şi bunic drag
IOAN SILAGHI.

re, fam. Prodea Constantin şi

și verișorii Ica și Nicu cu fami-

Şerban. (1384)

liile lor, asigurându-i de toată

Vom păstra veşnic vie amin-

compasiunea noastră. Dumne-

tirea ta în inimile noastre ca

zeu să o ierte, să o odihnească

pe o icoană sfântă a sufletelor

V

Un gând de alinare şi

în Împărăția Sa cea Cerească.
Sora Ana Moț cu fiicele Mo-

mângâiere pentru cumnatul

nica, Angela și familiile lor.

nostru Liviu Pereţ, la dureroa-

(2360)

liei Pereţ! Fam. Ştefan Dorin şi
Dana. (1372)

V

zii ne mângâie din când în când
dorul de tine. Te vom iubi mereu! Soţia Tatiana, copiii Petri-

sa despărţire de cel care i-a fost
tată. Sincere condoleanţe fami-

noastre. Visele din nopţile târ-

că, Simona şi Paula, cu familiiCu durere în suflet co-

le lor. (1307)

lega noastră Cherei Mariana-Nicoleta se desparte de cea

V

care i-a fost mamă. Colegii de
Sunt alături de familia

Pereţ, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a
celui care a fost soţ, tată şi bu-

la Biroul de Evidență a Persoanelor Oradea îi sunt alături în
aceste momente triste și trans-

V

Ilie, unicul nostru fiu,
LAURENŢIU

mit întregii familii sincere
condoleanțe!

Acum 20 de ani, de Sf.

SERGIU HERPUŢ,

13.30, în loc. Cornişeşti, de la

nic drag. Dumnezeu să-l odih-

nr. 149. Vei rămâne veşnic în

a plecat în eternitate la doar

nească în pace! Cuscra Pătroc

19 ani, lăsând în urmă doi pă-

Viorica. (1373)

rinţi, care îşi duc viaţa suferind

inimile noastre, suflet bun şi
drag! Drum lin spre Împărăţia Cerească! Dumnezeu să te
odihnească în pace! Familia îndurerată. (1385)

V

Cu multă tristeţe mă

V

Suntem alături de voi,
dragii noştri, Ica, Petrică, Petre
şi Silvia, în aceste momente dureroase, la despărţirea de mama
şi bunica voastră dragă,
ILEANA SAMUILĂ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Silvia Ţepelea şi Teodora
Popa cu familia.

despart de scumpa mea soţie,
ILEANA SAMUILĂ,
în vârstă de 91 ani, cu care
am convieţuit timp de 71 de
ani. Vei rămâne veşnic în inima mea. Bunul Dumnezeu să
te odihnească în pace! Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
20 iulie 2019, ora 13.00, localitatea Căuaşd. Soţul, Nicolae
Samuilă.

V

Suntem alături de unchiul Miculae şi de voi, Nicu
Samuilă şi Ica Gepian, acum
când vă despărţiţi pentru totdeauna de scumpa voastră soţie
şi mamă. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică şi s-o aşeze în
latura celor drepţi! Nepoatele:
Lenuţa, Doina şi Crina, cu familiile lor. (1371)

în tăcere. Pentru relaţia deose-

V

comemorări

Cu multă durere anun-

bită copil-părinte, pe care am
avut-o, îl vom purta în suflet cât

ţăm trecerea în veşnicie a soţi-

vom trăi pe acest pământ. Pa-

ei, mamei şi bunicii noastre,

rastasul de pomenire, în ziua de

ELENA MALIŢA.

V

„Sf. Ilie”, după slujbă, la Bise-

Slujba de incinerare va avea

Lacrimi amare, durere,

tristeţe şi dor nemărginit s-au

rica din Salonta (preot Mircea

loc miercuri, 24 iulie 2019, ora

adunat în cei 19 ani de când ne-

locală 10.00 (ora 11.00, ora Ro-

am despărţit pentru totdeauna

Vinter). (1361)

mâniei), la Budapesta, unde

de dragul şi iubitul nostru soţ,

mama a ales să vină să-şi petreacă ultimele zile de viaţă alături de nepoţi şi familie. Adresa: 2141 Csőmőr, Főnix, u 1
(Csőmőri Crematorium és Sirkert). O vom iubi mereu şi va

tată şi bunic,
IOSIF NUŢIU.
Nu te vom uita niciodată şi te
vom pomeni mereu în rugăciunile noastre. Dumnezeu să te
odihnească în pace cu tot neamul tău adormit. Soţia Magda,

rămâne veşnic în sufletele noas-

fiul Tibi şi nepoţii Timea şi Eu-

tre! Familia îndurerată. (1378)

gen. (1367)

V

Se împlinesc 10 ani

de la trecerea în nefiinţă a celui care a fost dragul nostru soţ,
tată şi bunic,
dr. TEOFIL POPA,
medic veterinar primar. Familia. (1369)

