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S

decese

V

Cu adâncă durere în inimi şi nespusă tristeţe în suflete anunţăm trecerea în veşnicie a iubitului nostru unchi
şi cumnat
ALEXANDRU GUI.
Nepotul Gheorghe şi Ana.

V

Cu adâncă durere în suflet anunţăm trecerea în nefiinţă a scumpului nostru unchi
ALEXANDRU GUI.
Suntem alături de mătuşa noastră Gui
Ana. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Nepoţii Luca, Diana şi Alex, strănepotul
Laurenţiu.

V

Suntem alături de naşii noştri,
Sorin şi Laura Drimbea, în aceste momente grele când se despart de cel care
le-a fost un tată şi bunic iubitor
FLORIAN DRIMBEA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Antonia-Sorana, Laura şi Mariana Stana
cu familia. (3610)

V

Regretăm profund trecerea în
nefiinţă a naşului nostru
FLORIAN DRIMBEA.
Suntem alături de tine Viorica şi copiii tăi, Sorin şi Mihaela şi vă înţelegem
tristeţea. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Finii Cristian şi Ana Igna cu familia. (3596)

V

Un suflet minunat şi plin de bu-

Un gând de alinare şi mângâiere pentru dragii noştri naşi, Sorin şi Laura, în aceste momente de grea încercare pricinuite de trecerea la cele veşnice a
scumpului lor tată şi socru
FLORIAN DRIMBEA.
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa. Finii Cristian şi Amalia Luncan.
(3597)

Bacter şi Melania Sonea, nu vom uita ni-

mamă şi bunică

ciodată un suflet blând,

IUDITA CĂLUŞER

DAVID NEGRU,

a plecat să se odihnească pentru tot-

care de acum înainte va veghea din

deauna la 67 ani. Te vom purta în gân-

Împărăţia cerurilor. Vei rămâne veşnic

durile şi sufletele noastre mereu. Fiicele Amelinda, Manuela şi nepotul Lorian.
Înmormântarea are loc azi, 27 decembrie
2016, ora 15.00, de la Capela Haşaş. Să te
odihneşti în pace! (3603)

V

Suntem alături de tine, dragă

Manuela, la marea durere pricinuită de
pierderea mamei tale dragi, care a fost
Dumnezeu să-i odihnească sufletul,
iar ţie să-ţi dea mângâiere. Fam. Kecskes
Irma, Zoltan, Andy şi Fanis. (3604)

V

V

Te-ai stins puţin câte puţin sub
privirile noastre neputincioase plecând
prea repede, în trei săptămâni de suferinţă. Tristă şi dureroasă este ziua de 23 decembrie 2016, când ai plecat pentru totdeauna dragul meu soţ
FLORIAN DRIMBEA (PAŞCU),
de 70 ani. Rog pe Bunul Dumnezeu
să-ţi aşeze sufletul printre cei aleşi în ceruri. Înmormântarea are loc azi, 27 decembrie 2016, ora 15.00, de la Capela
Orăşenească. Dumnezeu să te odihnească în pace. Nu te voi uita niciodată. Soţia
Viorica. (3607)

V

O inimă bună a încetat să bată,
un suflet mare s-a ridicat la cer, iar noi
cu lacrimi şi tristeţe în suflet ne despărţim de tatăl, socrul şi bunicul nostru drag
FLORIAN DRIMBEA (PAŞCU).
Vei rămâne veşnic în inima noastră.
Fiica Mihaela, ginerele Dan şi nepoata
Alexandra. (3608)

V

Cu multă tristeţe şi mare durere
în suflete ne luăm rămas bun de la tatăl,
socrul şi bunicul nostru drag
FLORIAN DRIMBEA (PAŞCU).
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Fiul Sorin, nora Laura, nepoţii Gabriel şi Maria. (3609)

După o lungă şi grea suferinţă
s-a stins din viaţă un suflet bun, o inimă
curată şi plină de iubire, lăsându-mă cu
durerea în suflet pentru totdeauna, dragul meu soţ
AUREL DULCA,
pentru care nu mai pot decât să mă rog
Bunului Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi să-l aşeze în Împărăţia Sa. Înmormântarea va avea loc miercuri, 28
decembrie 2016, ora 15.00, de la Capela Haşaş. Soţia Ana, în veci nemângâiată. (3605)

V

Un suflet minunat, plin de dragoste şi credinţă s-a înălţat la cer, departe de noi, dar aproape de Dumnezeu.
Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile
noastre neputincioase, retrăgându-te din
lumea asta aşa cum ai trăit: cu demnitate, curaj şi discreţie, dragul nostru tată,
socru şi bunic,
AUREL DULCA,
în vârstă de 79 ani. Rugăm pe Bunul
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre
aleşii Săi. Nu te vom uita niciodată. Fiica
Mariana, ginerele Octavian, nepoţii Dan
şi Sebastian. (3606)

V

O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, iar
noi cu inimile sfâșiate de durere anunțăm
trecerea la cele veșnice a iubitului nostru
frate, cumnat și unchi, cel care a fost
AUREL DULCA,
un om deosebit, cu o onoare demnă.
Sincerele noastre condoleanțe și întreaga
noastră compasiune cumnatei și mătușii
noastre Ana și fiicei Mariana cu familia
ei și multă putere de a trece peste aceste
momente. Fratele Nicolae Blaj cu cumnata Marioara și copiii Marius, Adrian,
Cosmin și Liana, cu familiile.

în sufletele noastre, de azi înainte! Suntem alături de familia îndurerată! (3624)

V

Aşa cum o stea se stinge până

nici n-a apucat să strălucească, tot aşa
micuţul nostru,
DAVID,
a plecat la stele. O stea de pe cer, ne va
aminti mereu de
DAVID!
Un gând de mângâiere părinţilor şi bunicilor sfâşiaţi de durere! Liceul Teoretic „Lucian Blaga” – G.P.P Nr. 20, Oradea. (3625)
S-a stins discret, după o luptă în-

verşunată cu necruţătoarele boli, plecând
pe drumul fără întoarcere, cea care a fost
colega şi prietena noastră

V

Noi, educatoarele, Ecaterina

nătate s-a ridicat la cer. Cea mai bună

IUDITA CĂLUŞER.

V

V

IUDITA CĂLUŞER.

V

O stea
DAVID NEGRU,

va străluci în Împărăţia cerului pentru

Cât vom mai zăbovi pe acest pământ,

Grupa Albinuţelor. Colegii şi părinţii de

vom păstra mereu vie amintirea ei în

la G.P. 20 Oradea sunt alături de fami-

gândurile noastre. Îi dorim odihna şi pa-

lia greu încercată. Nu te vom uita nicio-

cea binemeritate. Un gând de mângâie-

dată. (3623)

re şi sincere condoleanţe transmitem fiicelor ei dragi, Amelinda şi Emanuela, în
aceste clipe de grea încercare. Ana, Veronica şi Ortanţa. (3614)

V

V

Suntem alături de familia preo-

ţilor Daina Florian, Daina Floricel precum şi a familiei Pănescu în încercarea
grea prin care trec, pricinuită de pierde-

Cu durere în suflet, tristeţe şi

amintiri dragi ne despărţim de prietena
noastră dragă
IUDITA CĂLUŞER.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în
Împărăţia Sa, iar celor rămaşi mângâiere. Transmitem familiei îndoliate since-

rea celei care le-a fost mamă, bunică şi
străbunică
LINA DAINA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-i
aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Fam. Chivari Ioan, Alina, Cristi şi Ionuţ. (3620)

re condoleanţe. Fam. Aura şi Voicu Bo-

V

boc. (3612)

V

Mulţumim tuturor celor care au

fost alături de noi în greaua pierdere suTrecerea neașteptată la cele

veșnice a colegei noastre
dr. IUDITA CĂLUŞER,
ne-a întristat profund. Transmitem sincere concoleanțe femiliei îndurerate. Să

ferită prin trecerea la cele veşnice a iubitului nostru soţ, tată şi bunic
IOAN MUDURA.
Dumnezeu să-l odihnească! Fam. Iuliana Mudura, Mircea Mudura. (3615)

îi fie țărâna ușoară! Fam. Iacinta și Aurel Chiriac.

V

V

Cu multă durere în suflete ne

alăturăm familiei nepotului şi verişoruSuntem alături de familia Mar-

cel şi Dana Negru, în durerea nemărginită pricinuită de moartea fiului lor
DAVID.

lui nostru, Valeriu, acum când se desparte de scumpa lor mamă, şi bunică
VIORICA TODERICI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,

iar pe cei întristaţi să-i mângâie. Since-

să-l aşeze în rândul îngerilor. Familia

re condoleanţe. Fam. Toderici şi Păcura-

Mieluţ Florian. (3600)

riu. (3621)

