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În cer n-au loc pizma şi prigonirea; În Împărăţia dragostei toate se iubesc cu dragoste curată şi fiecare se bucură de bunătatea celuilalt, ca şi cum ar
fi a lui proprie”.
FELICIA-NICOLETA DEAC,
TEODOR ALBUŢIU,
ALEXANDRINA-FLORINA ZLATE,
ALEXANDRU GUI,
MARIA GHEORGHE,
LEONTIN AVRAM,
ELISABETA TOŞA,
FLORIAN DRIMBEA,
FLOARE VASC,
GHEORGHE MIERLUŢ,
AUREL DULCA,
HEDWIG FRANŢIU,
MARIA JURCA,
JANOS KAPAS,
MIHALY KABODI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V

Mulţumim tuturor celor care neau fost alături cu prezenţa, mesaje de alinare şi mângâiere şi respect în cele mai
grele clipe când l-am condus pe ultimul
drum pe dragul nostru
IOAN PAINA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar
pe cei ce ne-au fost alături să-i binecuvânteze în veci. Soţia Florica, copiii Dacian, Florina şi Răzvan, cu familiile.

V

Am sperat, ne-am rugat, dar
Dumnezeu a avut nevoie de un suflet
blând mai mult ca noi. Cu sufletul plin de
durere anunțăm plecarea la cele veșnice
a celei care a fost un OM deosebit, fiica
noastră dragă
NICOLETA-FELICIA DEAC,
în vârstă de 40 ani. Înmormântarea va
avea loc miercuri, 28 decembrie 2016,
ora 12.00, de la Capela Orășenească,
din Oradea. Dumnezeu s-o ierte și s-o
odihnească în pace. Veșnic îndurerați și
nemângâiați, mama Felicia și tata Ioan
Deac. (6245)

V

Nu se poate înțelege cât de grea
este despărțirea, decât atunci când o
ființă dragă pleacă de lângă noi. O cauți
și nu o găsești, o strigi și nu te aude, o
aștepți și nu mai vine. Ne rămâne doar
amintirea și un dor nestins în inimă,
unde va rămâne veșnic, a dragei noastre
surori, cumnate și mătuși,
NICOLETA-FELICIA DEAC.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sora Delia cumnatul Nelu și nepoții Paul
și Maria. (6246)

Cu durere în suflete ne despărțim
de nepoata noastră
NICOLETA-FELICIA DEAC,
plecată prea devreme dintre noi. Îți
vom simți lipsa din mijlocul nostru. Vei
rămâne veșnic în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace. Mătușa
Livia, unchiul Petru și verișorul Adi Bodea. (6247)

V

Marți, 27 decembrie 2016

V

Cu durere în suflet, ne despărţim
de dragul nostru coleg
ŞTEFAN OGBARSCHI
trecut la cele veşnice.
„La despărţire îi spunem
La revedere drag coleg,
La revedere
Acolo sus cu toţii ne vom reîntâlni,
Acolo sus în veşnicie
Aceeaşi buni colegi vom fi”.
Promoţia 1952 a fostei Şcoli Medii
Tehnice Metalurgice Oradea. (3602)

Cu adâncă tristețe deplângem
trecerea la cele veșnice a iubitei noastre
nepoate și verișoare
NICOLETA-FELICIA DEAC.
Bunul Dumnezeu să-i dea odihna binemeritată! Un gând de mângâiere, compasiune și sincere condoleanțe familiei
greu încercate. Mătușa Maria și verișorul
Romeo Doroghi. (6248)

V

Un pios omagiu şi odihnă veşnică, vecinului nostru
TEODOR ALBUŢIU,
trecut în nefiinţă. Fam. Vlas şi Curelea. (3598)

V

Suntem alături de voi Doru
şi Dora, la marea durere pricinuită de
moartea tatălui vostru drag
TEODOR ALBUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Finii Lupşea Dumitru, Maria, Sorin şi Dalia. (3622)

V

A luptat din răsputeri cu
suferința și acum a pierdut, lăsând în
urmă un gol imens în sufletele tuturor. Nu există cuvinte în aceste momente când ne despărțim de draga noastră
verișoară
NICOLETA-FELICIA DEAC.
Verișoara Coziana și Ionuț Cotra cu familia. (6249)

V

Cu multă tristeţe şi durere în suflete, anunţăm trecerea la cele veşnice a
celui care ne-a fost soţ, tată, socru şi bunic,
ŞTEFAN OGBARSCHI,
în vârstă de 86 ani. Înmormântarea va
avea loc miercuri, 28 decembrie 2016,
ora 13.00, din Capela Haşaş. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre îndurerate. Dumnezeu să te odihnească în pace şi
să-ţi fie ţărâna uşoară. Soţia Irina cu fiicele sale, Mariana şi Adriana cu familiile lor. (3616)

V

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima durerea pe care o simţim la
despărţirea de cel care a fost bunul nostru tată, socru şi bunic,
ŞTEFAN OGBARSCHI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fiica Adriana, ginerele Călin şi nepoţii
Cătălin şi Andrei. (3617)

V

Cu multă tristeţe şi mare durere
în suflet ne luăm rămas bun de la cel care
a fost bunul nostru tată, socru şi bunic,
ŞTEFAN OGBARSCHI.
Nu te vom uita niciodată. Dormi în
pace! Fiica Mariana, ginerele Liviu, nepoţii Lucian şi Marcel cu soţiile Adela şi
Bianca. (3618)

V

Suntem alături de mătuşa noastră la marea durere pricinuită de moartea
soţului ei drag
ŞTEFAN OGBARSCHI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia Popa Cornel. (3619)

V

Cu nemărginită durere în suflet
mă despart azi de dragul şi bunul meu
tată
TEODOR ALBUŢIU,
în vârstă de 78 ani. Dumnezeu să-i aşeze sufletul bun în Împărăţia Sa alături de
cei dragi. Înmormântarea are loc azi, 27
decembrie, ora 14.00, de la Capela Haşaş. Vei trăi veşnic în sufletul meu! Fiica
Teodora. (3611)

V

Cu durere în suflete ne luăm rămas bun de la cel care a fost tată, socru,
bunic şi cuscru,
TEODOR ALBUŢIU.
Fie-i ţărâna uşoară. Te vom păstra
veşnic în amintirea noastră. Fiul Doru,
nora Claudia, nepoata Flaminia şi cuscru Rudy.

V

Cu multă durere în suflete ne
luăm rămas bun de la cumnatul şi unchiul nostru
TEODOR ALBUŢIU
şi suntem alături de nepoţii noştri, Teodora şi Doru cu familia. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre aleşii Săi. Cumnatul Ştefan cu soţia
Lenuţa şi nepoţii Adina, Claudiu şi Vlad.

V

Cu ochii în lacrimi şi durere în
suflet mă rog la Dumnezeu să-ţi odihnească în pace sufletul bun, dragul meu
cumnat
TEODOR ALBUŢIU.
Dormi în pace. Cumnata Andor Maria.

V

Gânduri de alinare şi mângâiere pentru Teodora şi Doru cu familia, la
despărţirea de dragul lor tată, bunic şi
socru
TEODOR ALBUŢIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar
pe voi să vă ajute să treceţi peste aceste momente grele. Fam. Roman şi Bogdan. (3599)

V

Cu inima zdrobită de durere şi
cu lacrimi în ochi anunţ trecerea la cele
veşnice a dragului meu soţ
ALEXANDRU GUI.
Înmormântarea are loc azi, 27 decembrie 2016, ora 12.00, de la Capela Haşaş.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia
îndurerată, Gui Ana. (3613)

V

Cu regret în suflet anunţăm încetarea din viaţă a unchiului nostru
ALEXANDRU GUI.
Nepoatele Sanda Popa şi Dorina şi
Ovidiu Coroş.

V

Cu adâncă durere în suflet anunţ
moartea fulgerătoare a fratelui meu
ALEXANDRU GUI.
Sora Maria şi Dumitru Popa.

V

Cu durere în suflete anunţăm
moartea fulgerătoare a unchiului nostru
ALEXANDRU GUI.
Mircea, Alexei şi Alina.

V

În aceste îndurerate momente
suntem alături de mătuşa noastră Anişoara. Nepoatele Indieşi Ileana, Călin,
Andrada, Vasilica şi Radu Mociar.

V

Cu adâncă durere în suflet anunţăm moartea iubitului nostru cumnat
ALEXANDRU GUI.
Cumnaţii îndureraţi, Raţ Ionel şi Nuţi.

