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S

decese

V S-a stins din viaţă un
bun vecin
CRĂCIUN POP.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică şi să-l aşeze în Împără-

V Un gând de mângâie-

V Cu mare durere în suflet

re şi alinare familiei îndurera-

mă despart de tine mămica mea

te, acum când se despart de cel

scumpă şi dragă

care a fost tatăl şi bunicul lor şi
părintele nostru spiritual
IOAN PETRICA.
Dumnezeu să-l odihnească
în linişte şi pace. Văd. Florica
Rotar cu familia. (1372)

ţia Sa. Urmaşii lui Pater Maria:
Mărioara, Florica şi Toderaş.

VERONICA BLIDAR,
de 91 ani, din Boianu Mare.
Nu voi uita niciodată cu câtă
dragoste şi bunătate ne aşteptai acasă, ne povăţuiai numai
de bine şi ne iubeai enorm de

V Împărtășim durerea co-

legei noastre Lucia Andone și
ne exprimăm profunda noastră
compasiune, în aceste momente de tristețe și suferință, când
se desparte de dragul ei tată.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Conducerea și colegii de
la Poliția Locală Oradea. (163)

mult. Ai trăit zeci de ani în întuneric dar nu fără lumina divi-

V Suntem alături de prietena noastră Rodica Fildan, copiii ei Cosmin şi Ioana şi ginerele Iuliu, în aceste clipe grele
când se despart de tatăl şi bunicul lor

nă în suflet. Fie ca acea lumină
sfântă din inima ta, rugăciunile cele multe pentru copiii tăi să

comemorări

ne călăuzească de acolo din cer

Anunţurile de

comemorări şi decese
se preiau:

r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 9.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de
pe str. Patrioţilor
nr. 4 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri,
între orele 9.0018.00, duminică,
16.00-18.00

V Trecerea timpului nu
aduce uitarea dar adânceşte do-

şi să ne mângâie mereu. Cât ai

rul din sufletele noastre la îm-

trăit te-am iubit din tot sufletul,

plinirea a 22 de ani de când a

cât voi trăi te voi purta în ini-

IOAN PETRICA.

ma mea. Bunul Dumnezeu să-ţi

plecat dintre noi dragul nostru

Dumnezeu să-l odihneas-

dea odihnă veşnică. Cu lacrimi

soţ şi tată

că în pace. Prietenii Albert şi

în ochi şi durere în suflet fiica

COSTEL

Marta Lovas. (1375)

Tiuţa-Aristiţa Pater, din Ora-

VELIMIROVICI.

dea. (1380)

Odihneşte-te în pace suflet bun. Îţi vom păstra în veci

V Cu tristeţe şi durere,

rişorii noştri dragi, Aristiţa şi

anunţăm încetarea din viaţă a

Nicu Pater, la despărţirea de

mamei,

mama lor dragă

ANA IVAN,

VERONICA BLIDAR.

de 80 ani, din Oradea. În-

Sincere condoleanţe. Liviu şi

mormântarea va avea loc vi-

Viorica Rusu. (1381)

neri, 17 februarie 2017, ora
12.00, la Cimitirul Rulikowski, din Oradea. Fiul Ivan Ioan
şi nora Edit. (1360)

V Cu tristeţe şi supărare,

V O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun şi iubitor s-a ridicat la ceruri, iar noi

V Cu adâncă durere în suflet, anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragii noastre soţii,
mame, soacre şi bunici
CATIŢA ROŞU,

anunţăm încetarea din viaţă a

cu lacrimi în ochi, cu sufletul

bunicii şi cuscrei noastre

de 83 ani. Înmormântarea

îndurerat, ne despărţim de cea

ANA IVAN,

va avea loc vineri, 17 februa-

mai scumpă şi deosebită mamă,

rie 2017, ora 14.00, de la Cape-

din Oradea. Dormi în pace.

soacră, bunică, străbunică şi

la Haşaş. Dumnezeu s-o odih-

străstrăbunică

nească în pace. Soţul Teodor,

Nepotul Romi, Maria şi Matei,
cuscrii Robotin Vasile şi Maria, din Oradea. (1361)

VERONICA BLIDAR,
de 91 ani, din Boianu Mare.

copiii Ecaterina, Dorel, Mariana şi nepoţii.

Bunul Dumnezeu să-ţi dea ier-

V Cu durere anunţăm încetarea din viaţă a surorii mele
ANA IVAN – NUŞA,
născută Tătar, de 80 ani, din
Sâmbăta. Să-ţi fie ţărâna uşoară. Fratele Vasile Tătar, cumnata Mărioara, din Oradea. (1359)

V Sincere condoleanţe şi

tare şi odihnă veşnică. Nu te
vom uita niciodată. Înmormântarea are loc azi, 16 februarie,
ora 13.00, în comuna Boianu
Mare. Fiul Bujor cu soţia Maria şi copiii lor, fiica Geta cu soţul Tibi şi copiii lor, fiica Aristiţa cu soţul Nicu şi copiii lor,
fiul Nicu cu soţia Irina şi copiii lor. (1379)

întreaga noastră compasiune
familiei îndurerate la despărţirea de cel care a fost naşul nostru

amintirea. Soţia şi dragii tăi co-

V Suntem alături de ve-

V Un ultim omagiu celei
care a fost

V Dintre absolvenţii Şcolii Medii Tehnice de Comerţ –
Oradea, promoţia 1954
DUMITRU ONCA,
a părăsit această lume. Înmormântarea are loc la Cluj –
Napoca, azi, 16 februarie 2017,
ora 13.00. Condoleanţe familiei. Ionel Vidican.

V Suntem alături de prietenul nostru, Florian Peț, la
despărțirea de dragul său tată,

IOAN PETRICA.

VERONICA BLIDAR.

Dumnezeu să-i dea odihna

Sincere condoleanţe famili-

Sincere condoleanțe familiei

binemeritată. Văd. Sărac Rodi-

ei îndoliate. Cuscra Pater Ana.

îndoliate! Diana și Cătălin Pe-

ca, cu familia. (1371)

(1374)

lea. (156)

FLORE PEȚ.

pii. (1370)

V Se împlinesc 7 ani, de

când viaţa mi-a luat ce-am avut
mai scump pe lume, pe draga
mea mamă
FLOARE SAS.
Mi-a lăsat în schimbul ei o
infinită durere şi singurătate.
„Cine are părinţi
Pe pământ, nu în gând
Mai aude şi în somn
Ochii lumii plângând”.
Prezentă permanent în gândurile şi inima mea, îi aduc un
pios omagiu de dragoste şi preţuire. Îi mulţumesc pentru fiecare clipă de fericire pe care
mi-a sădit-o în suflet şi îl rog
pe bunul Dumnezeu s-o aşeze
între aleşii Săi şi să-i dea odihnă veşnică. Fiica prof. Jeni Sas.
(1373)

V Cu aceeași durere în suflete anunțăm că se împlinesc
40 de zile de la plecarea la cele
veșnice a dragei noastre soții,
mame și bunici
MARIA SILAGHI.
Ne rugăm la bunul Dumne-

V Tristă aducere aminte la

împlinirea a 11 ani de când bunul nostru tată, bunic şi străbunic
GHEORGHE LUCUŞ,
a plecat pe drumul fără întoarcere, 7 ani şi 2 luni de
când la urmat şi draga noastră
mamă, bunică şi străbunică
VIORICA LUCUŞ
şi 3 ani şi 4 luni de când şi
dragul nostru soţ, tată, bunic şi
socru
ŞTEFAN CRĂCIUN
s-a dus la cele veşnice. Odihnă veşnică să vă dea bunul
Dumnezeu în Împărăţia Sa.
Fiica şi soţia Florica, cu copiii. (1356)

zeu să-i lumineze calea spre
odihna veșnică. Nu vom uita
niciodată bunătatea și dragostea cu care ne-a înconjurat. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 18 februarie, ora
9.00, la Biserica „Sf. Apostoli
Petru și Pavel”, din Ioșia. Familia îndurerată. (160)

V Se împlinesc 2 ani de la
plecarea în veșnicie a celei care
a fost mamă și soție
MĂCINICA LAZĂU.
Dumnezeu s-o odihnească!
Soțul și copiii. (159)

