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Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i aşeze sufletul de-a dreap-

S

decese

ta Lui. Copiii Tudor şi Teodora. (2079)

V Suntem alături de fami-

V Cu sufletele sfâşiate de

durere şi cu inimile îndolia-

te anunţăm trecerea nedrept de
timpuriu la cele veşnice a fiicei
noastre iubite,
MARIANA MUREŞAN.
Înmormântarea are loc azi,
11 martie, ora 13.00, în comuna
Brusturi. Dumnezeu s-o aşeze de-a dreapta Sa. Pe veci nemângâiaţi şi îndureraţi părinţii Mureşan Vasile şi Aurica.
(2073)

lia cumnatului nostru Viorel

despărţim pentru totdeauna de
sora noastră,
MARIANA-LUCIA

cinuită de moartea prematură a
fiului său
CĂLIN GHERDAN.
Sincere condoleanţe. Fam.
Vlad Dumitru şi Ileana, din
Sânmartin. (2084)

V Ne alăturăm durerii familiei naşului nostru Gherdan
greu încercată prin pierderea
CĂLIN GHERDAN.
Domnul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Familiile Bungău Eugenia, Călin şi
Constantin. (2083)

MUREŞAN,
rugându-ne bunului Dumnezeu pentru odihna sufletului
său. Nu te vom uita niciodată.
Fraţii tăi, Livia, Florin şi Rodica. (2074)

V Suntem alături de familia Gherdan, în marea suferinţă pricinuită de trecerea în nefiinţă a nepotului şi verişorului
nostru drag

V Suntem alături de pri-

etenii noştri Aurica şi Vasile
Mureşan la marea durere pricinuită de moartea fulgerătoare a
fiicei lor
MARIANA.

CĂLIN GHERDAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cumnata Vlad Floarea cu
familia. (2087)

V Suntem alături de cole-

Dumnezeu să o ierte. Fam.

ga şi prietena noastră, Teodora

Sas Florian, Gabrian-Dorin şi

Gherdan, în aceste momente de

Sas Marius. (2081)

mare durere şi suferinţă, când
se desparte de dragul său tată,

V La trecerea în eternitate

a fostului coleg și prieten

dr. LEON CERNEI
transmitem sincere condoleanțe
familiei îndoliate. Fam. dr. George Filip. (242)

V Cu durere nemărginită

ne despărţim de scumpa noastră nepoată
LIANA FILIP,

cea care a fost o soţie bună,

V

Mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au
fost alături în momentele grele
de despărţire de dragul şi iubitul nostru
dr. EMIL NOSA,
soţ, tată, bunic şi străbunic,
un om de aleasă omenie şi bunătate, un simbol de moralitate
şi înţelepciune pentru întreaga
familie. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi linişte. Nu-l
vom uita niciodată. Soţia Veronica, fiicele Emilia şi Jana cu
familiile lor. (2076)

Gherdan, la marea durere pri-

prematură a fiului

V Copleşiţi de durere ne
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CĂLIN GHERDAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar Teodorei să-i dea putere să depăşească aceste momente grele. Diriginta şi colectivul clasei a XI-a C, de la C.N.
„Emanuil Gojdu”. (2090)

V Un sincer gând de alinare şi mângâiere, împreună
cu întreaga noastră compasiune pentru colegul nostru Bejuş-

o mamă nepreţuită, o nepoată

ca Marius şi familia sa, la tre-

dragă şi o verişoară iubitoare.

cerea în nefiinţă a bunicului

Bunul Dumnezeu să-i dea odih-

drag. Dumnezeu să-l odihneas-

na pe care o merită din plin! Lia

că în pace. Colegii de la Monita

şi Nela, cu familiile lor.

SRL. (2080)

V Suntem alături de veci-

nii şi prietenii noştri, Veronica, Emilia şi Jana şi de familiile
lor, în aceste momente de durere când se despart de dragul lor
soţ şi tată
dr. EMIL NOSA,
distins medic, om de o înaltă ţinută morală şi profesională,
suflet nobil, generos şi bun vecin. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia, ing. Costea
Ilie şi soţia Katy. (2085)

V

Regret trecerea în veşnicie a bunului meu coleg de facultate
dr. LEON CERNEI.
Sincere condoleanţe familiei.
Dr. Alex Georgescu. (2089)

V

Suntem alături de tine
Gabriela şi familia în marea
durere pricinuită prin pierderea
celui ce a fost
dr. LEON CERNEI.
Odihnă veşnică. Fam. Meşter
Dan şi Mihaela.

V Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe familiei dr.
Miculschi Gabriela, la trecerea
în nefiinţă a tatălui drag
dr. LEON CERNEI.
Dumnezeu să-l aibe în pază.
Mimi Pop. (2097)

V

Un suflet blând, plin de
dragoste şi bunătate s-a ridicat
la cer lăsând în urmă multă durere şi lacrimi. Ne despărţim
pentru o vreme de tine dragul
nostru bunic şi străbunic
DUMITRU PAINA.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Nepoata Ioana, soţul Alaister Black, nepoţii Casper şi Maxi.

V

Cu adâncă durere în suflet anunţăm încetarea din viaţă a dragului nostru bunic, străbunic
DUMITRU PAINA.
Îţi mulţumim pentru tot ce ai
făcut pentru noi. Dumnezeu să
te odihnească în pace. Nepoata
Giulia, Marinel-soţul, strănepoatele Alexandra şi Silvi.

V

Aducem un ultim omagiu colegului nostru,
dr. PETRU-ANDREI RACZ,
medic veterinar, de care ne
despărţim acum, când pleacă pe ultimul său drum. Dumnezeu să-l odihnescă în pace.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari, Filiala Bihor. (2094)

durerate retrăim clipa când în
urmă cu 6 ani a plecat spre veşnicie iubitul nostru soţ, tată,
bunic şi socru
înv. IOAN OSWALD,
din Sîntandrei, un suflet plin
de bunătate rară, iubire, cu un
caracter deosebit, sunt amintiri
ce nu pot fi şterse din memoria noastră. Pentru dragostea ce
ne-ai arătat-o îţi datorăm neuitarea veşnică scumpul nostru.
Ai lăsat în urmă durere, regrete
şi un dor nestins. Te vom păstra
pentru totdeauna în amintirea
noastră ca pe o icoană sfântă şi
dragă, rugând pe bunul Dumnezeu să-ţi dăruiască pace, linişte şi odihnă veşnică în Împărăţia Sa cerească. Pe veci
nemângâiaţi soţia Mimi, copiii Ianika şi Dănuţ cu familiile.
(2039)

V Cu ochii înlăcrimaţi şi

cu durere în suflet comemorăm
împlinirea celor 9 ani de când
dragul nostru fiu, frate, cumnat
şi unchi

V

Ne luăm rămas bun de la
cel care a fost un bun coleg şi
prieten,
dr. PETRU-ANDREI RACZ,
medic veterinar. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegiul Medicilor Veterinari Bihor. (2095)

V

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a colegului nostru,
dr. PETRU-ANDREI RACZ,
medic veterinar. Dumnezeu
să-l ierte. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul
Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Bihor. (2096)

V Rămânem cu amintiri

dragi, nepreţuite şi cu o mare
durere în suflet acum când ne
despărţim de iubitul nostru tată
şi socru
DUMITRU PAINA.
Pentru dragostea şi înţelegerea cu care ne-ai înconjurat
nu te vom uita niciodată şi te
vom purta mereu în suflet bunul nostru drag. Dumnezeu săţi mângâie sufletul blând. Înmormântarea va avea loc luni,
13 martie, ora 13.00, de la Capela Haşaş. Fiica Aurelia şi ginerele Nelu.

V Cu sufletele triste şi în-

ADRIAN MUGHIURUŞ
a plecat pe drumul fără întoarcere şi a celor 5 ani de când
alături de el îşi doarme somnul veşniciei dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic

comemorări

V

Se împlinesc 40 de zile
de la decesul celui care a fost
dr. GHEORGHE IACOB.
Parastasul de pomenire va
avea loc duminică, 12 martie,
ora 10.00, la Mănăstirea „Sfânta Maria”, str. C. Coposu, Oradea. Nu vom uita niciodată dragostea şi generozitatea cu care
ne-a înconjurat şi pentru care
îi mulţumim. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiica Mihaela şi ginerele Mitică. (2082)

GHEORGHE MUGHIURUŞ.
Dragostea şi bunătatea voastră cu care ne-aţi înconjurat în
anii vieţii le vom purta mereu
în inimile noastre, vă vom plânge şi nu vă vom uita niciodată.
Parastasul are loc azi, 11 martie 2017, ora 11.00, la Biserica
Acoperământul Maicii Domnului. Lumina lui Hristos să vă
vegheze somnul. Familia îndurerată. (2082)

