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decese

V

Cu multă durere în suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru frate,
cumnat şi unchi
VASILE-DOREL
CHINDE.
Fie ca lumina veşnică să-i însoţească sufletul spre ceruri.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată. Sora Dorina, cumnatul Călin Micula, nepoatele Cristina
şi Alexandra.

V

Împărtășim durerea familiei Micula Călin și Dorina
la marea despărțire de cumnatul și fratele,
VASILE DOREL
CHINDE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
familiei îndoliate. Fam. Ioan
Micula.

V

Gânduri de mângâiere,
compasiune şi sincere condoleanţe transmitem familiei Micula Călin şi Dorina, la trecerea
la cele veşnice a cumnatului şi
fratelui drag
VASILE-DOREL
CHINDE.
Părintele Ceresc să-l odihnească în pace în Împărăţia Sa!
Augustin Popa şi familia.

V

Suntem alături de familia Micula Călin și Dorina
la marea durere pricinuită de
pierderea cumnatului și fratelui drag,
VASILE DOREL
CHINDE.
Sincere condoleanțe! Fam.
Ursu Gelu.

V

Ne alăturăm durerii familiei Micula Dorina şi Călin
pricinuită de trecerea în nefiinţă a fratelui şi cumnatului drag
DOREL CHINDE.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia Rusu Cornelia, Mihai
şi Raluca.

V

Un gând de compasiune şi sincere condoleanţe transmitem familiei Micula Călin
şi Dorina, îndoliaţi de pierderea prematură a cumnatului, fratelui şi unchiului drag.
Dumnezeu să le ofere alinare.
Colectivul Serviciului Financiar-Contabil al S.C T.G.I.E. Oradea.

V

Cu sufletele îndoliate şi
tristeţe ne luăm rămas bun de la
prietena şi vecina noastră
FLORICA MATEI
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate şi ne
rugăm ca bunul Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fam. Mada
Traian şi Florica. (3309)

V

Cu adâncă durere în
suflet ne luăm rămas bun de la
vecina noastră
FLORICA MATEI.
Suntem alături de familia îndoliată. Fam. Cosma Ioan şi
Ana. (3310)

V

Chiar dacă fiecare dintre noi am luat-o pe propriul
drum, vestea trecerii la cele
sfinte a încă unuia din grup
ne-a făcut să ne gândim cât de
fragilă e viaţa. Dumnezeu să-l
aşeze pe dragul nostru coleg
preot DAN SUCIU
între cei drepţi, iar pe cei rămaşi să-i întărească în grelele
încercări ce vor urma. Dumnezeu să-l odihnească. Diriginta,
prof. Liana Popa împreună cu
colectivul clasei a XII-a C a Liceului Teoretic „Aurel Lazăr”,
promoţia 1993. (3303)

V

Regretăm nespus de
mult trecerea la cele veşnice a
preotului DAN SUCIU,
un OM de o calitate excepţională şi de o bunătate rară.
Părintele Ceresc să-l aşeze în
ceata sfinţilor Săi slujitori. Suntem alături de întreaga familie în aceste momente deosebit
de grele. Familia Pantiş Iosif şi
Ana. (3301)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere familiei îndurerate
la despărţirea de cel care a fost
preot DAN SUCIU,
trecut la cele veşnice nedrept
de timpurie. Bunul Dumnezeu
să-l aşeze în Împărăţia Sa alături de cei drepţi. Colectivul
Cofetăriei Perla Oradea. (3302)

V

Sincere condoleanţe familiei Suciu, la trecerea în
nefiinţă a celui care a fost
preot DAN-TEODOR
SUCIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Naşii Doru, Gabriela, Lenuţa, Radu. (3313)

V

Suntem alături de voi
Lia, Casian şi Sofi, acum când
vă despărţiţi de soţul şi tatăl
vostru drag
preot DAN SUCIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Familia Pop Lucian. (3316)

V

Cu lacrimi în ochi, tristeţe în suflete şi durere în inimi,
anunţăm trecerea la cele veşnice a
preotului DAN-TEODOR
SUCIU,
care a fost chemat la Domnul ca să liturghisească la altarul cel ceresc împreună cu cetele îngereşti. Suntem alături de
familia nemângâiată, preoteasa
Laura împreună cu copiii, Casian şi Sara, şi ne rugăm ca bunul
Dumnezeu să-l aşeze pe
preotul DAN
în ceata sfinţilor Săi slujitori.
Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din satul Tilecuş.
(3326)

V

Împărtăşim durerea
colegelor noastre, Daniela Bar
şi Silvia Puşcaş acum când
se despart de bunica lor dragă. Sincere condoleanţe întregii familii. Colectivul Bibliotecii Universităţii din Oradea.
(3288)

V

Vă transmitem cele
mai sincere condoleanţe şi suntem alături de voi Dana şi Silvia, în aceste momente grele când vă despărţiţi de bunica
voastră dragă. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Florica şi
Radu Ujoc. (3289)

V

Sunt alături de voi,
Dana şi Silvia, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în nefiinţă a bunicii voastre dragi. Sincere condoleanţe.
Emilia Pop. (3327)

V

Cu durere în suflete
anunţăm încetarea din viaţă a
mamei şi bunicii noastre
FLORICA GROŞAN.
Înmormântarea are loc azi,
22 aprilie 2017, ora 14.00, de
la Capela Frenţiu a Cimitirului
Municipal Oradea. Fam. Dan şi
Flavia Groşan, fam. Alexandru
şi Flavia Ţandrău. (3329)

V

Cu adâncă durere în
inimi şi nespusă tristeţe în suflete ne despărţim de iubita
noastră bunică
FLORICA GROŞAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată.
Nora Monica, nepoata Antonia
şi cuscra Victoria. (3291)

V

Suntem alături de familia Groşan, acum când îşi
conduc pe ultimul drum mama
FLORICA GROŞAN.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Familia Ţoc Nelu şi Carmen.
(3292)

V

Împărtăşim durerea
voastră Irina cu familia, acum
când vă despărţiţi pentru o vreme de cel care v-a fost drag
GHEORGHE
MAGHEARI,
din Ţeţchea. Dumnezeu să-l
odihnească în pace şi să rămână cu voi. Cumnaţii Nicu, Anica Florea şi Ghiţă Gros. (3315)

V

Suntem alături de voi,
Irina, Geta, Ghiţă, Claudia şi
Emanuela, la ceas de despărţire de cel care a fost soţ şi tată
GHEORGHE
MAGHIARY,
din Ţeţchea. Împărtăşim durerea voastră. Simuţ Maria,
Borteş Eva şi Magda Sabina.
(3325)

V

Suntem alături de colega noastră Csila Farkas, la marea durere pricinuită de moartea tatălui drag. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Sincere
condoleanţe familiei. Colectivul Medicris. (3340)

V

Cu mare tristeţe în suflet anunţ că iubitul meu soţ
VASILE ALBU
a plecat la cele veşnice. Stâlpul are loc azi, 22 aprilie 2017,
ora 16.30, la Capela Steinberger, iar înmormântarea în localitatea Resighea, judeţul Satu
Mare, duminică, 23 aprilie
2017, ora 13.00. Dumnezeu să
te odihnească în pace şi lumina
cea fără sfârşit să-ţi strălucească. Soţia Rica. (3330)

V

Cu nemărginită durere
ne luăm rămas bun de la fratele, cumnatul şi unchiul nostru
drag
VASILE ALBU,
acum când viaţa ne desparte.
Suntem alături de soţia Rica,
în această mare durere. Dormi în pace. Fratele Albu Gheorghe cu soţia Maria şi fiul Andrei. (3331)

V

Cu multă tristeţe ne
despărţim de unchiul
VASILE ALBU.
Un gând de mângâiere pentru mătuşa Rica. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Stela şi
Sergiu. (3334)

V

Un ultim omagiu,
acum când ne despărţim de unchiul nostru
VASILE ALBU.
Sincere condoleanţe mătuşii Rica. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Nepoata Geta
cu soţul Laurenţiu şi fiica Ileana. (3335)

V

Sunt alături de cumnata Rica acum când se desparte
de iubitul ei soţ
VASILE ALBU.
Bunul Dumnezeu să-l aşeze
în Lumina Sa. Doina. (3332)

V

Cu multă durere în suflete şi lacrimi în ochi anunţăm
pe această cale trecerea la cele
veşnice, după o foarte grea suferinţă, a celui care a fost fiul
meu şi fratele fiicei mele Gabriela,
VIRGIL CÎMPEANU.
Dumnezeu să te odihnească
în pace şi linişte. Te vom păstra
cu drag în amintirea noastră.
Mama Angela, sora Gabriela,
nepotul Rareş, ginerele Mauricio. (3339)

V

În aceste momente de
mare durere, suntem alături de
draga mea prietenă Angela şi
sora Gabriela, la marea durere
pricinuită de decesul fiului drag
PUIU CÎMPEANU.
A plecat prea devreme pe
drumul veşniciei. Te păstrăm
cu drag în amintirea noastră. Dumnezeu să-ţi dăruiască
odihnă veşnică. Condoleanţe
întregii familii îndoliate. Luncan Rodica, cu copiii Narcisa, Claudia, Ovidiu cu familiile lor. (3338)

V

Împărtăşim durerea
colegei şi bunei noastre prietene Mariana Frese, în aceste
momente de mare tristeţe pentru ea, când se desparte de iubita ei mamă,
ANA FRESE.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colegii de la
Primăria comunei Holod. (3311)

