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V

Cu multă durere în suflete anunţăm încetarea din
viaţă a iubitei noastre soţii şi
mame,
LILIANA LUCACIU,
de 53 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Înmormântarea va avea loc duminică, 28 mai, ora 13.00, în cimitirul vechi, municipiul Sebeş,
judeţul Alba. Doru şi Alexandru Lucaciu. (4077)

V Suntem alături de Alex

şi Doru Lucaciu, în aceste momente deosebit de grele, la despărţirea de iubita noastră,
LILIANA LUCACIU.
Dumnezeu s-o odihnească.
Sora Emilia şi cumnatul Ştefan Basarab, din Sebeş-Alba.
(4078)

V Cu adâncă durere în su-

flet îmi iau rămas bun de la iubita mea noră,
LILIANA LUCACIU.
Dumnezeu s-o odihnească.
Elisabeta Lucaciu, din Beiuş.
(4079)

V Cu sufletele răvășite de

durere ne luăm rămas bun de la
cea care a fost vecina noastră
prof. LILIANA LUCACIU,
și suntem alături de vecinul
nostru Doru și fiul Alexandru.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace.Vecinii din blocul D 68,
str. Fagului.

V

Cu gânduri sincere de
alinare și mângâiere suntem
alături de familia Lucaciu, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a colegei
noastre dragi,
LILIANA LUCACIU.
Dumnezeu să-i așeze sufletul în Împărăția Sa! Colectivul
și personalul administrativ al
Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea. (477)

V Ne este foarte greu să

credem și să acceptăm că firul
vieții tale s-a oprit și că nu te
vom mai avea printre noi,
LILIANA
dragă. Cuvintele sunt de prisos. Odihnă veșnică! Catedra
de limbi străine a Colegiului
Național „Iosif Vulcan” Oradea. (478)

V Suntem alături de cole-

ga noastră Milian Mariana, în
aceste momente grele când se
desparte de soacra ei. Sincere
condoleanţe. Colectivul Hotel
Poieniţa Băile Felix. (4075)

V Un gând de mângâiere,

compasiune şi sincere condoleanţe pentru nepotul Alexandru, acum când îşi ia rămas bun
de la cea care l-a iubit cel mai
mult, mama sa dragă,
IRINA ZAHARIA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Mătuşa Maria cu soţul
Ioan. (4081)

V Împărtăşim adânca du-

rere a colegului nostru Alexandru Zaharia, în aceste clipe de
grea încercare, pricinuite de
plecarea în veșnicie a mamei
dragi,
IRINA ZAHARIA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Conducerea și colectivul firmei S.C. G.M.A.B. Consulting
S.R.L.

V Un gând de alinare şi

mângâiere pentru colegul meu,
Alexandru Zaharia, în aceste
momente deosebit de dureroase
când se desparte de cea care i-a
fost mamă,
IRINA ZAHARIA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Ana Pop.

V Cu inima îndurerată mă

despart de dragul meu tată,
VLAD CILIBIU,
de 76 ani. Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
27 mai, ora 13.00, din Capela
Haşaş. Fiul Cilibiu Dan. (4087)

V Rămâi în inima mea aşa

cum ai fost un bunic blând şi
bun,
VLAD CILIBIU.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Nepotul Vlăduţ. (4088)

V

Un ultim omagiu pentru
cel care a fost
VLAD CILIBIU.
Suntem alături de voi, Dan şi
Vlăduţ, în aceste momente grele. Fam. Sava Nicolina şi Adriana. (4089)

V

Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi,
la ceas de grea încercare, când
l-am condus pe ultimul drum,
pe cel care ne-a fost soţ, tată şi
bunic,
FLORIAN CURTA.
Bunul Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa. Familia. (4091)

V

V În aceste momente tris-

te, suntem alături de familia
greu încercată. Sincere condoleanţe. O rugăciune pentru odihna ta veşnică frumoasa doamnă
MAGDALENA PETER.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Asociaţia de Proprietari „Lira”. (4095)

V Un ultim şi pios omagiu

V De-un an
te-ai înălţat la ceruri,
La Raiul de noi toţi râvnit,
Fetiţa mamei, chip iubit,
Ce scurtă viaţă ţi-ai trăit
Luptând s-atingi
înalte ţeluri!
Că m-ai lăsat cu dor nestins
Nu-mi pasă! Nu te

pentru fostul nostru vecin
VLAD CILIBIU.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Asociaţia de proprietari Republicii
16.

mint ştii bine!
Vreau doar să ştii
că-s lângă tine
Când zorii vin,
când noaptea vine,
Iar când adorm
cu greu, în fine,
Iubirea mea,

comemorări

V Cu aceeași durere în su-

flete, retrăim mereu aceleași
clipe de întristare, ca în urmă
cu 40 de ani de la despărțirea
pentru totdeauna de cea mai
dragă nouă, mama și bunica
noastră,
FLORICA MARCU
și 19 ani de la despărțirea de
scumpul nostru tată și bunic,
GHEORGHE MARCU.
Ne rugăm în continuare pentru odihna sufletelor lor. Vă
vom iubi mereu, dragii noștri
părinți și bunici. Fiica Florica
Uivaroșan și nepotul Cosmin
cu familia. (474)

mi-apari în vis!...
Şi simt alăturea de mine,
Destui ce n-au crezut că eşti,
O dulce fată din poveşti,
Ce clipa intens ţi-o trăieşti,
De teama să nu se termine!...
Cu dragoste
eternă, fetiţei mele
VIRGILIA NICULA,
ce s-a stins la numai 25 de
ani, în 27 mai 2016, departe...
Parastasul va avea loc în
S.U.A. Mama Claudia Nicula şi
Tudor. (4045)

Retrăim mereu aceleaşi
clipe de durere şi întristare, ca
în urmă cu 6 săptămâni când
draga noastră mamă, soacră,
bunică şi străbunică,
ELENA LUNCAN,
a trecut la cele veşnice. Sufletul nostru păstrează vie amintirea dragostei şi dedicării sale.
Pentru tot îi dăruim respectul,
iubirea şi recunoştinţa noastră. Rugăm pe bunul Dumnezeu s-o odihnească în Împărăţia Sa. Parastasul de pomenire
va avea loc duminică, 28 mai,
la Biserica din Roit. Fiica Mărioara, ginerele Nicolae şi nepoţii Cristian şi Marius cu familiile lor. (4056)

V

Se împlinesc 8 ani de
când părinţii mei,
VIOREL MOISA
şi
MARIA MOISA,
s-au mutat în altă lume, într-o
altă dimensiune. Totuşi îi simt
încă în preajma mea, aş vrea să
le spun că mulţi dintre prietenii lor au pornit pe drumul fără
întoarcere să-i caute; că nepoţii lor au devenit între timp bărbaţi, că eu încerc să mă menţin la nivelul speranţelor lor
şi să nu îi dezamăgesc. Pe cei
care i-au cunoscut şi iubit îi invit la parastasul de pomenire care va avea loc sâmbătă, 27
mai 2017, la Biserica cu Lună,
ora 10.00. Fiica Felicia cu soţul
Zeno şi nepoţii lor Gabi şi Dănuţ. (4061)

V

O rugăciune de iertare şi
odihnă veşnică înălţăm la cer,
la împlinirea a şase săptămâni
de când a părăsit această lume,
fratele şi cumnatul nostru
TRAIAN ZAHARIA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sora Maria şi cumnatul Ioan. (4082)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea a 40 de zile
de la despărţirea de draga noastră mamă, soacră, bunică şi
străbunică,
ELENA LUNCAN.
Slujba de pomenire va avea
loc duminică, 27 mai, ora 11.00,
la Biserica din Roit. Dumnezeu să te odihnească în linişte
şi pace. Fiul Simion cu familia.

V

Păstrându-le neştearsă amintirea, aducem un pios omagiu de
recunoştinţă, dragoste şi neuitare dragilor noştri părinţi, bunici şi
străbunici, acum când se împlinesc 7 ani de la trecerea în nefiinţă a
tatălui nostru,
IOAN PETRILA,
şi 24 de ani a dragei noastre mame,
IRINA PETRILA,
din Ceica. Dumnezeu să-i odihnească în pace şi linişte. Mulţumim
tuturor celor care le vor dărui o clipă de aducere aminte. Parastasul
de pomenire va avea loc sâmbătă, 27 mai, la Mănăstirea Sf. Cruci.
Fiicele Maria, Vuţa şi Irina, cu familiile lor. (4092)

