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V

„Isus Hristos
a făcut moartea slăvită,
El a făcut slăvit chiar instrumentul acestei morţi-crucea.
Biruinţa crucii,
biruinţa morţii”.
NICOLAE IGNA,
AURORA MERCEA,
GABRIEL SĂVESCU,
CONSTANTIN TURCULEŢ,
NICOLAE PĂCALĂ,
EUGENIA FARCAŞ,
CATIŢA TIRITEU,
MARGARETA SZILAGYI,
ERZSEBET KACSO,
ERZSEBET SZEKERES,
MIHALY KRISTOF,
OLGA-AURELIA KALMAR,
ERZSEBET HEILMAN,
IULIANA STOKKER,
GYORGY LACZI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V Ţin să mulţumesc tutu-

V

Suntem alături de familia greu încercată de durerea
pricinuită de trecerea la cele
veşnice a celui care a fost soţ,
tată şi bunic iubit,
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Sincere condoleanţe din
partea cuscrilor Teodor şi Angelica Petrila.

V

Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi îndurerate la
trecerea la cele veşnice a celui
care a fost soţ, tată şi bunic iubit,
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Cuscrii Mihai şi Viorica Cioca.

V

Împărtăşim durerea dragilor noştri Dana, Dănuţ şi Marius, cu familiile, la despărţirea
de soţul şi tatăl drag, verişorul
nostru,
ing. NICOLAE PĂCALĂ,
plecat în lumea celor drepţi.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar pe cei
îndureraţi să-i mângâie şi să-i
întărească în credinţă. Fam.
Moise, Maria şi Adrian Dan.
(4593)

V

Compasiune şi mângâiere familiei doamnei Dana Păcală, acum, când dragul lor
NICOLAE PĂCALĂ
a plecat la cele veşnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe. Mariana
şi Liviu Popa. (4594)

V

ror celor care prin prezenţă, coroane şi flori aţi ales să fiţi alături de noi la despărţirea pentru
totdeauna de fratele meu drag
DOREL SUPERAR,
din Vintere, plecat prea devreme dintre noi după o lungă şi mult prea grea suferinţă.
Dumnezeu să-l odihnească-n
pace. Liviu Superar cu familia.
(4596)

Suntem alături de Dana
şi copii, Dan cu familia şi Marius, la marea durere pricinuită
de pierderea soţului, tatălui, socrului şi bunicului drag
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-i vegheze
odihna veşnică în lumea celor
drepţi. Sincere condoleanţe. Elvira şi Bogdan Marc. (4576)

V Cu lacrimi în ochi şi du-

care, suntem alături de familiile Dana Păcală şi Dan Păcală, la trecerea la cele veşnice a
celui mai bun soţ, tată, socru şi
bunic, care a fost distinsul director
NICOLAE PĂCALĂ,
om de aleasă omenie şi probitate profesională. Bunul
Dumnzeu să-l ierte, să-l odihnească în pace şi să-l aşeze cu
drepţii în Împărăţia cerurilor.
Sincere condoleanţe. Fam. Leuca Teodor. (4577)

rere în suflete anunţăm trecerea
la cele veşnice a iubitului nostru soţ, tată şi bunic,
ing. NICOLAE PĂCALĂ.
Slujba de înmormântare are
loc azi, 19 iunie 2017, ora 14.00,
la Capela Haşaş din Cimitirul
Municipal. Dumnezeu să-l ierte şi cu drepţii să-l odihnească ! Familia îndurerată, Daniela, Dan, Anca, Tudor, Marius şi
Mihaela.

V Suntem profund îndure-

raţi de dispariţia fulgerătoare a
unchiului nostru,
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei mângâiere. Fam. Papp Ştefan, nepoatele Gabriela şi Carina.

V La ceas de grea încer-

V Suntem alături de fami-

lia Păcală, la dureroasa pierdere a soţului, tatălui, socrului şi
bunicului lor drag
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească. Din partea vecinilor Silaghi, Danciu, Ciurdaru, Moţiu. (4595)

Luni, 19 iunie 2017

V

Suntem alături de colegul nostru, vicepreşedinte Marius, la durerea pricinuită de
decesul tatălui său drag
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul Crucii Roşii Bihor. (4580)

V

Suntem alături de verişoara noastră, Dana Păcală şi
copii, Dan cu familia şi Marius,
împărtăşindu-le durerea pricinuită de trecerea în Împărăţia
cerului a dragului lor soţ şi tată
ing. NICOLAE PĂCALĂ.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar celor rămaşi
mângâiere şi alinare. Familia
Pantea Ana şi Nicolae. (4570)

V

Neaşteptat de repede ai
plecat spre veşnicie şi ne-ai lăsat împietriţi de durere
NICU PĂCALĂ.
Suntem alături de familia
ta dragă, rugându-l pe bunul
Dumnezeu să te aşeze în rândul drepţilor, iar pe cei rămaşi
să-i mângâie şi să-i întărească.
Fam. Vaşadi Elena şi fam. Vancea Călin. (4571)

V

Împărtăşim durerea naşilor noştri, Dan şi Anca Păcală, pricinuită de trecerea în nefiinţă a tatălui lor drag
ing. NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Sa. Finii Nicoleta şi
Florin Mateaş. (4569)

V

Suntem alături de verişoara noastră, Dana Păcală
şi de nepoţii noştri, Marius şi
Dan, cu familia, în aceste momente de mare durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a nepreţuitului lor soţ şi tată
ing. NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească. Fam. Viorica şi Emil Ciora. (4567)

V

În aceste momente grele, suntem alături de Dana, Dan
cu familia, Marius, la trecerea
la cele veşnice a iubitului lor
soţ, tată şi bunic
ing. NICOLAE PĂCALĂ
şi le transmitem sincere condoleanţe. Fam. Alin Teuşdea.
(4584)

V S-a oprit o inimă bună

care a bătut şi pentru noi şi la
bine şi la greu şi în care am avut
fiecare un loc aparte, lăsând în
inimile noastre tristeţe şi durere. S-a oprit inima iubitului
nostru verişor
ing. NICU PĂCALĂ.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa, iar pe cei rămaşi
să-i mângâie şi să le dea putere pentru a suporta această durere. Verişorii Ghiţă Sav şi Mărioara Teuşdea cu soţul Tiberiu.
(4583)

V Un suflet minunat, plin

de bunătate s-a ridicat la cer, lăsând în urmă multe lacrimi. Cu
sufletele îndurerate ne despărţim de cel care a fost
NICOLAE-PETRU PĂCALĂ.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fam.
Ion şi Gabriela Nan. (4587)

V

Cu gânduri sincere de
mângâiere şi alinare, suntem
alături de întreaga familie îndoliată, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în nefiinţă a celui care a fost
NICOLAE-PETRU PĂCALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe. Fam. Teodor,
Viorica, Dora Negruţiu. (4588)

V

Suntem alături de
doamna Dana Păcală şi de fiii
acesteia, Dan şi Marius cu familiile, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a soţului, tatălui, socrului
şi bunicului drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe din partea familiei Bandici Gheorghe şi Livia.
(4589)

V Cu profundă durere în

suflete ne despărţim de bunul
nostru verişor şi unchi
NICOLAE PĂCALĂ.
Vei rămâne mereu în sufletele noastre. Bunul Dumnezeu
să te ierte şi să te odihnească
în pace, iar vouă Dana, Marius şi Dan cu familia să vă ajute să treceţi peste această grea
încercare. Fam. Monica, Florian Alb şi Florin, Corneliu Benţe. (4590)

V

Vestea că firul vieţii s-a
oprit şi că nu ne vom întâlni ne
este foarte greu să credem şi să
acceptăm dragă unchiule
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să te odihnească
în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie, tuşa Dana, Marius şi
Dan cu familia. Fam. Mioara,
Flaviu Hodiş şi fiul Alexandru,
din Noua Zeelandă. (4592)

V Ne despărţin cu mare

durere în suflete de dragul nostru verişor şi unchi
NICOLAE PĂCALĂ.
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul în Împărăţia Sa, iar pe
cei rămaşi să-i mângâie. Fam.
Cati Hodiş şi Monica, cu fiul
Nathan, din SUA. (4591)

V

După o lungă şi grea suferinţă a plecat la cele veşnice
iubita mea soţie
EUGENIA FARCAŞ,
(născută LAZĂR), de 75 ani.
Ai luptat cu boala nemiloasă care te-a învins. Fie-i ţărâna uşoară. Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească. Slujba de
înmormântare are loc azi, 19
iunie, ora 12.00, la Capela din
Marghita. Soţul Gavril.

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer. Niciodată timpul
nu va şterge durerea care ne-a
cuprins când ne-a părăsit pentru totdeauna mama şi bunica
EUGENIA FARCAŞ.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul bun în linişte şi pace.
Fiul Felician cu familia.

V

Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme de lângă noi, iubită mamă
şi bunică
EUGENIA FARCAŞ.
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre aleşii Săi. Rămâi
veşnic în amintirea noastră.
Fiul Silviu cu soţia Mariana şi
nepoatele Cassandra şi Ioana.

V

În aceste momente grele
şi pline de durere, suntem alături de verişorul nostru Gabi
împreună cu familia la pierderea celei care le-a fost soţie,
mamă, soacră şi bunică
EUGENIA FARCAŞ.
Dumnezeu s-o odihnească,
iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Verişoarele Floarea, Veturia, Maria şi Minerva cu familiile. (4579)

V

În aceste momente grele
şi pline de tristeţe, suntem alături de cumnatul nostru Gavril şi nepoţii Felician şi Silviu,
acum când se despart pentru
totdeauna de draga lor soţie şi
mamă,
EUGENIA FARCAŞ.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Cumnata Irina şi nepoata Cristina.
(4568)

V

Suntem alături de vecinii noştri, Gavril, Felician şi
Silviu, în suferinţa pricinuită
de pierderea soţiei şi mamei
EUGENIA FARCAŞ.
Vecina Maria Leţ, Mariana şi
Delia cu familiile. (4566)

V

Transmitem un gând
de alinare şi mângâiere cumnatului nostru Felician Farcaş,
la marea durere pricinuită de
moartea mamei dragi. Sincere condoleanţe. Mihaela şi Laurenţiu Herbei. (4585)

