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S

(2285)

decese

V

„Starea sufletului dincolo de mormânt este continuarea stării sale pământeşti, fie de
viaţă, fie de moarte” (Pr. Arsenie Boca)
FRANCISC FELTMAN,
NICOLAE CRISTE,
FRASINA PRICĂJAN,
MARGIT KISS,
TEODOR BOGDAN,
TEODOR MOŞ,
ANIŞCA MÂNECAN,
ILEANA BĂRCAŞ,
ILONA POP,
IRINA POCIOIAN,
CONSTANTIN NEGREAN,
CONSTANTIN ANGHEL BROINAŞ,
DUDUMA EUGEN,
GABOR SIPOS,
IMRE LOVADI,
MIHAI DRUŢU,
TIBOR GYULA ROMAN,
ANA OROS,
EVA PAPAY,
GHEORGHE BODOG,
MARIA POP,
IULIANA BODIŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de voi,
Mariana şi Mădălin cu întreaga
voastră familie, în aceste momente grele pricinuite de pierderea mult prea devreme a soţului, tatălui, cumnatului şi
unchiului drag,
VALER BURA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-l aşeze de-a dreapta Sa şi de
acolo să vă vegheze mereu, iar
pe voi, să vă întărească. Familiile: Tocuţ, Matei, Jambor şi Goguţ. (8560)

V

Un ultim omagiu pentru vecinul nostru, cel care a
fost
VASILE PIRTEA.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Locatarii din blocul 2, scara E, Piaţa Bucureşti.
(8554)

V

Un gând de alinare familiei îndoliate, la despărţirea
de scumpul lor tată, soţ şi bunic,
VASILE PIRTEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
June Veronica. (8557)

V

Cu durere în suflete
ne alăturăm verişorului nostru
Aurel şi fiicei sale Aurelia, la
pierderea soţiei şi mamei,
FELICIA GABOR.
Fie-i ţărâna uşoară. Verişorii
Florica şi Ghiţă Vlad, Petre şi
Viorica Seuche, Viorica şi Cornel Trifa. (8562)

V

Suntem alături de colega noastră Cornelia, la durerea pricinuită de pierderea soţului ei drag,
PAVEL MIHIŞ.
Transmitem condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Ruff Ladislau şi Doina. (8565)

V

A plecat dintre noi un
prieten cu suflet bun şi minunat. Îl vom păstra în inimile
noastre tot restul vieţii. Odihneşte-te în pace
PAVEL!
Condoleanţe familiei. Nelu,
Cami, Tavi, Mari şi Teo. (8566)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul fratelui
DUMITRU PURGE,
de 59 ani. Rămânem veşnic
îndureraţi. Fratele Purge Florin
şi cumnata Olimpia. (8567)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul fratelui
DUMITRU PURGE,
de 59 ani. Rămânem veşnic îndureraţi. Familia Enache
Andi, Moni şi Sergiu. (8568)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru familia Purge, la dureroasa despărţire de
cel care a fost
cpt. (r) DUMITRU PURGE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Generalii Creţ Vasile
şi Todor Gheorghe, coloneii Poliacof Costică, Lupea Nicolae,
Tatar Zoltan cu Lenuţa, Tudor
Alexandru, Tonceanu Valer,
Moş Ladislau, Dorca Achim,
Jurcuţ Ioan, lt. (r) Coşarcă Mircea şi Maria. (8576)

V

Cu tristeţe în suflet şi
lacrimi în ochi mă despart pentru totdeauna de scumpul meu
frate,
DUMITRU PURGE.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în Împărăţia Sa. Pop Dora cu
familia. (8569)

V

Suntem alături de colega noastră Pantea Georgeta, în
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei
sale
PARASCHIVA LAZA.
Dumnezeu s-o odihnească în
lumea drepţilor. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colegii de la SJAN Bihor. (8571)

V

Îmi este inima sfâşiată de durere acum la despărţirea de dragul meu soţ,
plt.adj. (r) CONSTANTIN
ANGHEL BROINAŞ,
a cărui inimă a încetat să mai
bată după o scurtă dar grea suferinţă în data de 1 decembrie
2017, la vârsta de 62 de ani.
Pentru bunătatea şi dragostea ta
COSTI,
te-am iubit, cât voi trăi te voi
plânge alături de copiii şi nepoţii tăi dragi. Dumnezeu să îţi
aline durerile şi să-ţi lumineze
calea sufletul nostru drag! Înmormântarea are loc azi, 4 decembrie 2017, ora 15.00, din
Capela Haşaş. Soţia Florica
Anghel, în veci nemângâiată.
(8582)

V

Mult prea dureroasă
este despărţirea de tine dragul
meu fiu,
CONSTANTIN ANGHEL
BROINAŞ,
acum când te conduc pe ultimul tău drum, la vârsta de numai 62 de ani. Cât ai trăit ai fost
bucuria vieţii mele, alături de
surorile tale şi familiile voastre, ai fost fiul meu iubit şi drag,
şi nu ştiu cum va fi viaţa mea
fără tine. Nu îmi rămâne decât
să mă rog la Dumnezeu să-ţi lumineze calea şi să-ţi dea odihnă veşnică alături de tatăl tău.
Îndurerată şi cu inima grea,
mama Anghel Elena. (8580)

V

Ai plecat de la noi, fără
să ne spui rămas bun, fără să
putem să-ţi zicem odată cât de
mult te iubim... Azi, în ceas târziu, ne despărţim de cel care a
fost tată, socru şi bunic,
CONSTANTIN ANGHEL
BROINAŞ.
Dormi în pace suflet bun,
blând şi mereu glumeţ! Fiul
Adrian, nora Andrea şi nepoţii
Alexandra şi Casian. (8577)

V

O fiinţă dragă nouă, a
luat calea spre cer. Îndoliaţi în
suflete şi plini de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
scumpul nostru tată, socru şi
bunic,
CONSTANTIN ANGHEL
BROINAŞ.
Cât de mult regret că nu ţi-am
mai putut spune cât de mult team iubit, să-ţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru
noi, dragul meu tată. Dormi în
pace suflet blând. Te vom păstra veşnic în inimile noastre.
Fiica Diana, ginerele Marius
şi nepoţii tăi dragi, Ariadna şi
Andrei. (8578)

V

62 de ani ai fost jumătatea mea geamănă dragul meu
frate,
CONSTANTIN ANGHEL
BROINAŞ.
Grele sunt clipele de despărţire şi grei vor fi anii ce vor
urma fără tine,
COSTI.
Cât ai trăit ai fost alături de
mine şi fetele mele, ai fost stâlpul familiei noastre de când a
murit tati. Viaţa noastră va fi
mult mai tristă fără zâmbetul
şi bunătatea ta. Să-ţi fie ţărâna
uşoară. Sora Crina Vasiloiu cu
nepoatele Vasiloiu Adina şi Nicoară Anca, cu familiile. (8579)

V

E foarte greu pentru
mine dragul meu ginere,
CONSTANTIN ANGHEL
BROINAŞ,
să te conduc pe ultimul tău
drum. Ai fost mereu alături de
noi şi zilele vor fi pustii fără
zâmbetul şi bunătatea ta. În
veci nemângâiată, mama-soacră Broinaş Ana, din Cuieşd.
(8583)

V

Cu profundă tristeţe în
suflete ne despărţim pentru totdeauna de bunul nostru vecin şi
prieten,
COSTI ANGHEL.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei îndoliate să-i dea putere şi mângâiere.
Suntem alături de întreaga familie cu sincerele noastre condoleanţe. Familia Hinţ. (8584)

V

La ceas de grea încercare o îmbrăţişare de îmbărbătare şi alinare naşilor noştri
dragi, Cornel şi Mărioara Gârba, acum când se despart de
fratele şi cumnatul lor,
PETRICĂ GÂRBA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Mitraşca Lucian.
(8590)

V

Suntem înmărmuriţi de durere şi sufletul nostru
plânge că o boală necruţătoare
te-a luat aşa de repede de lângă
noi, dragul nostru frate, cumnat şi unchi,
CONSTANTIN ANGHEL
BROINAŞ.
COSTI
ai fost cel mai bun şi blând
frate, cumnat şi unchi, întotdeauna alături de noi, iar plecarea ta şi neputinţa noastră de a
te ajuta să învingi boala ne umple inimile de durere. Odihneşte-te în pace suflet blând. Sora
Mihaela, cumnatul Cristi şi nepoata dragă ţie Ada Anton cu
prietenul Cosmin. (8581)

V

Suntem alături de prietenii noştri Cornel şi Mărioara
Gârba, la despărţirea de fratele
şi cumnatul
PETRICĂ GÂRBA,
un om cu iubire frăţească, suflet bun şi generos. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Fam.
Cormos Ioan. (8591)

V

Împărtăşim durerea
şi tristeţea prietenului nostru
Gârba Cornel, împreună cu întreaga familie, la pierderea fratelui drag,
PETRU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Româneac Iosif.
(8592)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune familiei Gârba
Cornel, acum la despărţirea de
fratele drag,
PETRICĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. preot Inţe Liviu.
(8593)

V

Un gând de mângâiere pentru prietenii noştri
dragi, Cornel şi Marioara Gârba, acum când se despart de cel
care a fost un iubitor frate şi
cumnat,
PETRICĂ GÂRBA,
din Craiova. Suntem alături
de voi, în aceste clipe pline de
durere şi tristeţe. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Nelu şi
Eliza Dăscăleanu. (8595)

V

Suntem alături de întreaga familie, acum când ne
despărțim de vărul nostru
PETRU GÂRBA,
din Craiova. Dumnezeu să-l
odihnească. Fam. Ioan Gârba.

