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S
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decese

V

„Dacă veţi avea răbdare în necazuri, să ştiţi că veţi
avea şi Duhul Sfânt. Dar dacă
aveţi şi puterea de a mulţumi
în necazuri, atunci străluceşte Duhul Sfânt în voi”. (Pr. A.
Boca)
FLOARE DAINA,
GAVRILĂ GAVRA,
LIVIA ONOFREI,
MARIA SZABO,
ADRIAN FLORUŢA,
MIHAI LUPŞEA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu lacrimi în ochi şi
durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a bunicii şi
străbunicii noastre dragi
LIVIA ONOFREI
(n. MIHEŞ), la vârsta de 87
ani. Înmormântarea are loc azi,
19 decembrie 2017, ora 15.00,
de la Capela Haşaş. Nu te vom
uita niciodată. Nepotul Dan cu
soţia Eniko, strănepoţii Sofia şi
Giulia, ginerele Doru, familia
Rocska Bela şi Ileana. (8919)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând dintre noi.
Te-am iubit prea mult şi te-am
pierdut. Azi nu mai eşti unde
erai, dar vei fi întotdeauna în
sufletele noastre. Dumnezeu să
te odihnească în pace şi linişte
scumpa noastră
bunică MICA.
Nepoata Claudia şi prietenul
Andrei. (8920)

V

O rugăciune şi un gând
de rămas bun la trecerea la cele
veşnice a verişoarei noastre
LIVIA ONOFREI.
Odihneşte-te în pace. Familiile Ştefănescu, Săftoiu şi Ţoc.
(8942)

V

Un ultim rămas bun şi
regrete imense la despărţirea
de cel care a fost
DORIN.
Bunul Dumnezeu să te odihnească în linişte şi pace în Împărăţia Sa. Mia. (8926)

V

Cu inimile îndurerate
ne despărţim de cel care ne-a
iubit foarte mult,
DORIN,
şi pe care l-am simţit mereu
alături. Te-am iubit şi te vom
iubi mereu. Părintele Ceresc să
te aşeze alături de îngeri. Odihneşte-te în pace. Nepoţii Giulia, Carla, Andrei şi Anastasia.
(8924)

V

Regrete eterne în amintirea celui care a fost
DORIN.
Tatăl Ceresc să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Adi, Oana,
Vlad, Roxi, Săndel, Liana şi
Nicolae. (8925)

V

Jeni, Sorin şi Dacian
Soreaţă îşi iau un ultim rămas
bun de la cel care a fost
DORIN LIPAI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi linişte în Împărăţia Sa.
(8923)

V

S-a ridicat la cer, alături de îngeri, un om bun, dragul nostru prieten
DORIN LIPAI.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi linişte în Împărăţia Sa. Noi nu te vom uita
niciodată. Rămas bun, prieten
drag! Costel şi Marioara Nemeş. (8928)

V

Un ultim omagiu adus
şi pe această cale, celui care a
fost prietenul nostru de o viaţă
DORIN LIPAI.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
între aleşii Săi, iar pe cei îndureraţi să-i mângâie. Lena şi Neluţu Macra cu familia. (8948)

V

S-a stins din viaţă cel
mai bun prieten, un om de mare
omenie, un prieten adevărat cel
care a fost
ec. DORIN LIPAI.
Nu o să te uităm niciodată.
Dumnezeu să te odihnească
de-a dreapta Tatălui, acum acolo îţi este locul. Fam. Ghiţă şi
Viorica Cuc. (8900)

V

Cu nemărginită durere
în suflete ne despărţim de prietenul nostru drag, un suflet
blând, cel care a fost
ec. DORIN LIPAI.
Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în Împărăţia
Sa. Fam. Keller Mirela cu soţul Wolfgang şi copiii Beatrice
şi Lukas. (8901)

V

Soarele vieţii a apus
pentru un prieten drag,
ec. DORIN LIPAI,
care a suferit, a luptat şi a
pierdut. A plecat prea devreme,
cu lacrimi grele pe obraz şi cu
tristeţea că nu a terminat ce ţi-a
propus în această viaţă. Condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-i facă drumul lin spre
veşnicie. Fam. Viorel şi Jeni
Bârlea. (8932)

V

Cu nemărginită durere
ne despărţim de cel care a fost
DORIN LIPAI
plecat mult prea devreme dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea. Unchiul Teodor şi vărul
Dan Sarca. (8938)

V

Cu profundă tristețe și
regret, ne luăm rămas bun, de
la bunul nostru coleg și prieten
DORIN LIPAI.
Vei rămâne veșnic în gândurile și amintirea noastră. Sincere condoleanţe frumoasei sale
familii. Dumnezeu să-l odihnească în pace în Împărăția Sa.
Familia Florian Serac.

V

Uluiţi de durere anunţăm trecerea în nefiinţă la numai 68 de ani a dragii noastre
surori şi mătuşi
FLORICA NISTOR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fratele Nicolae şi Cristina
Laza. (8903)

V

Cu ochii în lacrimi ne
luăm rămas bun de la mătuşa
noastră dragă
ANA LUPŞA
şi ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul
în linişte şi pace. Nepotul Lazăr Ferician cu familia. (8904)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, din tot ce a fost frumos odată au rămas doar amintirile. Cuvintele nu pot exprima
durerea plecării în veşnicie a
dragului nostru soţ, tată, şi tată-socru
ADRIAN FLORUŢA.
Am sperat, am luptat să te
salvăm, dar în zadar pentru că
boala necruţătoare te-a învins.
Acum la despărţire ne rugăm
bunului Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Nu te vom uita
niciodată. Înmormântarea va
avea loc miercuri, 20 decembrie
2017, ora 15.00, de la Capela Haşaş. Soţia Viorica, copiii Octavian, Sebastian şi Natalia. (8943)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
mătuşa noastră dragă
ANA LUPŞA.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească. Nepoata Ileana cu
soţul Ioan Gavra, din Oradea.
(8905)

V

În aceste momente încărcate de durere şi tristeţe, pricinuite de moartea soţului şi tatălui vostru
ADRIAN FLORUŢA,
încercăm să vă fim alături cu
un gând de mângâiere şi îmbărbătare. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe cel care ne-a
fost mereu sprijin şi ajutor în
momentele grele. Fratele Călin
Floruţa cu familia. (8944)

V

Regretăm cu mare durere în suflete moartea neaşteptată şi prea timpurie a bunului
şi dragului nostru verişor
ADRIAN FLORUŢA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa. Ţie Viorica, vouă Tavi, Sebi şi Natalia,
un sincer gând de mângâiere şi
alinare. Mirel Floruţa şi Florin
Floruţa cu familiile. (8945)

V

Un suflet minunat şi
plin de bunătate, înţelegător şi
devotat celor din jurul lui, nepotul meu
ADRIAN FLORUŢA,
managerul Hotelului Terra
din Oradea, a plecat pe vecie,
lăsându-mă cu sufletul împietrit şi neputincioasă în faţa destinului. Dormi în pace nepotul
meu drag, îngerii să te păzească. Tuşica Florica Uşvat. (8946)

V

Cu gânduri sincere de
mângâiere şi alinare, suntem
alături de tine Viorica dragă şi
copiii tăi, la despărţirea de iubitul vostru soţ, tată şi socru
ADRIAN FLORUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Argentina Berke, Cristina
cu soţul Mircea. (8947)

V

Suntem alături de familia Floruţa, la decesul verişorului nostru
ADRIAN FLORUŢA.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu să-l ierte.
Fam. Mărcuţ. (8908)

V

Suntem alături de familia îndoliată la decesul lui,
ADRIAN FLORUŢA.
Un ultim omagiu. Fam. doctor Sarca Eugenia. (8909)

V

Împărtăşim durerea
prietenei noastre Viorica Floruţa şi ne exprimăm profunda
compasiune în aceste momente
de tristeţe, când se desparte de
iubitul său soţ,
ADRIAN FLORUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. dr. Mihailov
M. şi familia dr. Dima Răzvan.
(8919)

V

Împărtăşim durerea familiei Floruţa Viorica greu încercată de plecarea pe drumul
veşniciei a scumpului lor soţ şi
tată
ADRIAN FLORUŢA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familia îndurerată Bruder Traian şi copiii Carla cu Robert, Gianni şi Alina cu
Kor. (8934)

V

Vestea decesului celui care a fost un bun prieten şi
asociat
ADRIAN FLORUŢA
ne-a umplut inimile de durere. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Ioan
Hanga. (8939)

V

Cu durere în suflet îmi
iau rămas bun de la bunul meu
prieten de o viaţă
ADRIAN FLORUŢA.
Suntem alături de voi Vio,
Tavi şi Sebi. Dumnezeu să îi
dea odihnă veşnică. Ioan Popa
cu familia. (8940)

V

Cu ochii înlăcrimaţi
şi cu inimile cernite de durere ne despărţim de cuscrul nostru drag
ADRIAN FLORUŢA
un om de o aleasă omenie,
un suflet bun şi drept şi suntem
alături de întreaga lui familie acum în aceste clipe grele.
Dormi în pace suflet bun. Fam.
Rusu Gheorghe. (8949)

V

Cu nemărginită durere în suflete anunţăm trecerea
în nefiinţă a bunului şi mult iubitului nostru soţ, tată şi socru
mr. (r.) SAVU LOLEA,
de 63 ani. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, în
loc cu verdeaţă, între cei drepţi.
Înmormântarea are loc azi, 19
decembrie 2017, ora 14.00, din
Capela Haşaş. Soţia Dora, fiicele Camelia şi Diana, ginerele Ciprian. (8911)

