10 In memoriam

S
V

decese

Cu multă durere în su-

flet, îmi iau rămas bun de la
cumnatul meu drag,

V

Suntem alături de naşa
noastră Viorica Vlaicu şi familia sa, acum când se despart
pentru totdeauna de cea care
le-a fost mamă, soacră şi bunică,
MARIA PAŞC.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace. Finii Tudorel,
Lenuţa şi Ovidiu. (110)

DUMITRU ARDELEAN.
În aceste momente de cumpănă, transmit un gînd de mângâiere cumnatei Florica şi nepoţilor Dorina şi Mitru, cu
familiile, împărtăşindu-le durerea pe care o resimt la pierderea
scumpului lor soţ, tată şi bunic. Dumnezeu să-l odihneasca în Împărăţia Sa ! Cumnatul
Ioan Vidican, cu soţia Magdalena. (122)

V

Cu nemărginită triste-

ţe, am aflat despre trecerea la
cele veşnice a iubitului nostru
unchi,
DUMITRU ARDELEAN
Transmitem sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune mătuşii Florica şi verilor
Dorina şi Mitru, cu familiile,
pentru clipele grele prin care
trec. Fie ca unchiul
ARON,
a cărui amintire ne va rămâne preţioasă, să-şi găsească desăvârşirea Dumnezeiască
pe cărările veşniciei, în pace şi
odihnă eternă! Nepoata Florica Cristea, cu soţul Dorin. (123)

V

Aducem un ultim şi

pios omagiu memoriei unchiului nostru,
DUMITRU ARDELEAN
şi adresăm sincere condoleanţe întregii familii îndoliate.
Dumnezeu să îl odihnească în
pace! Ioana şi Cătălin Cristea.
(124)

V

V

Cu durere în suflete anunţăm încetarea din viaţă
a dragului nostru tată, socru şi
bunic,
CORNELIU PATER.
Înmormântarea va avea loc
duminică, 7 ianuarie 2018, ora
13.00, în Diosig, din capela comunală (str. Înfrăţirii). Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiul Corneliu Pater şi soţia
Cristina cu copiii. (111)

V

Cu mare durere în suflete ne despărţim de bunul şi
iubitorul nostru tată, socru, bunic şi străbunic,
CORNELIU PATER.
Înmormântarea va avea loc
duminică, 7 ianuarie 2018, ora
13.00, în comuna Diosig, la capela comunală (str. Înfrăţirii).
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Fiul Ovidiu Pater cu familia. (112)

V

Cu durere în suflet
anunţ trecerea la cele veşnice a
dragului meu soţ,
VASILE ONIŢA,
în vârstă de 66 ani. Înmormântarea va avea loc duminică,
ora 13.00, în localitatea Haieu.
Nu te voi uita niciodată. Soţia
Tincuţa. (119)

V

Cu durere în suflete şi
ochii plini de lacrimi ne despărţim de iubitul nostru tată,
socru şi bunic iubitor,
VASILE ONIŢA.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Fiul Dan, nora Diana şi
nepotul Patrick. (120)

V

Suntem alături de ne-

poţii Mariana, Marius cu familiile, Cristian şi Adrian, în

Cu nemărginită durere
ne luăm rămas bun de la iubitul
nostru tată,
VASILE ONIŢA.
Odihnească-se în pace. Fiica
Mariana cu familia. (121)

aceste momente grele când se
despart de tatăl drag,
VIOREL BIŢIŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în Împărăţia Sa, iar pe voi să vă
mângâie. Mătuşa Floarea, Ana,
Geta, Vasile, Moise şi Dana cu
familiile lor. (107)

V

Cu nemărginită tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a scumpului nostru tată, socru, bunic,
VASILE ONIŢA.
Odihnească-se în pace. Fiica
Laura, Fabio şi Greta. (122)

Sâmbătă, 6 ianuarie 2018

V

Un gând de mângâiere
pentru sora Tincuţa şi nepoţi, la
trecerea la cele veşnice a lui
VASILE ONIŢA.
Odihnă veşnică. Cumnatul
Liviu. (123)

V

Regretăm profund trecerea în eternitate a celui care a
fost dragul nostru cuscru,
VASILE ONIŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Tirteu Ioan, Sabina
şi Ionuţ. (124)

V

Sincere condoleanţe
familiei Oniţa, la decesul dragului lor,
VASILE ONIŢA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Naşii Maria şi Traian
Popa. (114)

V

Suntem alături de prietena noastră Tincuţa şi copiii
Mariana, Dan şi Laura cu familiile lor, la pierderea prematură
a soţului şi tatălui lor mult iubit,
VASILE ONIŢA.
Dumnezeu să-l aşeze de-a
dreapta Tatălui în Împărăţia
Cerului, iar familia să o mângâie. Familia Lenuţa şi Costel
Beleneşi. (115)

V

Sunt alături de Mariana, Laura şi Dan, la marea durere pricinuită de pierderea tatălui,
VASILE ONIŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nadia Pop. (121)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune familiei Oniţa,
acum, când se despart de soţul
şi tatăl drag,
VASILE ONIŢA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Roşca Lucreţiu,
Adriana şi Rina. (120)

V

În aceste clipe de durere, suntem alături de colegul
nostru Ardelean Dumitru, la
despărțirea de tatăl drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Colegii din cadrul
Direcției pentru Agricultură
Județeană Bihor. (1077)

comemorări

V

Astăzi, 6 ianuarie, se
împlinesc 19 ani de la trecerea
la cele veşnice a tatălui şi bunicului nostru drag,
PETRU GEPIAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în linişte şi pace. Nu-l vom uita
niciodată. Copiii Rodica şi Petrică cu familiile. (92)

V

La 6 săptămâni de la
trecerea la cele veşnice a iubitului nostru soţ, tată, socru şi
bunic,
VASILE PIRTEA,
retrăim clipele dureroasei
despărţiri de cel care ne-a fost
reazem nepreţuit în bucuriile şi
încercările vieţii. Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul ales între aleşii Săi. Parastasul va avea loc duminică, ora
12.00, la Biserica „Izvorul Tămăduirii”. Familia îndurerată.
(93)

V

Retrăim şi acum durerea care ne-a cuprins în dimineaţa zilei de 1 decembrie 2017,
când inima celui care a fost
dragul nostru
CONSTANTIN
ANGHEL-BROINAŞ,
a încetat să mai bată.
COSTI,
te-ai stins sub ochii noştri
fără să putem să te ajutăm şi
ne-ai lăsat cu inimile pline de
durere şi un dor imens de tine.
Pentru bunătatea şi iubirea care
ne-a oferit-o, rugăm pe bunul
Dumnezeu să îi lumineze calea şi să îl aşeze între cei drepţi.
Parastasul de pomenire va avea
loc duminică, 7 ianuarie 2018,
ora 12.00, la Biserica din Velenţa. Familia veşnic îndurerată. (99)

V

Azi, 6 ianuarie 2018, se
împlinesc 5 ani de când scumpa mea soţie,
MARIA SILAŞI,
a plecat pentru totdeauna şi
m-a lăsat cu mult dor şi singurătate. Mă voi ruga tot timpul la
Dumnezeu să aibă grijă de sufletul ei. Parastasul de pomenire va avea loc în 13 ianuarie
2018, la Bisericuţa din Nufărul.
Soţul Nelu. (108)

V

Ziua de 16 ianuarie
1997, a fost ziua când dragul
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
plt. adj. (r) DUMITRU
ANGHEL,
a plecat pentru totdeauna
dintre noi, lăsându-ne cu inimile cernite de durere şi dor. Pentru dragostea şi grija cu care
ne-a înconjurat vom fi veşnic
recunoscători. Dumnezeu să te
odihnească în pace, alături de
fiul tău,
COSTI,
suflet drag! Familia îndurerată. (100)

V

A trecut un an de când
draga și iubita noastră mamă,
bunică și soacră
ELENA-STELA LUNCAN
a plecat fulgerător dintre noi
la ceruri, în Rai la Dumnezeu,
unde este viață nemărginită, fericită și fără întristare. Timpul
s-a scurs, dar sufletele noastre
sunt încă împietrite de durerea
lăsată de golul imens. Slujba de
pomenire va avea loc duminică, 7 ianuarie 2018, la locul de
veci din Cimitirul Rulikowski.
Fiica Natalia, ginerele Dan și
nepoții Cezara și Casian. (1076)

V

Nimic nu mai este ca
înainte. În urmă cu un an ai urcat la îngeri, draga mea soră
ELENA-STELA LUNCAN,
luând cu tine o mare parte
din inima mea. Ai trecut prin
lumea aceasta, asemeni unui
vulcan care a născut flori. Pios
omagiu, draga mea soră
STELA
și zbor lin în continuare, prin
cele mai înalte câmpii de lumină, alături de sfinții și îngerii aleși de-a dreapta Tatălui. Îți
păstrăm amintire veșnice. Marcela și familia, din Canada.
Stars are opening in Heaven
Where the love of
our dear ones
Shines down upon us
To let us know
they are happy.
(1075)

