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V

Cu tristeţe în suflete
şi lacrimi în ochi, anunţăm încetarea din viaţă a celui care a
fost tată, bunic şi străbunic,
PAVEL GRAUR.
Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 14 aprilie, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fiica
Maria, nepoata Daniela cu familia, nepotul Sorin cu familia. (2414)

V

Cu multă tristeţe şi durere în suflete ne despărţim de
bunul şi dragul nostru socru,
bunic şi străbunic,
PAVEL GRAUR,
de 91 ani. Pentru sufletul bun
şi dragostea cu care ne-ai înconjurat, te vom păstra veşnic
în memoria noastră şi rugăm
pe bunul Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Felicia, Otilia,
Lucian, Rareş, Roxana. (2415)

Vineri, 13 aprilie 2018

V

Cu durere în suflete
anunțăm încetarea din viață a
celei care a fost draga noastră
mamă, soacră, bunică și străbunică,
IRINA CUCU,
în vârstă de 88 de ani (fostă
învățătoare). Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 14 aprilie, ora
13.00, la Capela Orășenească.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Familia îndurerată.

V

Cu sufletele îndoliate
şi multă tristeţe ne luăm rămas
bun de la cea care ne-a fost o
bunică şi străbunică iubitoare,
IULIANA ANGHEL.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul. Nepotul Marius cu soţia Ioana şi strănepotul Andrei.
(2425)

V

Un suflet drag s-a ridicat la cer, aproape de Dumnezeu, iar noi, ne luăm rămas bun
de la bunica noastră dragă,
IULIANA ANGHEL.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Nepotul Călin cu soţia
Simona. (2427)

V

V

Ne-ai crescut, ne-ai
ocrotit, ne-ai iubit şi ne-ai fost
mereu alături, iar acum ai plecat de la noi, mamă dragă, soacră şi bunică,
IULIANA ANGHEL,
de 82 ani. Înmormântarea va
avea loc luni, 16 aprilie 2018,
ora 13.00, din Capela Haşaş. Ne
rugăm lui Dumnezeu să aibă
grijă de sufletul tău pentru veşnicie. Fiica Stela, ginerele Dorel Vârtop. (2423)

V

Cu inimile pline de durere şi cu lacrimi în ochi, ne
luăm rămas bun de la cea care a
fost o mamă şi bunică iubitoare,
IULIANA ANGHEL.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Veşnic îndureraţi, fiica Romanţa şi nepotul Dan. (2424)

V

Lacrimi şi durere purtăm în suflete acum, când ne
despărţim de bunica şi străbunica noastră dragă,
IULIANA ANGHEL.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Nepoata Ioana cu soţul
Jean şi strănepoata Maia.

Suntem alături de voi,
Dana, Gigi, Andreea şi Sandy
Şodinca, acum când vă luaţi
rămas bun de la dragul vostru
tată, socru şi bunic. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar
vouă să vă aline suferinţa. Livia
şi Romeo Mitrică.

comemorări

V

Au trecut 40 de zile de
la decesul mamei noastre dragi,
IULIANA BRADEA
(CUŢA).
Despărţirea de ea ne-a golit inima. Dragoste, sinceritate,
stabilitate sunt lucruri pe care
numai MAMA ţi le poate oferi.
Pentru tot ce a însemnat pentru
noi îi vom păstra dragoste veşnică şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să o aibă în pază. Parastasul de pomenire va avea loc
duminică, 15 aprilie, la Catedrala Ortodoxă „Sf. Arh.Mihail
şi Gavril” din cartierul Velenţa.
Familia îndurerată. (2401)

V

Pios omagiu de recunoştinţă, preţuire şi neuitare în
memoria celui care a fost tată,
bunic şi soţ,
MIHAI PETCA,
trecut în veşnicie în urmă cu
13 ani. Familia. (2403)

V

Triste şi duioase aduceri aminte, împletite cu lacrimi de dor, este ceea ce simţim acum, la împlinirea unui an
în data de 15 aprilie 2018, de la
plecarea la cele veşnice a dragului nostru fiu, nepot, verişor,
unchi,
DORIN GAVRIL
CĂMĂRAN.
Ne-ai fost prea
scump în viaţă,
Prin moarte ne-ai lăsat,
O rană adâncă-n suflet,
Ce nu-i de vindecat.
Tânăr şi prea devreme
Te-ai dus în viaţa de apoi,
Azi te strigăm printre morminte
Să vii o clipă înapoi.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
Ca milostiv să fie,
Şi al tău suflet bun şi drag
În Raiul Sfânt să-l ţie
Ne este atât de dor de tine.
Mama şi familia îndurerată.
(2354)

V

La un an de la trecerea
în nefiinţă ne amintim cu adâncă tristeţe, drag şi dor, de verişorul nostru iubit,
DORIN GAVRIL
CĂMĂRAN.
Odihneşte-te în pace, suflet bun. Paraschiva şi Lucica.
(2355)

V

S-au scurs 6 săptămâni
de când unchiul nostru drag,
economist TEODOR
BALA-TEO,
a trecut la cele veşnice. Dumnezeu să-i aşeze sufletul bun între aleşii Săi. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 14
aprilie 2018, ora 9.30, la Biserica Sf. Mc. Gheorghe din Oradea. Nepoatele şi nepoţii cu familiile lor, din Oradea. (2374)

V

Se împlinesc doi ani
lungi şi grei, plin de suferinţă,
regrete, aduceri aminte şi lacrimi de la trecerea la cele veşnice a celui care a fost,
ing. PETRU NEGRUŢIU.
Regretul, recunoştinţa şi dragostea pentru dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic, vor rămâne neştirbite pentru totdeauna. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Elena, fiul
Doru, nora Dana şi nepoţii Delia, Vlad, Bianca şi Alex. (2381)

V

Omagiu cuvenit adu-

cem celor care au fost soţ şi
tată,
IOAN TORDAI,
părinţilor
VETURIA
şi
IOAN TRONCA,
fratelui
LIVIU,
trecuţi în eternitate. Să le dea

V

Nu găsesc cuvintele
care pot exprima durerea care
simt de când scumpa mea soţie,
DOINA PESSON PINTEA,
a trecut fulgerător spre veşnicie. Îmi lipseşte atât de mult
dragostea şi prezenţa ta. Te voi
iubi mereu şi nu te voi uita niciodată. Am fost atât de fericiţi
împreună, îţi mulţumesc pentru tot ce am trăit. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace.
Parastasul de 40 de zile va avea
loc duminică, 15 aprilie, ora
12.00, la Biserica Greco-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, str. Seleuşului Oradea.
Soţul Gerard. (2380)

V

Se împlinesc 16 ani de
la trecerea în eternitate a
VALERIEI OLARIU,
un suflet cald şi prietenos, de
neînlocuit şi care pe veşnicie a
rămas în sufletele noastre. Parastasul de pomenire va avea
loc în 14 aprilie 2018, ora 8.30,
la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din curtea Spitalului nr. 1.
Cu respectul cuvenit, fiica dr.
Olariu Luminiţa, soţul ec. Teodor şi Angelina. (2397)

bunul Dumnezeu odihna binemeritată. Soţia Angelina cu fiicele Jeni şi Florica, împreună
cu familiile lor. (2398)

V

Timpul a trecut, însă

cuvintele nu sunt îndeajuns să
exprime durerea ce ai lăsat-o
în sufletele noastre când ai urcat în Împărăţia Cerurilor, iubita noastră soție, mamă şi soră,
ELENA GANEA.
Amintirile clipelor petrecute împreună și ale mângâierilor materne, precum şi învăţăturile ce ni le-ai lăsat, te aduc
mereu în gândurile, sufletele şi
în rugăciunile noastre. Îţi mulţumim pentru iubirea și devotamentul arătat, pentru sprijinul
continuu şi grija nemăsurată.
Cu ardoare îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să te răsplătească şi să te aşeze alături de îngeri, oferindu-ţi linişte şi pace.
Familia veşnic îndurerată.

V

Păstrându-i neştearsă amintirea, aducem un pios
omagiu de preţuire, dragoste şi
neuitare la împlinirea unui an,
de când a trecut la cele veşnice,
dragul nostru tată şi bunic,
dr. ALEXANDRU
GEORGESCU.
Dragostea lui rămâne veşnic
în inimile noastre. Ne amintim
zilnic de chipul şi vorbele înţelepte, de sfaturile bune şi de
umorul cu care ne-a înconjurat.
Pentru tot îi vom fi mereu recunoscători şi-i vom cinsti memoria. Recunoştinţă celor care
îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Parastasul de pomenire va avea loc la Mănăstirea
„Sfintei Cruci”. Dumnezeu să-i
dăruiască odihna binemeritată.
Fam. dr. Georgescu Alexandru
junior. (2392)

V

Se împlinesc trei ani

de când dragul nostru soţ, tată,
frate şi cumnat,
ing. DUMITRU LUŢAŞ,
de 70 ani, a trecut în lumea
celor drepţi, lăsându-ne să-i ducem dorul şi să ne amintim mereu de dragostea şi bunătatea
cu care ne-a înconjurat. Familia îndurerată. (2412)

