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S

decese

V

„Cine trăieşte artistic,
trăieşte mereu doar clipa prezentă” (Kierkegaard)
ANA CHIŞVASI,
IRINA MIHAI,
FLOARE VARGA,
EUGENIAMARIA SECHE,
VIORICA VIDA,
CONSTANTIN
GEORGESCU,
ELENA MOCAN,
IOAN ŞUGAR.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un ultim şi pios omagiu
în amintirea celui care a fost
verişorul
DAN NEMEŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
linişte şi pace în Împărăţia Sa.
Familia Nemeş Constantin.

V

Familia Adrian și Sanda Hering anunță trecerea în
neființă a celui care a fost
PETRU HERING,
un bun tată, socru și bunic. Înmormântarea are loc
azi, 5 iunie, ora 11.00, din Capela Hașaș a Cimitirului Rulikowski din Oradea. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
(1454)

V

Cu tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a bunicului nostru
PETRU HERING.
Înmormântarea are loc azi,
5 iunie, ora 11.00, din Capela Hașaș a Cimitirului Rulikowski din Oradea. Îl vom
purta veșnic în amintire. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Nepoții Hering Marcel și Tudor
cu soțiile Alexandra și Mihaela. (1453)

V

Pios omagiu prietenei

mele,
prof. EUGENIA SECHE,
trecută la Domnul. Va rămâne mereu prezentă în amintirea
noastră. Dumnezeu să o odihnească în pace! Lucia Silaghi,
Cristina și Lucian cu familiile.
(1451)

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la
prof. EUGENIA SECHE,
draga noastră prietenă de-o
viață, cu care am împărtășit bucuriile și necazurile. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiei
îndoliate. Soruța Scorțea, cu familia. (1452)

V

La ceas de grea încercare, suntem alături de familia
vecinilor și prietenilor noștri,
Domnica și Mircea Cordoș,
acum când se despart de draga lor mamă, soacră, bunică și
străbunică, trecută în eternitate. Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Horia și Stela Ardelean. (1449)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
preot NICOLAE MARIAN,
reprezentant de seamă al
Cultului Ortodox și al românilor din Salonta. Sincere
condoleanțe familiei îndurerate! Deputat Ioan Sorin Roman.
(1448)

V

În aceste clipe grele,
suntem alături de Domnica cu
soțul Mircea, fiul Decebal cu
soția Claudia și de nepotul Horia, la despărțirea de cea care a
fost buna lor mamă, soacră, bunică și străbunică,
FLOARE CIORDĂRAȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Mircea, Marius cu familiile lor și Eugenia Faur. (1455)

V

Un suflet drag s-a înălţat la ceruri, dar va rămâne în
inimile noastre. Ne luăm rămas
bun de la soţia şi mama noastră iubită,
ECATERINA
RĂDULESCU.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Înmormântarea va
avea loc miercuri, 6 iunie, ora
13.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal Oradea. Soţul
Dan, copiii Alina şi Bogdan cu
familiile. (3490)

V

Este foarte dureros să
pierzi o fiinţă dragă, MAMA.
Am sperat, ne-am rugat pentru
sănătatea ei, dar Dumnezeu a
hotărât. Ne rămâne amintirea,
durerea, neputinţa, tristeţea şi
dorul de tine mamă dragă
VIORICA VIDA,
de 84 ani, din Sîntandrei.
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul
printre aleşii Săi. Înmormântarea are loc azi, 5 iunie, ora
15.00, în comuna Sîntandrei.
Fiica Maria şi ginerele Gavril.
(3460)
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V

O inimă blândă şi mare
a încetat să mai bată alături de
noi, dar amintirea şi chipul bunicii noastre dragi,
VIORICA VIDA,
va rămâne veşnic în sufletele
noastre. Dumnezeu să o odihnească în pace. Nepotul Mihai
cu soţia Teodora şi strănepoata
Bianca Balint. (3461)

V

Cu lacrimi în ochi şi
multe regrete ne despărţim de
scumpa noastră bunică
VIORICA VIDA.
Dumnezeu să-ţi odihnească
sufletul bun şi cald în cel mai
frumos loc din Împărăţia Sa.
Nepoata Corina şi strănepotul
Luca Balint. (3462)

V

Cu nemărginită durere
ne despărţim de buna noastră
mamă şi bunică
ANA CHIŞVASI.
A trăit 89 de ani. Înmormântarea are loc azi, 5 iunie 2018,
ora 13.00, la Capela din Sântandrei. Dumnezeu să o ierte şi să
o odihnească în pace. Familia
Chişvasi Iosif, cu soţia Cornelia şi fiica Crina cu Vlad. (3465)

V

În aceste momente grele, cu durere, ne despărţim de
buna noastră bunică,
ANA CHIŞVASI.
Nu o vom uita niciodată.
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace. Familia
Chişvasi Sergiu şi soţia Anca.
(3466)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne despărţim de draga
noastră verişoară
ANA CHIŞVASI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Pui Dumitru. (3472)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru verişorii noştri Iosif, Irina şi Neli în aceste momente de grea cumpănă când se despart de mama şi
soacra lor
ANA CHIŞVASI.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Fam. Ignat Gheorghe
junior şi familia Socaciu Ioan.
(3471)

V

Împărtăşim durerea familiei Chişvasi Iosif, Cornelia,
Irina, Sergiu şi Crina, pricinuită de trecerea la cele veşnice a
mamei, soacrei şi bunicii dragi,
ANA CHIŞVASI.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Fam Chindlea Florian.
(3495)

V

O mare de lacrimi, o
mare de durere şi multe regrete
la despărţirea de cel care a fost
preot NICOLAE MARIAN.
Adio, prieten drag. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică în
Împărăţia Sa, iar celor rămaşi
să le aline suferinţa. Fam. Sala
Ioan, Rodica şi Răzvan.

V

Un gând pios şi o lacrimă fierbinte la dispariţia dintre
noi a bunului nostru
preot NICOLAE MARIAN.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul de-a Dreapta Sa. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Fam. Sala Ioan, Ana şi Ionuţ.

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, aproape de Dunmezeu, iar noi ne luăm rămas bun
de la cel care a fost
preot NICOLAE MARIAN,
din
Salonta.
Sincere
condoleanțe soției Dorina.
Fam. gen. (r.) Strava Dumitru
și Rodica.

V

Suntem alături de prietena noastră, Dorina Marian,
în aceste momente grele pricinuite de pierderea fulgerătoare
a soţului,
preot NICOLAE MARIAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe tine să te mângâie. Fam. Gheţe Dănuţ şi Doina. (3463)

V

Ne rugăm şi suntem alături de doamna preoteasă Marian Dorina, în aceste momente
de profundă durere şi încercare la întoarcerea la Dumnezeu a
preotului paroh
NICOLAE MARIAN,
de la parohia ortodoxă din
Salonta, un om de o mare calitate sufletească şi cu alese virtuţi şi un slujitor ales al
lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l
odihnească în pace şi să-l aşeze
pe slujitorul său devotat
părintele
NICOLAE MARIAN
de-a dreapta Sa, în locul bineplăcut Lui, după aleasa slujire a lui şi a semenilor săi în viaţa pământească şi să mângâie
familia îndurerată. Finii Brişcan Adrian şi Simona. (3467)

V

Suntem alături de voi,
Dorina, Nicoleta şi Feri şi vă
împărtăşim durerea pricinuită
de trecerea la cele veşnice a bunului soţ şi cumnat
preot NICOLAE MARIAN.
Bunul Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împărăţia Lui. Cu
respect, finii Balaj Gavril şi Sabina cu familia. (3482)

V

Cu multă tristețe ne
despărțim de părintele nostru
spiritual și duhovnic
NICOLAE MARIAN.
Îi mulțumim pentru toată strădania cu care a slujit la
Sfântul Altar, pentru dragostea cu care ne-a înconjurat. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică, iar doamnei preotese sincere condoleanţe și multă putere. Familiile Chișe, Lupu
și Țirban.

V

A mers la îngeri un om
minunat și un preot deosebit,
preot NICOLAE MARIAN.
Sincere condoleanţe doamnei preotese. Laza Cristian cu
familia și Albert Florin cu familia.

V

Cuvintele sunt prea sărace, pentru a o putea îmbărbăta pe distinsa doamnă preoteasă, Dorina, acum la despărțirea
de scumpul ei soț,
preot NICU MARIAN,
din Salonta. Dumnezeu să-l
ierte și să-l odihnească. Familia
finilor, Secară din Aleșd.

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
comandor
TEODOR VAIDA,
din Mangalia (n. Husasău de
Tinca), soţ, tată, bunic, frate şi
cumnat, om de aleasă omenie şi
desăvârşit profesionist. Sincere
condoleanţe verişorului nostru,
înv. Ghiţă Vaida şi familiei. Dr.
Cornel Vicaş cu familia. (3469)

V

Păşim cu toţii prin Valea Plângerii cu ochii aţintiţi
spre cerul lui Dumnezeu, chiar
dacă uneori sunt plini de lacrimi. Suntem alături de familia Negruţiu, la durerea pricinuită de trecerea în veşnicie a
regretatului nostru coleg,
FLORIAN NEGRUŢIU,
pastor şi director al Liceului
Teologic Baptist „Emanuel” în
perioada 1990-2016.
Adresa mea-i
numai căsuţă poştală;
E doar camuflaj,
eu aici sunt hoinar,
În cer lângă
Domnul, e-adresa reală;
Aici domiciliul e
doar temporar.
Cândva, la adresa aceasta din vale,
Va fi un afiş, anunţând c-am plecat:
„S-a dus, s-a mutat în domenii regale...
Din casa cea
veche, s-a dus la palat!”
(Valentin Popovici)
„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui, de moşteniţi Împărăţia Cerurilor!” (Matei 25:34). Colegii de la Liceul Teologic Baptist
„Emanuel”, Oradea. (3470)

