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Timpul se scurge, dar

durerea rămâne în suflet tot restul vieţii. Se împlinesc 6 luni
de când mama, soacra, bunica

V

şi străbunica noastră
Se împlineşte 1 an de

VERONICA LUCAN,

lacrimi şi durere de la plecarea

ne-a părăsit pentru totdeau-

ta în eternitate. Candela neui-

na, lăsând un gol imens în su-

tării va arde mereu veghindu-ţi
odihna veşnică, dragul nostru
soţ, tată, socru, bunic şi străbunic,

fletele noastre. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă, 30 iunie, a.c., ora 10.00, la

IOSIF BONDAR,

Cimitirul din Remetea. Fiicele

din Cefa. Odihneşte-te în

Anca Driha cu familia şi Flo-

pace suflet bun. Soţia Florica şi

ricica Gheorghe cu familia.

fiicele Rodica şi Lucica, cu familiile lor. (3980)

V

Pios omagiu în memo-

(3989)

cuvintele, oricât ar fi acestea
de înțelepte, n-au reușit să tămăduiască veșnica și imensa
noastră durere nici azi la îmTĂTICUL și BUNICUL nos-

V

tru drag,
Cu sufletele îndurera-

te, soţia Ţuni şi fiica Simona

tuşă

Petrovici cu familia, aminteşte
MARIA BONTA,

că se împlinesc 40 de zile, de la

la şase săptămâni de la trece-

plecarea dintre noi, a dragului

uita niciodată pentru grija şi

Timpul, resemnarea și

plinirea celor cinci ani de când

ria scumpei noastre soţie şi mă-

rea ei la cele veşnice. Nu o vom

V

nostru soţ, tată şi bunic,

FLORIAN BALA,
doarme somnul liniștit al
veșniciei. De cinci ani simțim,
în suflet, un gol imens, mușcând
fără milă din orice privire spre
viitor, neputând să domolească
dorul și lacrimile noastre. Ne

ing. VIOREL TOMA.

revin în minte amintiri neșterse

Dumnezeu să-i dea odihnă veş-

Vă aşteptăm la slujba de po-

de radiera timpului și am vrea

nică în Împărăţia Sa Cerească.

menire, sâmbătă, 30 iunie 2018,

să putem schița chipul tău, atât

Dr. Bojin şi nepoţii Călin şi Si-

ora 8.30, la Biserica Buna Ves-

mona. (3981)

tire. (3991)

dragostea pe care ne-a dăruit-o.

V

de drag, pe o foaie albă de hârtie, și cu pensula prezentului
să-ți redăm din nou viața, pentru a ne strânge la pieptul tău,

Cu durere în suflete co-

memorăm 6 luni de la plecarea

V

Nimic nu este mai du-

să-ți mai simțim căldura și dragostea pe care ni le-ai purtat.

reros în viaţă ca despărţirea de

Tristețea, suferința și dorul de

ec.

o fiinţă dragă. Am încercat din

tine sunt o cruce greu de dus,

ALEXANDRINA BEJAN.

răsputeri să te mai ţinem în via-

dar știm că din înaltul ceru-

Slujba şi parastasul de pome-

ţă, lângă noi, dar acum am fost

nire vor avea loc la Catedra-

neputincioşi. Ai luptat până în

la cele veşnice a celei care a fost

la Greco-Catolică Sf. Nicolae,
azi, 29 iunie, începând cu ora
18.00. Nu te vom uita nicioda-

ultima clipă însă bunul Dumnezeu te-a vrut lângă El, draga

lui chipul tău blând și iubitor
ne veghează. Sunt zile sau sunt
nopți..., când vorbim cu tine...
Îți spunem totul, ce ne doare, ce
ne apasă, ce greutăți am întâm-

tă. Dumnezeu să te odihnească

noastră soţie, mamă, bunică şi

pinat sau ce bucurii ne-a dăru-

în pace, alături de cei plecaţi.

străbunică,

it viața.... Tu ne asculți... Știm

Fiul Adrian cu soţia Lia şi ne-

FLOARE ALECU.

poţii Oana şi Alexandru. (3982)

Dumnezeu să-ţi dea odihnă

V

veşnică în Împărăţia Sa. ParasRetrăim aceeaşi dure-

re sufletească, ca acum 7 ani,

tasul de pomenire va avea loc
sâmbătă, 30 iunie, ora 10.00, la

răspunzi. Asta e cea mai grea
durere. Iubirea noastră pentru tine va dăinui dincolo de
stele, de soare, de cer, dincolo
de veșnicie! Florile și lacrimi-

când a plecat dintre noi, în lu-

le recunoștinței îți vor împodo-

mea celor fără de dor, dragul

paroh Blaga Ştefan. Nu te vom

bi tristul mormânt pentru tot-

nostru soţ, tată, socru şi bunic,

uita niciodată. Soţul Paraschiv

deauna. Mulțumim celor care,

Alecu, fiicele Emilia cu soţul

fie și pentru o clipă, îți vor cin-

Dragostea cu care ne-a înconjurat mereu, o păstrăm vie
în inimile noastre. Dormi în

Max, Adriana cu soţul Narcis, nepoţii Anita, David, Ema,

V

Clipe de neuitat, amin-

tiri dragi, durere, lacrimi şi
un dor nemărginit este tot ce
ne-a rămas de când în urmă cu
şase luni buna şi iubita noastră
mamă, soacră, bunică şi străbunică
MARIA PAŞC,
(a Ioani Miculi), din Păuleşti,
a plecat din această lume. Recunoştinţă şi mulţumiri celor
care-i vor păstra o clipă de aducere aminte. Fiica Viorica, cu
familia. (4007)

V

Pe patul tău de suferinţă

Te-am tot vegheat să te ridici,
Ţi-am fost alături cu credinţă
Te-ai dus şi ne-ai lăsat aici.
Am vrut să mai rămâi cu noi
Dar n-a fost cu putinţă.
Nu se poate înţelege cât de
grea e despărţirea decât atunci
când o fiinţă dragă pleacă de
lângă tine. V-aţi stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase, soţul, tatăl şi bunicul nostru drag
CRĂCIUN ERDELI
acum 9 ani, mamă şi bunică
dragă
FLOARE BLAGA
acum 20 de ani şi tu tată drag
GHEORGHE BLAGA
acum 67 ani, fără să pot să
vă salvez. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Cu ochii în lacrimi şi adâncă durere în suflete, văduva Erdeli Lucreţia, fiica
Lenuţa cu soţul Petru, nepoata
Nicoleta, fiica Florica, cu soţul
Doru şi nepotul Răzvan. (4002)

Anunţurile

că ne auzi... dar... nu ne mai

Biserica „Sfânta Vineri”, preot

TEODOR ŞANDOR.

Într-o tăcere suferindă
retrăim aceleaşi clipe de durere
şi tristeţe ca în urmă cu trei ani,
când fiinţe dragi inimii noastre
au trecut în lumea drepţilor. A
fost bucuria şi fericirea noastră,
IOAN PĂCURAR,
soţ şi bunic de o nobleţe sufletească deosebită, iubitor de
familie şi semeni. Dragostea
nemărginită faţă de nepoţi, pe
care i-a înconjurat în fiecare
zi, va rămâne o rază de lumină pentru tot restul vieţii. Veghează-ne şi mângâie-ne, dragă BUBU,
din steaua în care te adăposteşti, alături de MAMA,
INA,
cea care ne-a iubit şi ne-a dăruit bunătatea ei fără margini.
Dormi în pace, MAMI,
tu care ai ştiut să alungi supărarea cu o mângâiere, cu şoaptele tale ne-ai alintat, cu braţele ne-ai ocrotit şi... toate acestea
s-au sfârşit când ai plecat.
„Te-ai stins mult
prea devreme,
MAMI,
Şi ne-ai lăsat stingheri
Lăsând în urmă lacrimi
Şi un car plin de dureri”.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să dea chipului tău frumos un
înger, să ne poată atinge inimile atunci când se rup de durere, de dor şi ajutor. Te vom iubi
pentru totdeauna,
MAMI!
În urmă cu un an vi s-a alăturat sora şi mătuşa noastră,
CĂTĂLINA.
Pentru bunătatea şi afecţiunea pe care ni le-a dăruit în
timpul vieţii îi datorăm veşnică recunoştinţă. La ceas de pomenire şi reculegere ne împreunăm mâinile şi ne rugăm pentru
mântuirea şi odihna veşnică. Să
ştiţi că ne e tare dor de voi. Ne
lipsiţi ca aerul! Robert, Raul şi
Varvara. (1496)

de comemorări şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între ore-

le 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică,
între orele 12.00-16.00

sti memoria. Vă așteptăm să
ne fiți alături duminică, 1 iulie, la Biserica din Ioșia (lângă

pace suflet bun. Soţia Maria,

Teo-Samuel, Gabriel, străne-

fiicele Nela şi Anca, cu familii-

poţii Sebastian, David şi Sofia.

Valentina și adoratul tău nepot

le lor. (3986)

(3992)

Sergiu. (1495)

Sala Sporturilor). Unica ta fiică

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

