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Vineri, 13 iulie 2018

Anunţurile

 LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

de comemorări şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între orele 8.00-18.00, vineri, între

orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.00-16.00

str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

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

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

9.00-16.00, duminică, 16.00-18.00.

(558)

comemorări

V

S-au scurs în lacrimi

de durere 40 de zile de la adormirea în cele veșnice a iubitului
nostru cumnat
preot paroh iconom stavrofor
NICOLAE MARIAN,
păstorul Parohiei Bisericii
Ortodoxe „Înălțarea Domnului” din Salonta. Mulţumim lui
Dumnezeu pentru el, cel care
ne-a iubit, a avut grijă de noi,
ne-a umplut vieţile de fericire și
credincioșie, iar la sfâșietoarea
despărțire ne-a lăsat moştenire
bunătatea, demnitatea, dragostea și înțelepciunea lui duhovnicească.
Cu inimile zdrobite de durere
suntem alături de „lumina ochilor lui” - preoteasa Dorina Marian, sora noastră, și ne rugăm
lui Dumnezeu să o întărească și
să o mângâie în acest timp de
jale și singurătate. Dumnezeul
să-l odihnească în pace pe dragul nostru preot și cumnat Nicolae Marian, iar pe soția lui
să o călăuzească în tot ce este
bun, liniștitor și folositor sufletului ei îndurerat. Dumnezeu să
mângâie cu alinări sfinte familia și Biserica. Cumnata Nicoleta (Secară) și cumnatul Francisc.

V

Şi trec zilele, săptămâ-

nile, anii printre lacrimi, amintiri dragi şi doruri pustii. Bunul
şi blajinul nostru soţ, tată, socru, bunic şi ginere
PAUL STOIA
a trecut la cele veşnice acum
doi ani, lăsându-ne în lacrimi şi
regrete nealinate. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
14 iulie, ora 9.00, la Catedrala
Ortodoxă. Familia. (4236)

V

Nimeni şi nimic nu
va şterge din inimile noastre
amintirea iubitului nostru soţ,
tată şi bunic,
col. r. MIHAI HARN.
Timpul trece, dar lacrimile
continuă să curgă, sufletele rămân încărcate cu aceeaşi durere, iar cuvintele sunt prea puţine pentru a ne exprima iubirea
şi recunoştinţa pentru tot ceea
ce ai făcut în viaţă, pentru noi.
Acum, cânde se împlinesc doi
ani, de când ai plecat la cele
veşnice, nu ne mai rămâne decât să ne rugăm bunului Dumnezeu să te odihnească în Împărăţia Sa Cerească. Tot ce
putem să-ţi oferim acum, din
adâncul inimilor noastre, sunt
rugăciuni, flori şi candele. Parastasul va avea loc sâmbătă,
14 iulie, ora 11.00, la Biserica
Militară, str. Armatei Române,
din Oradea. Familia îndurerată. (4218)

V

Cu aceleaşi regrete şi
clipe dureroase de despărţire suntem şi acum, la împlinirea unui an de la trecerea în nefiinţă a bunului nostru vecin şi
prieten
VIOREL,
alături zilnic de vecina Florica şi familia ei, cu gânduri
bune de mângâiere şi consolare. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Familia Ardelean Dumitru şi Măriuţa, Florica Ciuciu şi familia Fritea Ilie. (4226)

V

Trecerea timpului nu
va putea şterge niciodată durerea, tristeţea şi dorul din sufletele noastre de când, în urmă cu
un an, a trecut la cele veşnice,
dragul nostru soţ, tată, socru şi
bunic iubitor, cel care a fost
VIOREL DAMIAN,
născut în Cefa.
„A ta este tăcerea
A noastre lacrimile şi durerea.
Ai fi vrut să mai trăieşti,
Dar aşa ţi-a fost scris
Ca să ne părăseşti”.
Pentru tot ce ai făcut pentru noi îţi mulţumim şi bunul Dumnezeu să-ţi dăruiască odihna veşnică binemeritată
în Împărăţia Sa, iar celor care-i vor dărui o clipă de aducere aminte recunoştinţă şi mulţumiri. Parastasul de pomenire
va avea loc la Biserica mică
din Ioşia, sâmbătă, 14 iulie, ora
8.30. Nu te vom uita niciodată!
Soţia Florica, fiul Marcel cu soţia Dana şi nepoţii lui iubiţi Daria şi Horia. (4223)

V

Se împlinește un an de
când draga noastră,
VALERIA TĂNASE,
a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Amintirea ei va rămâne în sufletele noastre. Vă invităm la
slujba de parastas, care se va
ține sâmbătă, 14 iulie, la Capela Hașaș din cimitir, la ora 9.00.
Familia îndurerată.

V

Cu sufletele îndurerate
comemorăm 3 ani de la decesul
dragului nostru fiu
MARIUS-PAUL MEŞTER.
Florile şi lacrimile recunoştinţei îţi vor împodobi tristul mormânt pentru totdeauna. Parastasul de pomenire va
avea loc sâmbătă, 14 iulie la Biserica „Înălţarea Domnului”,
Spitalul TBC. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Veşnic nemângâiaţi, mama şi tata. (4228)

V

Comemorăm şapte ani
de la trecerea în eternitate a
dragei noastre,
MARIA MEZE.
Pentru dragostea şi bunătatea
ei îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică binemeritată, aşezând-o de-a dreapta Sa, în Împărăţia Cerească.
Mulţumim celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte.
Slujba de pomenire va avea loc
sâmbătă, 14 iulie, ora 11.00, la
Biserica Militară, str. Armatei
Române. Familiile Meze, Poliacof şi Pănescu. (4132)

V

Timpul trece, dar durerea din sufletele noastre a rămas aceeaşi ca în urmă cu un
an, când a plecat dintre noi un
suflet bun, dragul nostru,
IOAN JIDA.
Parastasul de pomenire va
avea loc sâmbătă, 14 iulie 2018,
ora 9.00, la Biserica „Sf. Spiridon”, Oradea, Rogerius. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia îndurerată. (4230)

V

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de
o fiinţă dragă. Retrăim aceleaşi
momente de tristeţe şi durere la
împlinirea unui an de la moartea dragului nostru fiu, tată,
frate, cumnat şi unchi,
ADRIAN PUP,
al cărui suflet s-a ridicat la
ceruri departe de noi, dar mai
aproape de Dumnezeu, în urma
tragicului accident din 13 iulie 2017 în Franţa. Lacrimile ne
curg şi îţi ducem dorul, iar tristeţea ne apasă sufletele. Te iubim foarte mult şi vei fi prezent
mereu în sufletele noastre. Rugăm pe bunul Dumnezeu să te
ierte şi să-ţi dea odihnă veşnică
în Împărăţia Sa. Cu multă durere, familia. (4232)

V

S-au scurs 6 săptămâni
de când sufletul iubitei noastre
LINA MAXIM
s-a înălţat la cer. Noi îi aducem un omagiu de dragoste şi
preţuire. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 14 iulie
2018, ora 10.00, la Biserica „Sf.
Gheorghe”. Nora Marinela, nepoata Oana şi strănepoata Ilinca. (4328)

V

S-au scurs 6 luni de
când ne-a părăsit iubita noastră
mamă, soacră, bunică şi străbunică,
CORNELIA DEMIAN.
Mereu prezentă în inimile noastre îţi aducem un omagiu de preţuire, mulţumindu-ţi
pentru dragostea cu care ne-ai
înconjurat întotdeauna. Dumnezeu să te odihnească în pace!
Parastasul de pomenire va avea
loc în 15 iulie, ora 10.00, la Catedrala „Sf. Nicolae”, din Oradea. Familia. (4240)

