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S

decese

V

Ne despărţim cu greu

de dragul nostru soţ, tată şi bu-

V

nic,
„Ceea ce nu trăim la

timp nu trăim niciodată.” (Octavian Paler)
FLOARE GABOR,
ELLA RUS,

ing. VIOREL CHIRLA,
în vârstă de 70 de ani, răpus
de o lungă suferinţă. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre.
Înmormântarea va avea loc la

ERZSEBET NAGY.

Capela Cimitirului din loc. Tul-

Sincere condoleanţe fami-

ca, sâmbătă, la ora 13.00. Dum-

liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

nezeu să-l odihnească în pace.

doglu, Servicii Funerare Non-

Familia îndurerată.

V

V

Suntem alături de veri-

şoarele noastre, Doina şi MariRegret profund dis-

oara cu familiile lor, acum când

pariţia surorii mele, un om de

o conduc pe ultimul drum pe

aleasă omenie,

iubita lor mamă,

Cu inimile sfâșiate de

cea care a fost scumpa noastră
soră,
ANA PETRILA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Surorile Rodica, Aurica,
Viorica, Voruța, Iustina, Rusanda și frații Vasile, Viorel,
Nicolae împreună cu familiile.

Împărtășim marea du-

rere, alături de prietenii noștri,
acum la trecerea la cele veşnice
a celei care le-a fost soră,
Un sincer gând de alinare

doxă „Înălțarea Domnului” din
Salonta va marca în chip deose-

din partea Elenei și Mirunei

(n. NEGRĂU), din satul Al-

Dumnezeu să-i dea odihnă

Moț. Dumnezeu să-i dea odih-

parea. Înmormântarea va avea

veşnică! Florian Chindlea cu

loc sâmbătă, 14 iulie 2018, ora

familia. (4234)

(4237)

V

Împărtăşim marea du-

rere a verişoarelor noastre Doi-

V

na şi Mia cu familiile acum, la
Cu durere în suflete

anunţăm trecerea în nefiinţă a
dragei noastre mame, soacre,
bunici şi străbunici
FLOARE GABOR,
din Sîntandrei. Înmormânta-

trecerea în veşnicie a dragei lor
mame şi bunici
FLORICA GABOR.

Sâmbătă, 14 iulie, de la

ora 13.00, Sfânta Biserică Orto-

FLORICA GABOR.

tele Negrău Pavel cu familia.

V

ANA PETRILA.

FLORICA MĂLAN

13.00, de la Capela Haşaş. Fra-

comemorări

durere ne luăm rămas bun de la

V

Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

nă veșnică.

V

bit cea de-a 40-a zi de la moartea
preotului paroh
iconom stavrofor

Suntem alături de cole-

gii noștri, Dan și Valeria Boneta, în aceste momente triste din
viață, când se despart pentru
totdeauna de tatăl, socrul lor,
PETRU BONETA.

NICOLAE MARIAN,
creștinul cu suflet mare care
a păstorit, timp de 35 de ani, cu
dragoste duhovnicească, Parohia Ortodoxă „Înălțarea Domnului” din Salonta. Sfânta Liturghie,

panihidele,

veșnica

Dumnezeu s-o odihnească în

Dumnezeu să-l odihnească

pomenire, rugăciunile la mor-

pace! Mihai şi Anca Chindlea

în pace! Sincere condoleanțe

mânt şi aşezarea mesei milos-

cu familia. (4233)

întregii familii. Colegii din ca-

rea va avea loc sâmbătă, 14 iu-

teniei de Parastas vor marca

drul A.C.M.R.R.-S.R.I. Bihor.

lie, ora 15.00, de la Capela din

această a 40-a zi în care Bunul,

(1516)

Îndurătorul și Iertătorul Dum-

Sîntandrei. Dormi în pace, suflet drag! Doina şi Mia cu familiile. (4235)

V

durere ne luăm rămas bun şi regretăm profund dispariţia fulgerătoare şi mult prea devreme

V

dintre noi a distinsei noastre
Regretăm

profund

colege,

dispariţia surorii şi cumnatei
noastre

nezeu hotărăşte starea vremel-

Cu tristeţe şi adâncă

DĂNUŢA SAVA.
Dumnezeu să-i dea odihnă

V

nică a slujitorului Său răposat,
Suntem alături de

verișoarele

noastre,

Doina,

Mărioara și familiile lor, acum
când se despart de draga lor
mamă,

FLORICA GABOR,

veşnică, iar familiei mângâiere

FLORICA GABOR.

din Sîntandrei. Dumnezeu

şi alinare! Colectivul Casei Ju-

Dumnezeu să-i dea odihnă

să o odihnească în pace! Frate-

deţene de Pensii Bihor. (4241)

le Alexandru şi cumnata Ana.
(4225)

V

Piț. (1517)

V

Cu adâncă durere în

suflete, anunțăm că cea mai iuSuntem alături de veri-

veșnică. Fam. Ioan și Ovidiu

bită soție și mamă,

şoarele noastre, Doina şi Mia,

ANA PETRILA,

în aceste momente grele prici-

de 53 de ani, ne-a părăsit

nuite de dispariţia celei care a

mult prea devreme. Înmormân-

fost mama lor şi mătuşa noas-

tarea va avea loc sâmbătă, 14

tră. Sincere condoleanţe între-

preot NICOLAE MARIAN
până la cea de-a Doua Venire
a Domnului Iisus Hristos. Prin
rugăciunile noastre fierbinți
spălate în lacrimi de jale, prin
pomenirile şi milosteniile jertfite de familia îndurerată în numele celui adormit, vom căuta cu toții, uniți în suferința
despărțirii, îndurarea lui Dumnezeu și lumina vieții veșnice

V

în Hristos Înviat asupra sufleUn gând de mângâie-

tului preaiubitului nostru

re pentru Doina, Mia și famili-

preot NICOLAE MARIAN

ile lor, la despărțirea de mama,

trecut dincolo mult prea de-

soacra și bunica lor dragă,

vreme. Dumnezeu să-l odih-

FLORICA GABOR.

nească în pace! Enoriașii Pa-

iulie 2018, ora 12.00, la Capela

Dumnezeu s-o odihnească.

rohiei Ortodoxe a bisericii

gii familii. Nepoţii Alexandru

orășenească Beiuș. Familia în-

Mărioara Chindle, Virgil și fa-

„Înălțarea Domnului” din Sa-

şi Mariana cu familiile. (4224)

doliată.

milia. (1518)

lonta.

V

În cea de-a 40-a zi a
plecării tale la Dumnezeu, cu
durerea izvorâtă din inima-mi
sfâșiată și goală, ud cu lacrimi
amare pământul care-ți acoperă somnul veșnic, pământul
preaiubitei tale Biserici Ortodoxe „Înălțarea Domnului” din
Salonta. Te caut și te strig zi de
zi, și o voi face până când Bunul Dumnezeu ne va reuni în
veșnicia Împărăției Sale. Te iubesc, preabunul meu soț, duhovnic și preot,
NICOLAE MARIAN,
și mă rog neîncetat ca Dumnezeu să te binecuvânteze în
veșnicii cu lumina Învierii Fiului Său Iisus Hristos, oferinduți iertare, pace și viață veșnică
în oastea drepților. Știu că
mă veghezi permanent și îți
mulțumesc, sfântul meu soț și
duhovnic. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, pentru sufletul tău și pentru frumoșii ani ai
căsniciei noastre în care am călătorit împreună pe acest pământ. Aștept cu credință în
Dumnezeu și cu lacrimi de
iubire regăsirea noastră în
veșnicia Împărăției Cerești.
Cu dragoste, durere sfâșietoare
și dor mistuitor, îți spun acum
„Dumnezeu să te odihnească în
pace, preaiubitul meu soț!” Dorina Marian.

V

A trecut un an greu şi
dureros fără dragul şi bunul
nostru soţ, tată, bunic şi străbunic
TRAIAN PINTEA –
(BOJNE).
Parastasul şi slujba de pomenire vor avea loc duminică, 15 iulie, la biserica din Calea Mare. Mulţumim tuturor
celor care îi vor păstra un moment de reculegere. Dumnezeu
să-l aibă în paza Sa! Soţia Maria, fiii Traian, Teodor şi Lucica, cu familiile lor. (4222)

V

Durere, tristeţe şi mult
dor simţim şi acum la împlinirea unui an de când a plecat de
lângă noi iubita noastră mamă,
bunică şi soacră,
FLOARE ABRUDAN,
lăsând un gol imens în sufletele noastre. Te vom iubi mereu.
Dumnezeu să te odihnească în
pace! Claudia, Dorian, Filip şi
Gicu. (4227)

