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V O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet mare şi plin de omenie,
dragul nostru

V „ În ochii celor fără de minte,
drepţii sunt morţi cu desăvârşire... Dar ei
sunt în pace”. (Înţ. 3-1-3).
MARIA MORAR,
GHEORGHE PREOTEASA,
ŞTEFAN ROCACIU,
DUMITRU DUMEA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

loc azi, 27 octombrie 2016, ora 13.00 în

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

şi Liviu, Diana şi Mihai, ne rugăm bu-

loc. Mihai Bravu, de la nr. 353. Va rămâ-

nului Dumnezeu să-i aşeze sufletul de-a

ne veşnic în sufletele noastre. Fiul Dorin,

Diriginta OZP Ora 8, Codruţa Diţiu.

dreapta Lui şi să-i dea odihnă şi pace

nepotul Răzvan şi nora Ana. (2072)

veşnică. Va rămâne veşnic în amintirea
noastră. (2067)

V Te-ai stins puţin câte puţin sub

Dumnezeu să-ţi dea veşnică odihnă

Lenuţa şi Marius, cu familia, în aceste

17.00, din Capela Orăşenească. Familia.
(2081)

momente grele când se despart mult prea
devreme de soţul, tatăl şi fratele drag,
IOAN LUCACI.
Dumnezeu să-l aşeze în locaşul celor
drepţi, iar pe voi să vă mângâie. Din partea vecinilor Florian, Dumitru şi Istvan
cu familiile. (2080)

V Oricât de greu ar fi fost
Ai fi uitat de toate
Căci l-aţi iubit şi l-aţi fi întors

V Cu multă durere în suflet îmi iau

Să aibă iarăşi sănătate.
Dar roata vieţii nu se-ntoarce

rămas bun de la iubitul meu frate,

Şi nici nu poţi schimba destinul

IOAN LUCACI.

Şi dacă azi le ai pe toate

Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică.

Chiar mâine poate fi sfârşitul.

Sora Ana. (2064)

Cu toate că s-a stins lumina ce-

V O inimă bună a încetat să mai

lui ce-atât de greu a tras,
Chiar tu vei fi de-acum iubirea

bată, un suflet blând plin de dragoste şi
bunătate s-a ridicat la cer, lăsând în urmă
durere şi lacrimi, dragul nostru frate şi
cumnat,
IOAN LUCACI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sora Viorica şi cumnatul Romi. (2063)

V Te-ai stins încet ca o lumânare

pentru cei dragi ce ţi-au rămas.
Împărtăşim durerea vecinei noastre,
Lucaci Lenuţa şi fiului Marius cu familia, pricinuită de pierderea soţului, tatălui şi bunicului drag,
IOAN LUCACI.
Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familia Buda Dumitru şi Aurica.
(2087)

Dumnezeu te-a luat la EL, într-o tristă
zi de toamnă. Îţi vom simţi lipsa din mij-

V Suntem alături de soţia Lenuţa,
fiul Marius, nora Mihaela şi nepotul Darius, la marea durere pricinuită de trece-

tine, dragul nostru unchi,

rea în nefiinţă a iubitului soţ, tată şi bu-

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească
în pace. Nepotul Nica Alexandru cu familia. (2065)

Dumitru, nora Felicia, nepoţii Lavinia şi
Dorin. (2073)

nic,
IOAN LUCACI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia Seican, din Husasău de Tinca.

un om de omenie,
IOAN LEAC.

(2083)

V O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet bun s-a ridicat la cer
aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm
rămas bun de la colegul nostru,
IOAN LEAC.
Suntem alături de fosta noastră colegă Ildi şi de fiul acesteia. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace. Colectivul OZP Oradea 8, Poşta. (2084)

V Sunt alături de verişorul meu,
Dumea Mitică, în aceste momente grele
pricinuite de moartea tatălui drag. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Radu
Semcu. (2082)

V Cu multă durere anunţăm încetarea din viaţă a celei care a fost mamă,
soacră, bunică şi străbunică,
IULIANA MATEAŞ,
în vârstă de 91 de ani, din comuna Să-

V Cu adâncă durere în inimi şi nespusă tristeţe în suflete anunţăm trecerea în veşnicie a mult iubitei mele mame,
MARIA MORAR,
în vârstă de 77 ani. Dormi în pace suflet bun. O plâng fiica Mariana cu soţul
Florian, nepotul Oliviu şi nepoata Maria-Adela cu soţul Tihamer.

V Cu inimile zdrobite de durere şi
cu lacrimi în ochi anunţăm trecerea în
nefiinţă în data de 26 octombrie 2016, a
scumpei noastre mame,
MARIA MORAR.
Înmormântarea va avea loc în satul Gruilung, vineri, 29 octombrie, ora
13.00, la Biserica Penticostală. Dumnezeu să-i aşeze sufletul în ceruri printre
îngeri. Fiul Dragomir, nora Marioara,
nepoţii Romina, Adelina, Sergiu, strănepoţii Lorena şi Alexandru.

V Un ultim şi pios omagiu celui
care a fost

lard. Înmormântarea va avea loc vineri,
28 octombrie, ora 14.00, în Sălard. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace.
Familia îndoliată. (2088)

V Ne luăm rămas bun de la mama,
bunica şi străbunica noastră
IULIANA MATEAŞ
din Sălard. Dumnezeu să te odihnească în pace! Nora Eva, nepotul Călin cu
soţia Ramona şi strănepoţii Maria şi Iulius, nepoata Otilia cu soţul Alex şi strănepoata Iulia.

V Cu lacrimi şi durere ne despărţim
de dragul nostru unchi,
VASILE CHIŞ.
A fost cel mai bun, mai cuminte şi mai
modest om, a trăit o viaţă exemplară şi
a făcut cinste Armatei pe care a slujit-o
până în pragul morţii. L-am respectat
şi-l vom iubi mereu. Dumnezeu să-l ierte. Nepoţii Arina, Florin, Radu, Şerban
şi cumnata Gina.

FRANCISC KOPE.
Odihnească-se în pace. Înmormânta11.00, din Capela Orăşenească. Fiul Bar-

locul nostru şi ne vom aduce aminte de
IOAN LUCACI.

şi să te aşeze în rândul celor drepţi. Fiul

rea are loc azi, 27 octombrie 2016, ora

fără ca noi, să te putem ajuta. Am fi vrut
să nu te lăsăm să pleci de lângă noi, dar

tată şi bunic,

dintre noi, mult prea devreme dragul

turi de vecina noastră Ana, cumnata ei

pul se va face în 29 şi 30 octombrie, ora

ţăm încetarea din viaţă a dragului nostru
DUMITRU DUMEA.

V Cu durere în suflete suntem ală-

2016, ora 13.00, din Capela Haşaş. Stâl-

V Cu multă durere în suflete anun-

privirile noastre neputincioase, plecând

ge şi Diana. (2066)

mântarea va avea loc luni, 31 octombrie

nefiinţă a celui care a fost un bun coleg şi

Viorel şi Florica, împreună cu Manuela

în inimile noastre. Mihaela, Valer, Geor-

tat din viaţă la vârsta de 79 ani. Înmor-

nostru tată şi bunic,
A trăit 90 de ani. Înmormântarea are

odihnească în pace. Vei rămâne veşnic

născut în Sânnicolau Român a înce-

la marea durere picinuită de trecerea în

s-a ridicat la cer, iar noi, familia Carţiş

la numai 59 de ani. Dumnezeu să-l

ŞTEFAN ROUCACIU,

anunţăm încetarea din viaţă a scumpului
DUMITRU DUMEA.

IOAN LUCACI,

tul nostru soţ, tată, bunic,

V Mă alătur durerii familiei Leac,

IOAN LUCACI,

nostru unchi şi naş,

V După o lungă şi grea boală, iubi-

V Cu nemărginită durere în suflete

na şi nora Mirela. (2077)

V Cu durere în suflete, ne luăm rămas bun de la colegul nostru

comemorări

V Rugăciuni şi flori la un an de veşnicie a mătuşii noastre

IOAN LEAC.

ECATERINA PUŞCAŞ.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Dumnezeu să-i dea iertare, odihnă

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

veşnică, lumină în Împărăţia Cerului.

Colectivul Oficiului Zonal Poștal Aleșd.

Nepoţii. (2074)

