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V

Împletite cu lacrimi şi
durere ne vor fi zilele după despărţirea prea curândă şi absolut
neaşteptată de dragul nostru frate şi cumnat,
VALENTIN IOAN
ALBITER.
Sperăm ca suferinţa fizică din
ultima lună să nu fi fost altceva
decât preţul unei vieţi mai bune
într-o altă lume. Ne rămâne doar
amintirea chipului drag şi a sufletului blând şi bun. Fie-ţi somnul lin. Sora Mirela şi cumnatul
Mircea. (5479)

V

Cuvintele nu pot exprima durerea provocată de trecerea
mult prea devreme în nefiinţă a
fratelui meu drag,
VALENTIN IOAN
ALBITER.
Nu te voi uita niciodată. Dormi în pace. Fratele Neluţu. (5481)

V

Suntem alături de prietenii noştri, Mirela şi Mircea Chereji, la marea durere pricinuită de
moartea fratelui şi cumnatului
drag. Sincere condoleanţe. Familia Cotranţă. (5467)

V

Suntem alături de prietena noastră, Mirela, la marea durere pricinuită de moartea fratelui drag,
VALENTIN ALBITER.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Mariana, Tina, Alex, cu familiile. (5468)

V

Un suflet unic, plin de
dragoste şi bunătate s-a ridicat la cer, lăsând în urmă durere, lacrimi şi un dor fără margini.
Drum lin printre stele dragul
nostru
VALENTIN.
Te vom iubi mereu. Astfel ne
luăm rămas bun de la îngerul
nostru
VALENTIN ALBITER,
care de acum înainte ne va veghea din ceruri şi căruia vrem
să-i mulţumim că a existat în vieţile noastre. Vei rămâne mereu în
gândurile şi sufletele noastre. Rafael şi Laura. (5482)

V

Cu mare durere şi multă
tristeţe în suflete ne luăm rămas
bun de la cuscra noastră
RAFILA SÎNZA,
din Topa de Sus. Dormi în pace
suflet bun. Cuscrii Banc Dumitru
şi Floarea, din loc. Hotar. (5475)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer, iar noi, cu inimile
sfâşiate de durere şi cu ochii în
lacrimi anunţăm trecerea la cele
veşnice a celei care a fost o mamă
şi o soacră devotată, iubitoare şi
credincioasă,
RAFILA SÎNZA,
în vârstă de 88 ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 15
septembrie 2018, ora 13.00, în satul Topa de Sus, de la nr. 87, comuna Dobreşti. Dumnezeu să o
ierte. Dormi în pace suflet bun.
Fiul Dumitru, Genica, Nicu şi
nora Anica Sânza. (5471)

V

O fiinţă dragă nouă a
plecat spre cele veşnice. Îndureraţi, ne despărţim de scumpa
noastră mamă şi soacră,
RAFILA SÎNZA.
Nu te vom uita niciodată. Fiica Viorica, ginerele Ştefan Maliţa cu familia, din Oradea. (5472)

V

Vineri, 14 septembrie 2018

V

Suntem alături de prietenul nostru Sânza Dumitru,
la marea durere pricinuită de
pierderea mamei dragi. Sincere condoleanțe întregii familii!
Florian și Irina Pavel. (1680)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
prof. univ. IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fostul student Maniu
Dumitru.

comemorări

V

V

Suntem alături de colega
noastră, Ioana Indrieş, şi familia
sa, în aceste momente grele, pricinuite de trecerea în eternitate a
celei care a fost scumpa sa mamă-soacră. Dumnezeu să îi dea
odihna veşnică. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colegii
de la compartimentele prevenire
şi relaţii publice.

V

Împărtășim cu familia marea durere la trecerea în
veșnicie a colegului și prietenului nostru,
prof. univ. dr. IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-i răsplătească
viața exemplară dăruită educației
și instrucției tinerei generații. Familia prof. univ. dr. Paul și Doina
Magheru. (1679)

V

V

Cu durere în suflete,
anunțăm plecarea în veșnicie a
scumpului nostru soț, tată, bunic, frate și rudă,
GHEORGHE BECSKY,
inginer agronom, fost șef la
Ferma din Livada. Înmormântarea are loc azi, 14 septembrie, ora 15.00, din Capela Steinberger, Cimitirul Municipal
din Oradea. Familia îndurerată. (1682)

Cu sufletele îndurerate şi
cu profunde regrete anunţăm încetarea din viaţă a mamei şi soacrei dragi,
RAFILA SÎNZA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fiul Viorel, nora VioricaMaria Sînza, din Dobreşti, cu familia. (5473)

S-a stins din viaţă sub
privirile noastre neputincioase
în lupta cu o boală necruţătoare,
scumpa noastră mamă şi soacră,
RAFILA SÎNZA,
de 88 ani, din Topa de Sus, nr.
87. Va fi veşnic în gândurile şi rugăciunile noastre. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica DoinaLiţa şi ginerele Mitruţ David cu
familiile, din Topa de Sus. (5474)

V

Cu adâncă durere anunţăm împlinirea unui an de la
moartea fratelui nostru,
DUMITRU POPOVICI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fratele Traian şi cumnata Maria. (5390)

V

Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere, lacrimi şi un
dor nemărginit este tot ce ne-a
rămas, de când în urmă cu un an
dragul şi iubitul nostru soţ, tată,
bunic, socru şi frate,
FLORIAN LUCUŞ,
ne-a părăsit. Ai fost un suflet
mare, bun şi nimeni şi nimic nu
te poate lua din inimile noastre.
Mulţumim celor care din prietenie sau respect îi vor dărui o clipă de aducere aminte. Rugăm pe
bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul său lângă cei drepţi, în
linişte şi pace. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 15
septembrie, ora 9.00, la Biserica „Buna Vestire” din Piaţa Rahovei. Familia, veşnic îndurerată. (5441)

V

V

Se împlinesc 8 ani de
când dragul nostru fiu şi frate,
dr. MIRCEA
OCTAVIAN SIMOC,
a plecat pe tărâmul de odihnă
şi pace veşnică, lăsând în urmă
durere adâncă şi dor nestins. Îţi
mulţumim pentru dragostea şi
bunătatea cu care ne-ai înconjurat. Veşnicie liniştită, suflet
ales. Mama Maria şi sora Eugenia cu soţul Călin şi nepoţii Călin şi Maria. (5460)

Păstrându-i neştearsă
amintirea, soţia Raţiu Mărioara
aduce un pios omagiu de preţuire la implinirea celor 6 luni de
la trecerea la cele veşnice a celui
care a fost
lt. col. (r.) ing.
ADRIAN RAŢIU
Slujba de pomenire va avea loc
sâmbătă, 15 septembrie 2018, ora
9.00, la Biserica Albastră cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae, din
cartierul Rogerius. Recunoştinţă
şi respect celor ce-i păstrează cu
adevărat amintirea vie.

Astăzi, 14 septembrie, se împlinesc 10 ani de când
scumpul și iubitul nostru fiu,
CLAUDIU AUGUSTIN,
a plecat de lângă noi, la cer. Nu
este cu noi, dar îl avem în inimile
noastre, în suflet, în gând și mereu va fi cu noi. Durerea aceasta
mare nu va trece niciodată, vom
trăi cu ea în suflete pentru totdeauna. Cuvintele sunt de prisos
să putem spune cât ne lipsește și
ce dor ne este de el. Chipul lui
zâmbitor și senin îl vedem mereu, el este cu noi tot timpul și va
rămâne cât vom trăi.
CLAUDIU
lui mami și al lui tati, noi te iubim și te vom iubi mereu, nu te
vom uita niciodată. Bunul Dumnezeu să te țină la dreapta Lui.
Dormi în pace! Parastasul are
loc la mormânt azi, 14 septembrie, ora 16.00. Toți cei care l-au
cunoscut sunt bineveniți. Mama
Dorina, tata Viorel. (1675)

V

Lacrimi nesecate şi doruri mistuitoare ne copleşesc la 17
ani de când dragii noştri părinţi
MARIA
şi
FLORIAN BOGDAN,
din Sântelec, s-au mutat la cele
veşnice. De acolo din steaua în
care s-au dus, ne veghează şi ne
dau putere. Nu vom uita niciodată bunătatea şi grija cu care ne-au
înconjurat, îmbrăţişarea lor caldă
şi ocrotitoare, pildă de vrednicie şi
smerenie pe care ne-au oferit-o în
trăinicia iubirii dintre fraţi şi credinţa în Dumnezeu. Azi, înălţăm o
rugăciune către bunul Dumnezeu
să vă călăuzească sufletul şi paşii
pe drumul veşniciei. Fiicele Florica şi Nelia, nurorile Lucica şi Lenuţa, ginerele Radu şi dragii lor nepoţi Luminiţa, Mihaiela, Cristian
şi Bogdan cu familiile lor. (5453)

V

Lacrimi şi flori pe mormântul bunului nostru soţ, tată
şi bunic,
ing. IOSIF IACOB,
la 4 ani de când a plecat dintre noi, precum şi o rugăciune
către bunul Dumnezeu, rugându-L să-i odihnească sufletul
în Împărăţia Sa. Mulţumim tuturor celor care îi vor acorda o
clipă de aducere aminte. Familia. (5380)

V

Dulce aducere aminte la comemorarea a 19, respectiv 20
de ani de la plecarea printre stele, spre Împărăţia Cerurilor, a iubiţilor şi nepreţuiţilor noştri părinţi şi bunici,
înv. OLGA
şi
VICTOR SFÂRLEA.
Dumnezeu să-i odihnească în pace! Simina, Laura, Doina şi
Corneliu. (5443)

