Necrolog

Scumpã este înaintea
Domnului moartea celor
iubiþi de El. Psalmul 116.15

Sfârºit
CÃTANÃ VIOREL
de
1918-2008
cale
În ziua de 11 iulie a.c. a plecat la Domnul
pastorul CATANÃ VIOREL din Timiºoara.
Nãscut la 6 decembrie 1918 în Oarba de
Mureº, jud. Mureº, în anul 1946, în luna iunie a
pãºit în apa botezului.
A fost ordinat ca pastor în februarie 1962
pentru bisericile penticostale din zonã (Oarba de
Mureº, Sf. Gheorghe, ªeulia de Mureº, Petrilaca
ºi Orosia). În anul 1990 s-a mutat în Bacovia, jud.
Timiº, unde a deschis ºi pãstorit Biserica
Penticostalã localã.
La data de 30 august 1998 se stabileºte în
Timiºoara unde frecventeazã Biserica „Apele
Vii”, ºi deserveºte bisericile penticostale din
Jdioara, Bacova ºi sectorul aferent acestor biserici.
În 1938 s-a cãsãtorit cu VICTORIA ºi au avut
împreunã 7 copii, 21 de nepoþi ºi 30 de strãnepoþi.
Înmormântarea a avut loc în data de 13 iulie
în Bacova, slujba funebrã fiind condusã de
pastorul Peþca Ion. Au adus mesaje de mângâiere
ºi îmbãrbãtare fraþii Meºter Cornel, Buzduga
Gabriel, Roidan Iosif ºi alþi colaboratori ai
decedatului.
CONDUCEREA BISERICII APELE VII
TIMIªOARA

GALEA LAZÃR
1947-2008
În seara zilei de 8 septembrie a.c. a trecut în
veºnicie fratele Galea Lazãr, în vârstã de 61 de ani,
slujitor al Domnului, diacon în Biserica Penticostalã
Oþelu Roºu, iar în ultimii cinci ani a slujit în Biserica
Penticostalã, Alfa ºi Omega din Leida-Spania.
Trupul neînsufleþit a fost adus din Spania, pe
pãmântul natal, ºi a fost înmormântat la data de 20
septembrie în oraºul Oþelu Roºu acolo unde a
locuit.
Slujba de înmormântare a fost oficiatã de cãtre
pastorul judeþean Titus Coroban.
Rãmân în urmã soþia Mãriuþa ºi cei patru copii,
fraþii de corp, nepoþii ºi multe rudenii.
DANIEL BOGDAN

Nu-i cu putinþã sã se teamã de moarte cel ce a
trãit o viaþã bunã ºi neprihãnitã.
Fericitul Augustin

Aducerea aminte de moarte ºi de judecata din
urmã este un leac bun împotriva pãcatului.
Ioan Gurã de Aur
Cuvântul Adevãrului
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