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S

decese

V

„Cu pace, aşa mă voi
culca şi voi dormi.” (Ps. 4, 8)
KAROLY BOGNAR,
FLORIAN MORGOVAN,
IOAN HADADI,
DEZSO LAJOS BALAZS,
MAGDOLNA OLAH,
ALEXANDRU CUC,
SILVIA LUCREŢIA GAVRIŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu multă durere în suflet, mă despart de bunul meu
prieten
FLORIAN MORGOVAN,
un om deosebit, un suflet
ales. Mă rog bunului Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică,
prieten drag! Suntem alături de
familia îndoliată și le transmitem toată susținerea noastră.
Aurel Moga cu familia.

V

Suntem alături de Radu
și Vlad la despărțirea de soția și
mama lor
ANGELA DOBRIN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Glăvănaru Adi,
Costel, Tavi, Mona și Carina.
(2270)

V

Suntem alături de îndoliata familie Dobrin Radu și
Vlad la trecerea în neființă a
soției și mamei
ANGELA DOBRIN,
și le transmitem sincere
condoleanțe. Asociația de Proprietari ”Corso” Republicii 25.
(2271)

V

Gânduri de mângâiere
și alinare pentru finii mei, Mihaela și Marius Popoviciu, la
despărțirea de mama și soacra
FLORICA ALBU.
A trecut la veșnicie lăsând în
urma sa imaginea luminoasă a
unei mame iubitoare și devotată
familiei. Îmi exprim admirația
față de fiica sa Mihaela, pentru dragostea, devotamentul și
grija ce i-a purtat-o până în ultima clipă a vieții. Fie-i țărâna
ușoară. Doina Coltău, Dan și
Emilia. (2273)

V

Suntem alături de prietena noastră dr. Mihaela Popoviciu, la despărțirea dureroasă
de mama ei dragă. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Diana
și Răzvan Aron. (2274)

V

Cu adâncă durere şi lacrimi în ochi ne despărţim pentru totdedauna de cel care a fost
scumpul nostru frate, cumnat şi
unchi,
PETRU POPA,
din localitatea Leş, de 47 de
ani. Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme dintre noi. Te-am iubit prea
mult şi te-am pierdut, dar vei
rămâne întotdeauna în inimile noastre. Nu te vom uita niciodată. Slujba de înmormântare
are loc azi, 21 mai, ora 13.00, la
capela nouă din localitatea Nojorid, iar înmormântarea în localitatea Leş. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Sora Florica, cumnatul Ştefan cu copiii. (401)

V

Ne rugăm Împărătului

Ceresc să-i dăruiască odihna
binemeritată servei sale,

O rugăciune, o floare, o
lumânare şi multe lacrimi este
tot ce-i putem oferi acum, când
ne despărţim de bunul nostru
unchi,
PETRU POPA,
din localitatea Leş. Chipul
tău blând şi luminos îl vom păstra mereu în inimile noastre.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să
aibă grijă de sufletul lui şi să-i
dea odihnă şi pace veşnică. Nepotul Ionuţ şi Niculina. (402)

V

Suntem alături de naşa
noastră, Maria Morgovan şi
cei doi fii, Ovidiu şi Marius, în
aceste clipe grele, când se despart de cel care a fost soţ şi un
tată devotat,
FLORIN MORGOVAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Familia Dorel şi Simona Făşie. (369)

V

Cu gânduri de alinare
şi mângâiere ne alăturăm naşei noastre, conf. dr. Mihaela
Popoviciu şi familiei dânsei, în
ceas de grea încercare la pierderea mamei dragi,
FLOARE ALBU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Adela şi Sorin
Tomele. (372)

Un gând de mângâie-

re şi alinare pentru naşii noştri,
Mihaela şi Marius Popoviciu,

FLORICA ALBU

în aceste momente de profundă

şi să-i aşeze sufletul acolo

tristeţe când se despart de iubita lor mamă şi soacră,

unde drepţii se odihnesc. Uniţi
în rugăciune, Veronica, Patricia, Gabriela şi Sorin Popoviciu. (373)

V

Profund

îndurera-

tă sunt alături de nepoţii mei,
dr. Mihaela Popoviciu şi Albu
Puiu cu familiile, la marea durere pricinuită de moartea mamei voastre dragi,
FLORICA ALBU.
Dumnezeu să te odihnească
în Împărăţia Sa! Sora văd. Trifa
Viorica. (385)

V

În aceste clipe de tris-

teţe suntem alături de verişorii
noştri, dr. Mihaela Popoviciu
milia, acum când vă despărţiţi
de mama voastră dragă,
FLORICA ALBU.
Un gând de mângâiere şi
compasiune. Dumnezeu s-o
odihnească în pace între cei
drepţi şi buni. Nu o vom uita niciodată! Vilica şi Cornel Murg
cu familia. (386)

V

FLORICA ALBU.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Finii, fam. Bungău
Adina şi Alin. (414)

cu familia şi Puiu Albu cu fa-

V

V

V

Suntem alături de pri-

etena noastră, Mihaela Popoviciu, la marea suferinţă pricinuită de moartea mamei sale,
FLOARE ALBU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Adriana şi Mircea Onaca. (409)

V

Sincere condoleanţe
d-nei conferenţiar dr. Mihaela
Popoviciu, la dureroasa despărţire de mama iubită,
FLOARE ALBU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Dr. Dana Romanescu.
(387)

V

Împărtăşim durerea co-

legei noastre dr. Mihaela Popoviciu, în aceste momente triste
când se desparte de mult iubita
sa mamă,

Un gând de mângâie-

FLOARE ALBU.

noştri verişori, dr. Mihaela Po-

Sincere condoleanţe familiei
îndurerate! Fam. prof. dr. Popa

poviciu şi Albu Puiu cu fami-

Amorin, Marilena şi Loredana.

liile, în aceste triste momen-

(391)

re şi alinare pentru voi, dragii

te pricinuite de moartea mamei
voastre dragi şi iubitoare,
FLORICA ALBU.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace! Trifa Cornel şi
Bianca cu familia. (384)

V

V

Un gând de mângâiere

şi alinare se îndreaptă spre d-na
dr. Mihaela Popoviciu, în aceste momente triste pricinuite de
pierderea mamei dragi. Sincere
condoleanţe! Camelia şi Sorin

Suntem alături de fa-

Manolea. (392)

milia Mihaela şi Marius Popoviciu, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a
celei care a fost mamă şi soacră dragă,
FLORICA ALBU.
Dumnezeu să-i dea odihnă

V

Îndreptăm un gând de

compasiune şi mângâiere spre
colega noastră d-na dr. Popoviciu Mihaela, acum când îşi con-

veşnică. Familiei îndoliate, sin-

duce mama pe ultimul drum.
Dumnezeu s-o odihnească în

cere condoleanţe! Fam. pr. Bla-

pace. Colectivul Clinicii Inter-

ga Ştefan. (413)

ne 2-Diabet. (393)

V

Sunt alături de colega şi prietena mea dr. Mihaela
Popoviciu, în aceste clipe grele când se desparte de iubita sa
mama
FLOARE ALBU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sincere condoleanţe.
Dr. Teodora Uivaroşan. (394)

V

Împărtăşim durerea familiei d-nei conf. dr. Mihaela Popoviciu, în aceste momente grele, când se desparte de
mama sa dragă. Sincere condoleanţe! Colectivul de Rezidenţi
Interne 2-Diabet. (395)

V

Sunt alături de colega mea, dr. Mihaela Popoviciu,
la marea durere pricinuită de
pierderea mamei dragi. Sincere condoleanţe! Dumnezeu să
o odihnească! Dr. Anca Ferician. (396)

V

Sincerele noastre condoleanţe, dragă Mihaela, la
pierderea mamei dragi. Dumnezeu să o odihnească! Simona
şi Mircea Pop. (405)

V

Ne alăturăm durerii familiei colegei noastre Popoviciu Mihaela, la pierderea mamei dragi. Sincere condoleanţe!
Colectivul Ortopedie I, Spitalul
Clinic Judeţean Oradea. (406)

V

Sincerele noastre condoleanţe familiei dr. Mihaela Popoviciu, la despărţirea de
mama dragă. Odihnă veşnică!
Adi şi Gyuri Farago. (407)

V

Cu profundă pioșenie
și adâncă durere în suflet suntem alături de verișorii noștri,
Mihaela și Marius, Puiu și Violeta, în nemărginita durere pricinuită de trecerea în neființă,
a dragei noastre cumnate și
mătuși,
FLORICA ALBU.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să vă dea alinare și mângâiere,
dragii noștri. Tatăl Ceresc să o
odihnească în pace și liniște,
de-a dreapta Lui! Cumnata Didina, verișorii Florin și Adina,
cu familiile.

