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Megemlékezés

Megemlékezés

Elhalálozás

Bús temető csendes susogása, 
Oda megyünk hozzád, az maradt csak hátra.  

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, 
Nyugalmadat nem zavarja senki. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találj odafent örök boldogságot! 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. augusztus 27-ére, 

Daró Ágnes
 szül. Ferencz 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise
 2017. október 13-án 18 órakor lesz a csíkszentgyörgyi háromtízesi kápolnában. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló szerettei  (264499)

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, 
Hanem mit szívünkben mélyen hordozunk.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

ifj. András Gyárfás

(1978) halálának évfordulójára. Drága gyermekünk (1988) évfordulójára, 
valamint az önfeláldozó, szerető, jó nevelőapa, 

ifj. Péter Gyula 

halálának 3. évfordulójára. 
Nyugodjanak békességben, az Úr Jézus Szent nevében. 

Szerető gyermekei és édesanyjuk, Ica  (265625)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon észrevétlen.

 Csak az hal meg, akit elfelednek, 
Örökké él, kit nagyon szeretnek.

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre és nagyszüleinkre, 

Császár Erzsébet 
szül. Fodor 

halálának 30. és 
Császár Márton 

halálának 15. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2017. október 14-én, 18 órakor lesz a csíkrákosi templomban. 

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda, Csíkrákos, Budapest  (265583)

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel titeket nem hozhatunk vissza.

 Tudjuk, hogy nem jösztök, de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltatok, mi nagyon szerettünk, 

hiányoztok nekünk, soha nem feledünk.

Fájó szívvel emlékezünk 

Péter Gizella 
halálának 5. és 

Péter Fülöp

 halálának 14. évfordulóján. 
Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott! 

A gyászoló család – Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíksomlyó  (265628)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 12-ére, 

Gábor Miksáné
 szül. Tankó Anna

 halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2017. október 14-én, 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei (265630)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, 
sógor, testvér, após és kolléga, 

Butnaru Ștefan Mircea 
nyugalmazott rendőrezredes 

szerető szíve életének 69. évében 
2017. október 11-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2017. október 13-án, 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Brassó megyei 

rozsnyói (Rîșnov) ortodox temetőbe. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család  (265636)

Annyira fáj, hogy el sem mondhatom, 
Nem látom többé, s nem is hallhatom.

Hiába érzem őt itt belül, élénken, 
Kezét felém nyújtva esdőn, félénken, 

Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek.
 S mikor elmentél, nem foghattam a kezed. 

Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk 

Gergely Dezső 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2017. október 12-én (ma), 19 órától lesz a csíkszentimrei templomban. 

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél. 

Nem haltál te meg, csak álmodni mentél. 
Nyugodjál békében! Szerettei (265614)

„Világokat egymáshoz fonó Szereteted 
Öleli eggyé az összeérő lombú fákat 

A virágokat, az állatokat és az embert.”
(Assisi Szent Ferenc) 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős,

Szőcs Gábor

szerető szíve életének 70., házasságának 46. évében 
2017. október 11-én megszűnt dobogni. Temetése 2017. október 13-án 13 órától 

lesz a Kalász negyedi temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család  (265646)

Még mindig fáj, de örökre így marad, 
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 

Fájdalmas az út, mely a sírodhoz vezet, 
A Jóisten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 13-ára, 

Nyisztor Péter

 halálának első évfordulóján.A megemlékező szentmise 
2017. október 13-án, 18 órától lesz a Millenniumi-temlpomban. 

A gyászoló család – Csíkszereda  (265612)
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