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Csíki Hírlap  2018. február 13., kedd
Megemlékezés

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, koma, sógor, rokon és jó szomszéd,

Nagy Jenő
életének 93., házasságának 58. évében 2018. február 10-én délután
16.30 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait
2018. február 13-án, kedden 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmindszenti
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléked örökre szívünkbe zárjuk.
Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz... belátom!
Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled földi élet... s családom!
(Szabó Balázs)
Nyugodjál békében! A gyászoló család – Csíkmindszent

Miért sírtok?
Hisz Isten arc volt, amely
simogatón, hívón
rám hajolt.
És én mentem, s most
fényözönben élek,
és nem vagyok más,
csupán tisztuló lélek.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.
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Fájó szívvel, de Isten kegyelméből megnyugodva emlékezünk
2017. december 21-ére, amikor drága halottunk,

Gergely Tibor
(268820)

Ne állj zokogva síromnál,
nem vagyok ott.
Nem alszom.
De ott vagyok az ezer szélben, mi fúj.
Én vagyok a gyémántcsillogás a havon.
Én vagyok a napfény az érett gabonán.
Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
ott vagyok minden hangban veled,
a csendesen köröző madár szavában,
de én vagyok a csillag is, mely rád süt az éjszakában.
Ne állj hát zokogva síromnál, nem vagyok ott.

visszatért Teremtőjéhez. Az engesztelő szentmise 2018. február 13-án, kedden
du. 5 órakor lesz bemutatva a csíktaplocai templomban. Köszönjük az irántunk
tanúsított jóságodat és szeretetedet, s örökre szívünkben zárunk! Nyugodjál békében! A gyászoló család
(268784)
Imádtad családod, mindenkit szerettél,
az volt a boldogságod, ha velünk lehettél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.
A szíved pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Bennünk él az arcod és egy végtelen szeretet,
téged elfeledni soha nem lehet,
csak muszáj élni az életet nélküled.

Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk,
hogy drága kisfiunk,
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Fájó szívvel emlékezünk

Gegő Mihály

Tompos Bence
hosszú, türelemmel viselt betegsége után nyugalomra talált.
Utolsó útjára 2018. február 14-én 12.30 órától kísérjük a csíkmenasági temetőbe.
Emléke legyen áldott!
(268854)

halálának 30. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, három fia, menyei és unokái – Csíksomlyó

(268839)

Részvétnyilvánítás
Megemlékezés

Az Atcom Kft. munkaközössége szomorú és fájó szívvel búcsúzik szeretett elnökétől,

Elmentél tőlünk egy hideg téli napon,
Szólni sem tudtál, hogy indulsz az égi messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szeretteid szívében örök gyász és fájdalom.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
Szeretünk téged most és mindörökre.

Balla Attilától.
Emlékét szívünkben őrizzük! Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Isten nyugtassa békében!
(268843)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
1978. február 13-ára,

Botár József
halálának 40. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíktaploca, Csíkszereda

(268833)

Isten halhatatlanságra teremtette az embert,
Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot,
és akik hűek voltak, szeretetben nála maradnak,
mert kegyelem és irgalom lesz
választottainak osztályrészük.
Bölcs. 3,9
Ennek fényében emlékezünk

Veres Mártonra,
aki 17 éve költözött az örök hazába. Lelkéért az engesztelő áldozat kedden,
február 13-án, este 6 órától lesz a csíkszentimrei templomban. Szerettei

(268824)

Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.

A KEGYELET temetkezési üzlet az elhunyt hozzátartozói
gondjainak megoldásában teljes temetkezési
szolgáltatásokat ajánl.
Teljes körű kegyeleti szolgáltatásainkkal próbáljuk megteremteni
partnereink számára a fájdalmas veszteség, az elmúlás feldolgozását
és annak könnyebb elviselését.

Fájó szívvel emlékezünk

Új szolgáltatás: hamvasztás

Tamás Gábor

Mindezeket helyben intézheti a megyei kórház szomszédságában működő üzletünknél,
munkanapokon 8–16, szombaton 8–13 óra között.
Cím: Csíkszereda, Dr. Dénes László utca sz. n.;
Telefon: 0744–472196; 0744–541062; 0744–470231;
0266–372265 (8–16 óra között).

halálának 2. évfordulóján. Lelki nyugalmáért a szentmise 2018. február 14-én,
szerdán 17 órakor lesz a csíktaplocai templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyászoló szerettei és azok családjai – Csíktaploca
(268840)
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Miért hirdessen a Csíki Hírlapban?

Elhalálozás

