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Csillagok közt élsz már, angyalok közt jársz, 
Ott, ahol csendből épül a vár, 

S igaz lelkedre Isten vigyáz már. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. február 14-ére, 

Szőke Irén 
szül. Márton 

halálának 4. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Szerettei – Csíkszentkirály, Csíkszereda, Csíkmindszent  (268885)

Múlik az idő, de a fájdalom marad. 
A temető kapuja szélesre van tárva, 
Útjait naponta sok-sok ember járja. 

Van, aki mécsest, virágot visz kezében, 
Olyan is, aki bánatot szívében. 

Tíz éve már, hogy ezt az utat járjuk, 
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. 

Hiába borult rád a temető csendje, 
Szívünkben élni fogsz mindörökre. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2008. február 9-ére, 

Csáki Attila 

halálának 10. évfordulóján. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, 
amely takarja drága halottunk sírhelyét. Akik tisztelték és szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének! Szerettei – Csíkdánfalva (268884)

S a szélben, mely hajamba beletép, 
ott érzem még a kezed melegét. 

Wass Albert 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. február 8-ára, 

Böjte Zsófia 
szül. Gegesi 

halálának 12. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. február 15-én, 18 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. Emlékét szívünkben őrizzük! Családja  (268897)

Elmentél egy végtelen hosszú útra,
melyről visszanézni lehet, de visszatérni soha.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen,
drága lelked nyugodjon békében!

Emlékét szívünkben örökké őrizve, fájdalommal emlékezünk 
2017. február 14-ére,

Bakó Antal
nyug. tanító

halálának első évfordulóján. 
Az engesztelő szentmise 2018. február 17-én, szombaton délután 17 órakor lesz 

bemutatva az újtusnádi templomban. Szerettei

MegemlékezésMegemlékezés

Isten körülnézett a kertjében, s látott egy üres helyet. 
Lenézett a földre, s megpillantotta fáradt arcodat. 

Karjába vett téged, s felemelt magához, hogy pihenhess. 
Isten kertje most gyönyörű lehet ott veled,

Mert Ő a legjobbakat viszi el. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 22-ére, amikor 
a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,

 testvér, rokon és szomszéd, 

Albert Erzsébet 

életének 80., özvegységének 13. évében eltávozott közülünk. A megemlékező 
szentmise 2018. február 15-én 17 órakor lesz Csíkkarcfalván. 

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
Szerettei – Csíktaploca, Csíksomlyó  (268907)

Csak a szívünkben nem száll az idő, 
Ami elmúlt, az onnan tör elő. 

Hiába telnek egymás után az évek, 
Szívünkben örökre megmarad emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 1993. február 14-ére, 

Ambrus Gábor 

halálának 25. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Családja – Csíkszereda  (268906)

Elfáradtál az élet tengerén, 
Pihenj csendben a föld lágy ölén. 

Szomorú szívvel emlékezünk 2008. február 14-ére, 
a tragikusan elhunyt 

Pál Attila-László 

halálának 10. évfordulóján. Akik ismerték, áldozzanak egy percet emlékének! 
Szerettei  (268836)

Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet, 
Amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 

Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk 2006. február 14-ére, 
a szeretett édesanya, feleség, testvér, rokon és jó barát, 

Dávid Sándorné 
szül. Boga Irén 

(Szöszi) 

halálának 12. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes! 
Szerettei – Csíkszereda  (268842)

Ott pihen már ő, ahol nem fáj semmi, 
Nyugalmát nem zavarja senki. 

Megtört, fáradt teste pihen a föld alatt, 
A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat! 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. február 14-ére, 

Szőcs Anna 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise február 
16-án 17 órakor lesz az újtusnádi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Fia, Ernő és családja  (268875)

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. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Tamás Gábor 

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)

Egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, mert hiányzol nagyon. 
Egy váratlan perc alatt életed véget ért, 
Panaszszó nélkül közülünk elmentél. 

Úgy mentél, ahogy éltél, csendesen, szerényen, 
Drága lelked, fáradt tested nyugodjon békében! 

Fájó szívvel emlékezünk február 11-ére, 

Csedő Béniám 

halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkbánkfalva  (268725)

Megemlékezés

Hirtelen halálod megtörte szívünket, 
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, 

Nincs kinek mondjuk: drága férj, édesapánk! 
Bennünk él az arca, meleg tekintete, 

Simogató, dolgos keze, végtelen szeretete. 
De a szíve emlékei itt maradtak közöttünk, 

És mindennap rád emlékezünk. 

Szomorú, fájó szívvel emlékezünk 

Bârsan Péter 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise február 15-én 18 órától lesz 
a Szent Ágoston-templomban. Jóságodért jutalmazzon a Jóisten téged! 

Áldott emléke végigkíséri életünket. Gyászoló szerettei – Csíkszereda (268831)

Van fájdalom, mely a földön maradt, 
Van szeretet, mely síron túl is ugyanaz.

Van élet a léleknek odaát, 
Van, hová küldeni érted egy imát. 

Míg szívünknek lesz egy dobbanása, 
Míg virágot tud vinni kezünk, 

Míg a szeretet szebb az önző vágynál, 
Addig rád emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2012. február 14-ére, 

Sándor Anna 
szül. Deák 

halálának 6. évfordulóján. 
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk, 

nyugalma legyen csendes! 
Szerettei  (268835)
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