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Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet, 
Megpihen a ti jóságos szívetek. 

Köszönjük, hogy éltetek, és minket szerettetek, 
Nem haltatok meg, csak álmodni mentetek. 

Bennünk örökké éltek, egy életen át, 
S fentről vigyáztok ránk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Szőcs Rozália 
halálának 7. és

Szőcs Vince

halálának 26. évfordulóján. Csendes álmuk fölött őrködjön az örök szeretet és meg-
emlékezés. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Gyászoló szeretteik – 

Csíkvacsárcsi, Csíkdánfalva  (269747)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökre itt marad. 

Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk 

Dani Szőcs Ignác 

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (269727)

Tegnap sem ragyogott több csillag az égen, 
Nem járkáltak többen lenn a faluszélen. 

Ma sem hullt több virág a vén akácfákról, 
Mégis más a világ... Hiányzik valaki ebből az utcából. 

Szomorúan, de szívünkben a sok-sok szép emléket őrizve 
emlékezünk a csíkdánfalvi 

Abos Zoltán 

halálának első évfordulóján. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott, találj 
a mennyekben örök boldogságot! Szomszédaid, komáid és családjaik 

Kis ablakok nyílnak, egymás után sorba, 
Muskátli integet át a túlsó sorra. 

Bezárult szemekkel csak egy ablak bámul, 
Mégis üres minden... 

Hiányzik valaki ebből az utcából.

(269750)

Megemlékezés Megemlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik halottunk, 

Becze Antal 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és segítő kezet nyújtottak. 
Külön köszönet azoknak a szomszédoknak, komáknak és barátoknak, akik 

együttérzésüket kifejezték, és lélekben velünk voltak. 
Hozzátartozói – Csíkszépvíz  (269720)

Álmodtunk egy öregkort, nyugodtat és szépet, 
de a kegyetlen halál mindent összetépett. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

Rácz Erzsébet 
szül. Balázs 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 
osztoztak, anyagiakkal támogattak, és a nehéz pillanatokban velünk voltak. 

A gyászoló család  (269718)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, 

Szabó Ildikó 
szül. Salló 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, önzetlenül segítettek, 
és fájdalmunkban osztoztak. Pihenjen békében! A gyászoló család  (269753)

Köszönetnyilvánítás

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 12-ére, 

Nicușan Juliánna 
szül. Salamon 

halálának 7. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. március 13-án, ma 
18 órakor lesz a Millenniumi-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda  (269723)

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

Megtört, fáradt teste pihen a föld alatt, 
a Jóisten adjon örök nyugodalmat. 

Emléke szívünkben örökké megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 14-ére, 

Gyűjtő Gézáné 
szül. Imre Ilona  

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. március 14-én 
18 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! A gyászoló család – Csíkszereda (269721)

Ó, Istenem, miért is születtem, 
Ha ily hamar lefolyt az életem. 

Álmodtam egy életet, csodásat és szépet, 
De a kegyetlen halál mindent összetépett. 

Nekem már nem fáj többé a földi szenvedés, 
Ez volt felettem az isteni végzés. 

Legdrágább kincsetek itt van eltemetve, 
Ugye jó szüleim, nem leszek elfeledve? 

Hozzatok virágot fiatok sírjára, 
Szülői jóságotok a Jóisten megáldja. 

Szeretett testvéreim nektek is kívánok 
Hosszú életet és sok boldogságot. 
Köszönetet mondok mindenkinek, 
Akik életemben engem szerettek. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2015. március 13-ára, drága gyermekünk,

Szőcs István 

halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos szülei és testvérei – Csíkszentimre  (269735)

Nem vagyok messze, ne gondold. 
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden. 

Meg fogod találni a lelkemet és benne 
Egész letisztult, szép, gyöngéd szeretetemet. 

(Szent Ágoston) 

Fájó szívvel emlékezünk 

Dobosné Kovács Margit 
(Mancika) 

halálának második évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise holnap, 
szerdán, március 14-én 17.30 órától lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei (269722)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
Emlékét őrizze béke és nyugalom! 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. március 13-ára, 

Fülöp Antal 

halálának 9. évfordulóján. Áldott emlékét szívünkbe zárjuk. Áldott legyen a föld, hol 
fáradt tested pihen! Szeretteid  (269641)

Fájó szívvel emlékezünk 

id. Kristó János 
halálának 46. és 

Kristó Jánosné 
szül. Balló Juliánna 

halálának 5. évfordulóján. 

Lelkük üdvéért az engesztelő szentmise 2018. március 13-án, este 6 órakor lesz 
a csíkszentimrei templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik  (269759)
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