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Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
Hiányod elviselni szívünkben nehéz, 

örökre megtört szívünkben az emlékezés.  

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. február 9-ére, 

Viski Sándor 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. március 15-én, 18 órától 
a csíkszentléleki templomban lesz bemutatva. Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes! Szerettei – Fitód  (269686)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

Keresztes Gábor 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2018. március 15-én, csütörtökön 
18 órától lesz a csíkszeredai Millenniumi-templomban. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! Szerettei (269778)

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

Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk 
édesapánk, 

Tompa János 

halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (269784)

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, 
És ha bajban vagy, megfogja a kezed.
És hogy milyen fontos is volt neked, 

Csak akkor érzed, ha nincs már veled. 

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, 

György Károly 
halálának 37. és 

György Irén 
halálának 12. évfordulóján. 

Az örök szeretet és megemlékezés őrködjön felettük. 
Szeretteik – Csíkverebes, Csíkdánfalva  (269787)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
2014. március 14-ére, 

Baló József 

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. március 16-án, 16 órakor lesz a kászonaltízi kápolnában. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei (269726)

Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, 
Mert az mind a szívünkben marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2005. március 11-ére, 

Petres Anna 
szül. Szász 

halálának 13. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. 
Szerettei – Csíkszereda  (269781)

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A). Tel.: 0266-371100.
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