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Elhalálozás

Megemlékezés
Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek ,
Örökké él, kit igazán szeretnek.
(Kosztolányi Dezső)

A lélek és az emlék örök, csak az hal meg,
akit elfelejtenek.

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, testvér, nagymama,
anyós, rokon és jó barát,

Bándi Albert
nyug. tanító

halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszentsimon, Csíkszereda

született Korodi

Fájó szívvel emlékezünk
2015. április 12-ére,

életének 60., özvegységének 4. évében 2018. április 13-án, tragikus hirtelenséggel jött,
de türelemmel viselt betegség után elhunyt. Szeretett halottunktól 2018. április 17-én,
délelőtt 11 órától veszünk végső búcsút a nagytusnádi családi háztól.
Emléke legyen áldott!
A gyászoló család

szül. Szakáli

(270745)

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

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após,
apatárs, sógor, rokon, koma és jó szomszéd,

Koncz Ignác

Bartalis Lajos

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen,
Drága lelked nyugodjon békében!”

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

(270741)

Emlékezünk

Rusz Máriára,
(270760)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt idő arra, el kellett indulni.
Küzdelmes élete véget ért, dolgos két keze pihenni tért.
Övé a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett jó, drága feleség, édesanya, testvér,
anyós, anyatárs, rokon, koma, barát és jó szomszéd,

halálának 5. évfordulóján, a szerető édesanyára, feleségre,
nagymamára, barátra, rokonra!
,,A gyász nem múlik el.
Nem múlik el, csak körbenövi az élet.”
Fájó szívvel emlékezünk rád, férjed, János, lányaid, Csilla és Mónika, unokáid, Hanna
és Márk
(270740)

Antal Ibolya
szerető szíve életének 56., házasságának 37. évében 2018. április 15-én,
de. 6.30 órakor hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait
2018. április 17-én de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei
ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében!
A gyászoló család – Csíkszentimre

Adja el

feleslegessé vált tárgyait!

Miért fizessen elő?

Apróhirdetését hozza be személyesen
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Mert korán reggel olvashatja.
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Lapkézbesítőnk időben házhoz szállítja.
Csíkszék napilapja

Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A
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Fájó szívvel emlékezünk
2013. április 15-ére,

életének 71., házasságának 40. évében 2018. április 13-án, délután 4 órakor,
türelemmel viselt betegség után, lelke visszatért Teremtőjéhez. Drága halottunk
földi maradványait 2018. április 17-én, kedden délelőtt 10 órakor helyezzük örök
nyugalomra a csíkajnádi ravatalozóból a helyi temetőbe.
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Erdély Ibolya
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise
2018. április 17-én 19 órakor lesz a csíktaplocai templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, s mi mindent köszönünk neked,
És összekulcsolt kézzel imádkozunk érted!

(270671)

Miért hirdessen a Csíki Hírlapban?

Székely-Béres Ágota

A gyászoló család – Csíkajnád
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Fájó szívvel emlékezünk
2011. április 16-ára,

