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Szenvedtél te is, amint Jézus is szenvedett, 
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. 

Arany volt a szíved, munka az életed, 
Az Isten magához hívott, mert nagyon szeretett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 13-ára, 

id. Szakács Antalné 
szül. Gergely Veronika 

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda, Csíkborzsova  (272424)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Örökké őrizzük emléked! 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2017. június 14-ére, 

Balázs Erzsébet 
szül. Antal 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. június 14-én 19 órakor 
lesz a csíksomlyói kegytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei  (272375)

Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna, 
bocsássatok meg, én nem tehetek róla. 
Ne sírjatok, többé már nem szenvedek, 

fájdalmam már csak az, hogy nem lehetek veletek. 

Fájó szívvel emlékezünk 1996. június 13-ára, 

Göde Gábor 

halálának 22. évfordulóján. Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentsimon  (272439)

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2016. június 14-ére, 

Sipos Mihály 

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. június 14-én, 
18.30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes! Szerettei (272435)

Megemlékezés

MegemlékezésElhalálozás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

Főcze Péter 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és a nehéz percekben 
mellettünk álltak. A gyászoló család (272346)

Köszönetnyilvánítás

Neked szól a templom harangja,
 Érted imádkozunk halkan, zokogva,

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
 Találd meg odafent az örök boldogságot.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama,

testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. Bándi Imréné
szül. Dánél Katalin

szorgalmas, munkás életének 87., özvegységének 16. évében 2018. június 12-én, 15 
órakor csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. június 14-én 

(csütörtök) 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmenaság-újfalvi ravatlozóból 
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, 
gondolj most arra, ki fentről vigyáz reád. 

A halállal a létnek nem szakad vége,
 emlékezz rá, s veled marad örökre. 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. június 13-ára, 

Horváth Mátyás 

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. június 14-én reggel 
8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei  (272287)

Fájó szívvel emlékezünk 

Benedek Vilma 
szül. Csedő 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise június 14-én, 
csütörtök este 7 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló szerettei  (272423)

Fájó szívvel emlékezünk 
2006. június 13-ára, 

Salamon Árpád 

halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – Csíkszereda (272376)

Árván maradt minden, amit annyira szerettél, 
drága kezeiddel, amit teremtettél. 

Ha megkérdeznéd, hogy mi bajunk, 
mi csak annyit felelnénk, hogy hiányzol nagyon. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2017. június 14-ére, 

Jakab Ferencz 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise június 14-én 19 órától lesz 
a csíkmenasági templomban. Áldott legyen a föld, amely fáradt testét fedi! 

Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! 
Özvegye és gyermekei – Csíkmenaság  (272410)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni. 
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 

ha látni akartok, nézzetek az égre. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy a drága jó gyermek, testvér, unokatestvér, unoka, 
dédunoka, osztálytárs, jó barát, rokon, szomszéd, 

Bánfi Eduárd 

életének 10. évében 2018. június 10-én 12,30 órakor hirtelen visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2018. június 14-én, 

csütörtök de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csatószegi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 

A gyászoló család – Csatószeg  (272443)
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
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Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa

Miért fizessen elő?

Csíkszék napilapja

Mert korán reggel olvashatja.
Lapkézbesítőnk időben házhoz szállítja.




