
A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, 
hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, 
amelyet azon a napon megad
nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem,
hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. 
(Szent Pál levele)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
testvér, após, rokon, szomszéd és jó barát,

id. ANTAL ANDRÁS

szerető szíve életének 74. évében 2018. szeptember 8-án, 
hosszas szenvedés után, szentségekkel megáldva megszűnt 
dobogni. Temetése 2018.  szeptember 11-én 15 órakor lesz 
a csíktaplocai temető ravatalozójából. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. 

A gyászoló család

Ne mozdulj kedvesem, ha fáj! / Feküdj nyugodtan, itt vagyok! / 
Karom erős, megóvlak, tudod! / Ha jönnének érted csúf angya-
lok. / Őrzöm az ajtót, aludj kedvesem! / Az infúzió halkan 
dobol / – Ne bánkódj! – A hajad újra kinő! – / Így is szép vagy! 
– hidd el nekem! - / Nem sírok! - én nem! Csak a por... / – Aludj 
nyugodtan... kedvesem!
(Gámentzy Eduárd: Aludj Kedvesem…)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, anyós, testvér és jó szomszéd, 

TÓDOR ÉVA 
szül. Hompoth 

hosszas betegség után 2018. szeptember 8-án, 77 éves 
korában elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. 
szeptember 11-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. 

A gyászoló család

Miért sirattok? Isten arca volt,
amely simogatón, hívón rám hajolt.
És én mentem, s most fényözönben élek,
és nem vagyok más, csupán tisztult lélek.
Sziromhullás volt, árnyékom lehullt,
A szemetek hát könnybe miért borult?
Ha emlegettek, köztetek leszek,
Ha imádkoztok, veletek vagyok,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok!
(Reményik Sándor)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akara-
tában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, 
apatárs, koma, rokon és jó szomszéd,

BOÉR MIHÁLY

életének 83., boldog házasságának 58. évében, nagy türelem-
mel viselt betegség után, szentségekkel megerősítve 2018. 
szeptember 6-án,  du. 2 órakor  lelkét visszaadta Teremtőjé-
nek. Drága halottunk földi maradványait 2018. szeptember 
10-én, du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi temető ravatalozójából. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében!

A gyászoló család – Csíkszereda

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, 
a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza!

Fájdalomtól megtört szívvel, Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

PÁL KÁROLY

életének 85., házasságának 52. évében, méltó-
sággal viselt, hosszas betegség után 2018. szep-
tember 9-én nemes lelkét viszaadta Teremtőjé-
nek. Temetése 2018. szeptember 11-én 16 órától 
lesz a csíkszentmiklósi  ravatalozóból a helyi temetőbe. Fájó 
szívvel búcsúzunk Tőled! 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 

CZIMBALMOS KATALIN 

halálának 6. hetén. 
Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! 

Szerettei
274822

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

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 
12-ére, 

PATAKI FRANCISKA 

halálának első évfordulóján. 

Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. szeptember 12-én 
18,30 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
274794

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2018. július 27-ére, 

LADÓ ZITA PAULA 
nyug. tanárnő 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2018. szeptember 10-én, hétfőn 
18 órakor lesz a csíkszentsimoni templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszentsimon

274817

Önfeláldozó jóságának, tettei nemességének és szeretete 
melegének emléke szívünkben örökké élni fog! 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2011. szeptember 8-ára, 

GIDRÓ JÓZSEF 

halálának 7. évfordulóján. Munka, szeretet, jóság, barátság 
jellemezte. Így emlékezünk rá életünk végéig. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Emléke végigkíséri életünket. 

Gyászoló szerettei – Csíkjenőfalva, Csíkkarcfalva
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Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, 
drága jó gyermek, testvér, unoka, unokatestvér, 
keresztgyermek, rokon, szomszéd és jó barát, 

DIACONU CRISTIAN 
életének 7. évében 

és a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, 
rokon, szomszéd és jó barát,
SZŐCS VALÉRIA
életének 64. évében 

2018. augusztus 31-én tragikus körülmények között szerető 
szívük megszűnt dobogni. 

Felejthetetlen szeretett halottainkat 2018. szeptember 10-én 
10 órakor kísérjük utolsó útjukra a Kalász negyedi ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. 

Fájó szívvel búcsúzunk tőletek. Isten veletek! 
A gyászoló család – Csíkszereda
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Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
A domb túl meredek, a légzés nehéz lett,    
Átölelt és mondta: gyere haza!

Összetört szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szerető édesanya, nagymama, dédmama,
ükmama, anyós, rokon és szomszéd,

özv. FÜLÖP ISTVÁNNÉ
szül. Bartis Gáspár Vilma

földi életének 95-ik, özvegységének 34-ik 
évében, szentségekkel megerősítve, rövid szendvedés után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi marad-
ványait 2018. szeptember 11-én, kedden 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a gyergyószárhegyi  ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
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Minden mulandó ezen a világon, 
Mint harmat a letört virágon. 
Csak egy van, ami a sírig vezet, 
Szívünkben az örök emlékezet. 

Kegyelettel emlékezünk 

id. SÁRKÁNY JÓZSEFNÉ 
szül. Erőss Amália 
halálának 4., 
id. SÁRKÁNY JÓZSEF 
halálának 16. 
és lányuk, 
LEHOCZKY TERÉZIA 

szül. Sárkány
halálának 7. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. szeptember 11-én, reggel 7 
órakor lesz a Szent Kereszt-templomban. 

Szeretteik
274702

Egy mécses lángja lobban most a szélben, 
Így emlékezünk rátok minden évben. 
Sohasem halványul szívünkben emléketek, 
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza értetek. 
Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi, 
Szerető jóságotok nem tudjuk feledni. 
Emlékezünk rátok örök szeretettel, 
Mert emléketek bennünk él most és mindörökre! 

Fájó szívvel emlékezünk 
drága jó szüleinkre, 

KOSZA ISTVÁN 
halálának 20., 
KOSZA MÁRIA 
szül. Süket 
halálának 19., 

valamint szeretett jó férjem, édesapánk és nagytatánk, 
JUHÁSZ FERENC 

halálának 18. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos
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