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Szomorú szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy 

PÁL ANNA, 

életének 87. évében, méltósággal viselt 
betegség után 2018. november 13-án elhunyt. 

Temetése 2018. november 15-én 13 órakor lesz 
a Szentlélek utcai temető ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló hozzátartozók – Csíkszereda

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökre ott marad.
(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. november 14-ére,

IFJ. VARGA ISTVÁN

halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Leperegnek emlékeink, mint homokóra, 
csendben, Isten oltalmában, 
nyugodj békességben. 

Fájó szívvel emlékezünk

BŐJTE GERGELY 

nyug. bányász halálának 30. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise november 15-én, reggel 8 
órakor lesz a csíkmadarasi templomban. 
Nyugodjon békességben, az Úr Jézus szent nevében.

Szerettei – Csíkmadaras, Csíkdánfalva

Üres az udvar, csendes a ház, 
mert nincs többé drága Édesanyám. 
Két keze munkáját mindenütt látjuk, 
áldott szép emlékét a szívünkbe zárjuk. 
Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél,
elhagytad a házat s minket, 
akiket szerettél.
Szerettünk nagyon, amíg csak éltél, 
legyen áldott a föld, ahova megpihenni tértél!

Fájó szívvel emlékezünk 2008. november 14-ére,

BARTALIS MARGIT, SZÜL. SZAKÁCS MARGIT 

halálának 10. évfordulóján. 

Bánatos férje, lánya Csilla és családja - Bögöz

Hihetetlen, hogy hat hete elmentél, 
szívünkből egy darabot magaddal 
vittél. 
Maréknyi fény, tengernyi bánat, 
mély fájdalom maradt utánad. 
Múlik az idő, de fájdalmunk nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Amikor meghaltál, kialudt egy csillag, 
az angyalok téged a mennyországba hívtak. 
De sajnos, itt lent mi elvesztettünk téged, 
szívünkben a halálod mindent széjjeltépett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 30-ára,

PÉTER KATALIN 

halálának 6. hetén. 

A megemlékező szentmise 2018. november 15-én 18 
órakor lesz bemutatva a Millenniumi-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Férje, gyermekei, unokája – Csíkszereda

Keresünk, de nem vagy már sehol, 
mégis itt vagy, mindig valahol. 
Talán egy napsugárban,
talán a holdfényben. 
Vagy csillag lettél fenn az égen. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2000. november 14-ére,

GÖRÖG ISTVÁN

halálának 18. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet
emlékének. 

Bánatos felesége, gyermekei és családjaik

Minden mulandó ezen a világon, 
Mint harmat a letört virágon. 
Csak egy van, ami a sírig vezet, 
Szívünkben az örökké élő szeretet. 
Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz drága emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 1993. november 14-ére,

ID. FERENCZ ISTVÁN 

molnár halálának 25. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének.
Emléke szívünkben örökké élni fog.

Felesége, gyermekei és családjaik – Csíkszereda

Tovatűnt egy év, de emléked még fájó,
Nem enyhíti semmi, hiába várjuk. 
Két kezed munkáját naponta áldjuk, 
Nem hisszük el, hogy téged többé 
sohase látunk. 
Megnyugtató szavaid csak lelkünkben élnek, 
Megőrizzük őket, amíg tart az élet.

Fájó szívvel emlékezünk 

NAGY VERONIKA

halálának első évfordulóján. 

Emléke mindig szívünkben él.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei – Göröcsfalva

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 
(Juhász Gyula)

Vigasztalhatatlan lélekkel emlékezünk 
1997. november 14-ére, 

ID. LŐRINCZ LUKÁCS

halálának 21. évfordulóján.

Lénye egyszerűségének, tettei nemességének és szere-
tete melegének emléke szívünkben örökké élni fog. 
Emléke legyen áldott, nyugalma legyen csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Szomorúan emlékezünk 
2009. november 11-ére, 

LÁSZLÓ BÉLA

halálának 9. évfordulóján. 

Távozásod nagy űrt hagyott a szívünkben, 
de emléked örökké élni fog. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.

Szerettei – Homoródszentmárton
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