
2 0 1 8 .  N O V E M B E R  2 2 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K1 4 H I R D E T É S  

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős, 

KÉMENES LÁSZLÓ TIBOR 

életének 60. évében, türelemmel viselt betegség után, 
2018. november 19-én elhunyt Csíkszeredában. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 24-én, 
szombaton du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugodjon békében.

A gyászoló család

Egy mécses lángja lobban most a szélben,
Így emlékezünk rájuk minden évben. 
Tegyük össze kezünk gyertyák fénye 
mellett, Kérjünk nyugalmat nekik, 
s békességet. Emlékezzünk rájuk örök 
szeretettel, Mert emlékük bennünk él, 
most és mindörökre. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

ID. ONIKA LÁSZLÓ halálának 20., és

IMRE LÁSZLÓNÉ, SZÜL. BIBÓ IRÉN

halálának 16. évfordulóján. 
Az engesztelő szentmise 2018. november 23-án, pénteken 
17,30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében. 

Szeretteik – Csíkszentmárton, Csíkszereda

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

Fájó szívvel emlékezünk 
2016. november 30-ára, 

TATÁR ERZSÉBET 

halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. november 23-án, pénteken 
17,30 órától lesz a csíkszentmihályi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 21-ére, 

ANDRÁS VILMOS

halálának 7. évfordulóján. 
Érte és testvére,

ANDRÁS BÉLA 

lelki üdvéért a megemlékező szentmise 2018. 
november 23-án, reggel 7,30 órakor lesz a csík-
bánkfalvi Szent János-kápolnában. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 

KOVÁCS IRMA, SZÜL. SAS 

halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. november 24-én 17 órakor 
lesz az újtusnádi templomban. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ID. CSEDŐ ANDRÁS

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak és segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló család – Csíkbánkfalva

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, 

SZAKÁCS IRMA

elhunyta alkalmából. 

A Reménység lakószövetséghez tartozó lakók – Csíkszereda

Egy égő csillag száll keletre, útja ezüstös 
lángban ég; távolba tűnt szikrázó útja már 
nincs sehol, már újra kék. 
Ha lelkünkben lehull egy csillag, 
nyomában égő seb fakad, de vér-rubintól 
fényes útja örökre fáj a fény alatt. 

Szomorúan emlékezünk 2011. november 22-ére,

IFJ. SÜKET JENŐ 

halálának 7. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkdánfalva

Fájó szívvel emlékezünk 1983. november 22-ére, 
a csíkbánkfalvi 

KÉZDI ANTAL 

halálának 35. évfordulóján. 
Akik ismerték, szánjanak egy percet emlékének.
Nyugodjon békében.

Húga, Rózsika és a Fórika család – Csíkszereda

Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 

SZÉKELY ANDRÁS 

mérlegjavító életének 88. évében elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait Szolnokon helyezzük 
örök nyugalomra. Megemlékező szentmise 2018. november 
22-én, csütörtökön 16:30 órakor lesz a gyergyószentmiklósi 
örmény katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott.

Szomorú szívvel, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 

PETRÁS ARANKA 

életének 89. évében, méltósággal viselt 
betegség után, 2018. november 20-án elhunyt. 
Temetése 2018. november 23-án, pénteken 11 órakor lesz 
a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló hozzátartozók

„Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
így hát búcsú nélkül szívetekben tovább 
élhetek. A halálban sem lettem hűtlen 
hozzátok, az égből is gondolok, vigyázok 
reátok. Ha rátértek erre az útra, elétek 
megyek s találkozunk újra.” 

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

ID. PÁLL ISTVÁN 

életének 68., házasságának 43. évében, 2018. november 
21-én, türelemmel viselt betegség után váratlanul elhunyt. 
„Lehet így fölkészülni a halálra? Talán. Időnként úgy érzem, 
hogy rövid az időm. Drága férjem, drága édesapánk, neked is 
rövid volt az időd, de hisszük, hogy a jó Istenben békét lelve 
távoztál el közülünk. A megszokott helyen szemünk mindig 
keres, de helyed üres marad, üres.” 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 23-án, 
pénteken d.u. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a refor-
mátus egyház szertartása szerint, a belvárosi református 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

ELHALÁLOZÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS

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

Fájó szívvel emlékezünk 

BAKÓ ISTVÁN 

halála napjára, aki 2018. augusztus 10-én távozott közülünk. 

Lelkéért a megemlékező gyászmise november 23-án 
18 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, 
de egy könnycsepp szívünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég. 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 22-ére, 

ID. PÉTER LAJOS 

halálának 6. évfordulóján. 

Bánatos felesége, fia, lánya, veje és unokái – Székelyudvarhely

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
Míg élünk, szívünkben őrizzük őket. 

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk 

ÁDÁM FERENC halálának 5., és 

ÁDÁM MÁRIA, SZÜL. BAKÓ

halálának 7. évfordulóján. 
Lelkük üdvéért az engesztelő szentmise 2018. november 
23-án 17 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Gyergyóditró, Csíktaploca és Nagyvárad

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága, 
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki. 
Hiányod nap mint nap érezzük, Istenünk, 
kérünk, öleld át helyettünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

CSOK JENŐ 

halálának 6. hetén.

Az engesztelő szentmise 2018. november 23-án, reggel 7 
órakor lesz a csíkszenttamási templomban. 
Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja és testvérei, Magdi és Jolán




