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„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.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, testvér, rokon, barát, 
szomszéd és jó ismerős, 

IFJ. SZENTE SÁNDOR
életének 50., házasságának 24. évében, 2018. november 
26-án türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az érted hullatott fájó 
könnyeket. Drága halottunkat 2018. november 29-én, csütörtökön 15 
órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása 
szerint, az ócfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
 

Gyászoló szerettei – Ócfalva
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MEGEMLÉKEZÉS

Minden mulandó ezen a világon, 
Mint harmat a letört virágon. 
Az emlék olyan virág, mely nem hervad el soha, 
vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova, míg 
élünk, bennünk marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 

NAGY ANDRÁSRA,
születése és névnapja alkalmából. Nyugodjál békességben.

Szerettei – Csíkmindszent, Csíkszereda

Téged elfeledni soha nem lehet, 
Csak megtanulni nélküled. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
Örökké szeretünk, nem feledünk téged. 
Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 2-ára, 

ÖRDÖG PÉTER 
halálának 7. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 2-án, reggel 9 órakor lesz a Szent Ágoston-templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Kedves mindnyjájatok, drága szeretteim!
Most hozzátok fordulok egy pár sor erejéig. 
Tolmácsom a férjem, általa beszélek, 
hogy így utólag búcsúzzak tőletek. 
Megköszönni mindazt, amit értem 
tettetek, nem tudnám akkor sem, 
ha itt lennék veletek. Így a távolból már meg 
sem próbálom, inkább imádkozom a fényes mennyországból. 
Nekem is nehéz volt ez az állapot, amit a Jóisten így 
ajándékba adott. Így búcsúzni már senkitől sem tudtam, csak 
némán, csöndben, lassan elaludtam. Jóapám meg én s a drága 
apósom vigyázunk reátok a nehéz napokon. Közösen 
őrködünk és óvunk benneteket, ahogy ezt tehetjük angyali 
lelkekkel. A Jóisten, drágám, adjon erőt neked, hogy bírd 
elviselni e kegyetlen terhet. S ha majd találkozunk, újra 
átölellek, és megköszönök mindent, amit tettél értem.
Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 1-jére,

PALLÓ IRÉNKE 
halálának 3. évfordulóján.

Bánatos férje, gyermekei családjaikkal – Székelyudvarhely, Ciprus

Soha el nem múló, mély fájdalommal 
emlékezünk november 30-ára, 

CSEKE ISTVÁN 
halálának 25. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
december 1-jén reggel 7,30 órakor lesz a csíkszentkirályi templom-
ban. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei – Csíkszentkirály

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él, és örökre ott marad. 
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk 2012. december 1-jére, 

VÁKÁR LAJOS 
halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Lánya és családja – Csíkszereda

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk 

DR. KULIGOVSZKY BÉLA 
szülész-nőgyógyász születésének 100., 
halálának 23. évfordulóján. Pihenése legyen 
csendes, nyugodjon békében.

Szerettei – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 12-ére, 

GYÖRGY ZSÓFIA 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. 
november 30-án 18 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi-templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él és örökre ott marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 

OROSZ IGNÁC (NÁCI) 
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2018. november 30-án 18 órától lesz a csík-
zsögödi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
Nem haltál meg csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni 
akarunk felnézünk az égre. Csillagok között 
utazol tovább, Ott várj ránk, ha időnk lejárt. 
Fájó szívvel emlékezünk 2010. november 29-ére,

RAUCA MARIA, SZÜL. BERSZÁN
halálának 8. évfordulóján. Legyen Istentől áldott, csendes pihenése. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet.
Nyugodjon békében.

Szerettei – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 2-ára, 

ID. PÉTER FERENC
halálának 3. évfordulóján. Imádtad családod, 
mindenkit szerettél, az volt boldogságod, ha örömet 
szereztél. Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, annyi-
ra féltettünk, de legyőzött a halál. 

Bánatos felesége, fia, lánya, veje – Székelyudvarhely, Bécs

Lángra lobbant a fájdalom, Szívünket tépi 
minden ága. Fényárban úszó sírhalom, 
Szeretteink sötét világa. Viaszkönnyeket sír 
a gyertya, Hullajtja fájó könnyeit, És a kemény 
hideg fejfa A mécses füstjétől könnyezik. 
Szemünkben apró lángok égnek, Csak mindig 
zokogunk értetek, De utat hagyunk a remény-
nek, Hogy egyszer majd találkozunk veletek. 
Fájó szívvel emlékezünk édesapám, 

SZŐCS PÉTER halálának 16., és testvérem, 

ID. SZŐCS LÁSZLÓ  halálának 3. évfordulóján. 
A temető csendje ad nekik nyugalmat, emlékük 
szívünkben örökre megmarad. Nyugodjanak békességben.

Magdolna és családja – Csíkszentgyörgy

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni, 
Sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni. 
Fájó szívvel emlékezünk

JÁNOS BÉLA 
ny. mozdonyvezető halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engeszte-
lő szentmise 2018. december 1-jén, reggel 8 órakor lesz a csíkdelnei 
Úr-kápolnában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkdelne

Minden évben eljön az a nap, 
Mely szívünkben fájó emlék marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 1988. december 1-jére, 

MÁRTON ISTVÁN 
halálának 30. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentimre

Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon, 
búcsúzni, köszönni nem volt alkalom. 
Az idő sem gyógyítja sebeinket, mert te igazán 
szerettél bennünket. Egy célod volt, 
a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. 
Fájó szívvel emlékezünk 2012. december 3-ára, 

CSÁSZÁR ELEMÉR 
halálának 6. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. decem-
ber 2-án 17 órakor lesz a csíkrákosi templomban. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes.

Özvegye és gyermekei – Csíkrákos

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni, 
Sírodra virágot s egy szál gyertyát tenni. 
Fájó szívvel emlékezünk 2006. november 11-ére, 

ID. SINKA NÁNDOR
halálának 13. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. novem-
ber 29-én 17 órakor lesz a csíkrákosi templomban. 

Szerettei – Csíkrákos

Múlnak az évek, de a fájdalom nem csitul, 
Szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Örök mosolyod még most is látjuk, 
Hogy belépsz az ajtón, még most is várjuk.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, 
Örökké szerettünk, és soha nem feledünk téged. 
Fájó szívvel emlékezünk szerető testvérünk,

IFJ. PÁL IGNÁC
halálának 25. évfordulóján. Emléked legyen áldott.

Szerető testvéreid és sógorod – Csatószeg

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni, 
Sírodra virágot s egy szál gyertyát tenni. 
Fájó szívvel emlékezünk 

DEMETER ROZÁLIA
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. no-
vember 30-án 17 órakor lesz a csíkszentmiklósi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Megállt egy fáradt szív, melyt értünk 
dobogott, megpihent két dolgos kéz, 
mely értünk dolgozott. Elment tőlünk,
 mint a lenyugvó nap, de szívünkben él 
és örökké ott marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 

ALBU ÁRPÁD 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2018. december 1-jén, 
szombaton este fél hét órakor lesz a székelyudvarhelyi Kis Szent 
Teréz-plébániatemplomban. 

A gyászoló család

Állj meg, te vándor, tekints a sírra, 
hol egy szerető édesanya fekszik a sírban. 
Nehéz tőle örökre megválni, fájó szívvel 
őt mindig hazavárni. S hogy milyen fontos is volt 
neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. 
Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 1-jére, 

PALLÓ IRÉNKE, SZÜL. TÓFALVI IRÉNKE 
halálának 3. évfordulóján. 

Két sógornője: Ildi és Erzsébet valamint családjaik

Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 
csak te tudod, mennyire szerettük. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

BÁKAI FERENC 
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2018. december 3-án, este 6 órakor lesz a 
Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Csendesen alszik, megpihent végleg, 
Angyalok bölcsője ringatja már, 
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, 
Emléke a szívünkben otthont talál... 
Fájó szívvel emlékezünk 2009. december 1-jére, 

DÁVID M. OLGA, SZÜL. NAGY OLGA 
halálának 9. évfordulóján.

Férje, fia, menye és a rokonság – Kadicsfalva

Virágerdő sűrűjében, pihen a szív 
csendesen, rég nem dobbant családjáért, 
messze vitted, Istenem. Álmainkban 
találkozunk, lelked vár ránk odafent, 
hol uralkodik a hit, a békesség és szeretet. 
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, 
mi örökké szeretünk és nem feledünk titeket! 
Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 30-ára, 
a csíkszentmártoni születésű 

BÁLINT ERZSÉBET 
halálának 2. évfordulóján. Megemlékező szentmise 2018. december 
3-án reggel 6 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes.

Szerettei




