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„Betegségben is türelmes voltál, 
fájdalmadban is csak hallgattál. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 
Nem haltál Te meg csak álmodni mentél.„ 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős 

PÁLFI PÉTERNÉ, SZÜL. SZÁSZ BORBÁLA

életének 80., házasságának 59. évében, 2018. december 1-én 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Szívedben nem volt más, mint jóság és szeretet, küzdelem 
és sok munka volt az egész életed. 
Drága halottunkat 2018. december 5-én, du. 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház
szertartása szerint, a szombatfalvi ökumenikus 
ravatalozóból a helyi katolikus temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket 
pár szál virággal róják le. 
 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett,
átölelt, és azt mondta – Gyere haza.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, 
sógor, rokon és jó szomszéd,

SZAKÁCS IGNÁC

életének 69., boldog házasságának 36. évében, méltósággal 
viselt betegség után 2018. december 2-án csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 5-én 13 
órakor helyezzük örök nyugalomra a zsögödi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünk örökké őrzi emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 3-ára, 

ID. IVÁCSON ANDRÁS

halálának 3. évfordulóján. A szentmise 2018. december 6-án 
18 órakor lesz bemutatva a csíksomlyói kegytemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szívünkben örökké őrizzük emlékedet.

Gyászoló szerettei: felesége, gyermekei és unokái 
– Csíkszereda, Budapest

Jövőre is eljön a tavasz, 
De nélküled már nem ugyanaz.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 1-jére, 

HOVÁTH JÓZSEFNÉ, 
SZÜL. ANTAL VERONIKA 

halálának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Nem látni őket, nem hallani, nem szólni 
és nem vallani, imádni híven, nem feledni, 
folyton szeretni. 

Az emlékezés fájó érzésével gondolunk 
1966. október 24-ére,

JÓNÁS ISTVÁN halálának 52. évfordulóján 

és 2001. november 30-ára 

BEDŐ RÓZÁLIA halálának 17. évfordulóján 

valamint 2004. november 16-ára,

SZÉKELY MÁRTON (MATYI BÁCSI) 

halálának 14. évfordulóján. Szerettük őket, míg itt velünk 
éltek, legyen áldott a föld, ahova megpihenni tértek.

Gyermekeik, szeretteik – Homoródszentmárton

Mi elmegyünk, de lelkünk itt marad, S körüllengi titkon 
a falakat. (Reményik Sándor) 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 29-ére,

DR. BALLÓ BÉLÁNÉ, XÁNTUS MARGIT 

tanárnő halálának 2., és DR. BALLÓ BÉLA 

halálának 10. évfordulóján. Lelkükért a megemlékező 
szentmise 2018. december 4-én, kedden 18 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték  és szerették, hogy 

BEJÁN JENŐ 

életének 60. évében 2018. november 29-én 
elhunyt. Temetése 2018. december 4-én, kedden 13 órakor 
lesz a Szentlélek utcai temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugodjon békében.

A gyászoló család – Csíkszereda

„Oly csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani.”  (Váci Mihály)

Isten akaratát elfogadva tudatjuk, 
hogy özvegy 

BALLA BÉLÁNÉ, SZÜL. KISS MÁRIA MAGDOLNA,

életének 76-ik, özvegységének 5-ik évében visszaadta lelkét 
teremtőjének. Utolsó útjára kísérjük 2018 december 4-én,
15 órától a csíkszeredai állomás melletti temető 
ravatalozójából. 
Emléked őrizzük, pihenj békében.

A gyászoló család

„Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye,
drága emléked itt marad fájó szívünkben 
örökre. Árván maradt minden, amit annyira 
szerettél, dolgos kezeiddel amit teremtettél.
Munka, őszinteség és küzdelem volt életed,
legyen áldott, csendes a te pihenésed.”

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, 
dédnagytata, testvér, após, sógor, koma, rokon, szomszéd és 
jó barát

 JÁNOS IMRE
 
életének 78., özvegységének 8. évében, 2018. november 29-én 
szerető szíve megszűnt dobogni. Nemes, önfeláldozó élete 
véget ért, örökre megpihent dolgos két keze. Szerény, példás,
vallásos élete,  szeretteiért való gondoskodás, mások iránti 
tisztelet, a legfájóbb és legszentebb emlék marad, melyet 
soha el nem felejtünk. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december  4-én, 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi 
temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.

A gyászoló család – Csíkszerda

ELHALÁLOZÁS ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Panasz nélkül, befelé könnyeztél, búcsúzás 
nélkül, csendesen elmentél. Szomorúan 
tekintünk az égre, és kérjük a jó Istent, 
pihentessen békében. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 1-jére,

ID. FORRÓ CSABA 

halálának 3. évfordulóján. 

Szerető gyermekei: Rozália-Zoltán, Csaba, Levente, Sárika, 
Albert-Juliánna, tíz unokája, valamint testvére, Teréz – Ége

Panasz nélkül, befelé könnyeztél, búcsúzás nélkül, 
csendesen elmentél. Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a Jóistent, pihentessen békében. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 1-jére, 

FÜLÖP ALBERT 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Bánatos lánya – Csíkszereda

Még fáj s talán így is marad, de mindig 
velünk lesztek, az idő bárhogy is szalad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. december 
3-ára, édesanyánk, 

GERGELY LAJOSNÉ, SZÜL. GERGELY EMMA 

halálának 8., valamint 2009. december 26-ára, édesapánk, 

GERGELY LAJOS

halálának 9. évfordulóján. Emléküket örökre megőrizzük. 

Szeretteik

Szemünkben könnyel, szívünkben örök
fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. december 1-jére,

IFJ. FODOR HUNOR ATTILA 

halálának 8. évfordulóján. Istenem, óvd őt, öleld át 
helyettünk, mert csak te tudod, mennyire szerettük! 
/ Csak az tudja, mi az igazi fájdalom, akinek gyermekét fedi 
a sírhalom. 

Emlékeznek Matild és Arnika – Korond

Istenünk, kérünk, vedd helyettünk 
oltalmadba őt, Tárd ki kapudat nyugodni 
vágyó lelke előtt. 

Fájó szívvel emlékezünk drága jó 
édesanyánkra, 

GALACZI BORBÁLA, SZÜL. BALIGA

névnapján, illetve halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. december 4-én, reggel 
7 órakor lesz a gyimesfelsőloki templomban. 
Sírjára szálljon áldás és nyugalom.

Szerettei




