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MEGEMLÉKEZÉS

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.

MEGEMLÉKEZÉS

Ha elszáll egy lélek az égre, odafenn egy új csillag éled.
Gyönyörű fénnyel szépen ragyog, jelzi, hogy többen
lettek az angyalok! Csillagok közt te a legfényesebb
lettél, angyali mosolyod nem ragyog rám többé.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy a gondoskodó feleség, gyermek,
testvér, nagynéni, sógornő, rokon és jó barát,

Fájó szívvel emlékezünk december 6-ára,
a szeretett gyermek és unoka,

PARA FEJES ZITA

BAJKÓ ZSOMBOR

szerető szíve életének 53., házasságának 26. évében, 2018.
november 12-én, Budapesten hirtelen megszűnt dobogni.
Temetése 2018. december 8-án 13 órától lesz
a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőben.
Imádkozó csütörtökön, december 6-án 17 órától lesz
a Szent Ágoston-templom kápolnájában.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.

halálának 15. évfordulóján.
Leperegnek az emlékek, mint homokóra, csendben,
Isten oltalmában nyugodj békességben!

A gyászoló család

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Bennünk örökké élsz egy életen át,
És hisszük, hogy fentről vigyázol ránk.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, após,
sógor, koma, rokon és jó szomszéd,

LÁSZLÓ ÁRON

- nyug. segédmozdonyvezető életének 88., házasságának 61. évében, türelemmel viselt
betegség után, 2018. december 4-én de. 10 órakor nemes
lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2018. december 6-án de. 11 órakor helyezzük örök
nyugalomra a csíkcsicsói ravatalozóból a helyi temetőbe.
Drága jó férjem, édesapánk, nagytatánk! Összetörten állunk
koporsód körül. Hálás szívvel köszönjük a sok fáradságot,
gondoskodást és munkát, amit életeden át értünk tettél.
Önfeláldozó, dolgos életed emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Könnyes szemmel, megtört szívvel búcsúzunk tőled.
A gyászoló család

Magadnak teremtettél bennünket Istenünk,
és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem
nyugszik Tebenned. (Szent Ágoston)
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten
akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa,
testvér, nagytata, após, sógor, rokon, jó szomszéd és ismerős

ERŐSS DÉNES
életének 64., házasságának 40. évében, 2018. december 4-én
délután 18 órakor türelemmel viselt betegség után,
csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait
pénteken, 2018. december 7-én, délután 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a csíkszentmiklósi ravatalozóból
a helyi temetőbe.
Részvétnyilvánítást a temetési szertartás előtt egy órával
fogadunk.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család – Csíkszentmiklós

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

KARÁCSONY ANDRÁS
szerető szíve életének 70., házasságának 42. évében 2018.
december 5-én megszűnt dobogni.
Temetése 2018. december 7-én 11 órakor lesz a csíktaplocai
temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.
A gyászoló család

Édesanyád és mamád – Csíkszereda (Ligat)

Egy váratlan percben életed véget ért,
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott,
Pihen két áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 20-ára,

ID. RÁCZ GYÖRGY
halálának 6. hetén.
Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. december 6-án
18 órakor lesz a Millenniumi-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Gyászoló szerettei – 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 2017. december 12-ére,

DARÓ GÁBOR
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. december 9-én, de. 9 órától lesz a Csíkmenaság-újfalvi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Fájó szívvel emlékezünk

Gyászoló szerettei, felesége és gyermekei

BENDE ANTAL
halálának első évfordulóján.
A megemlékező szentmise 2018. december 9-én 9,30 órakor
lesz a csíkcsomortáni templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei – Csíkcsomortán

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

BODÓ JÓZSEF

- nyugalmazott gépkocsivezető -

Tudom, hogy nem jöhetsz, egyre jobban
várlak, enyhíti hiányod, ha álmaimban
látlak. Az ész megérti, de a szív soha, én is
elmegyek, ahol te vagy, oda.

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezek
2018. június 6-ára,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

BODÓ ZOLTÁN

PÁLFI PÉTERNÉ, SZÜL. SZÁSZ BORBÁLA

halálának 6. hónapján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

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

Bánatos felesége – Csíkszereda

A gyászoló család

A gyászoló család - Székelyudvarhely

