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Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, anyós, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős 

ÖZV. HOLLÓSY ISTVÁNNÉ 
SZÜL. SCHÜSZLER MÁRIA (CSÖPI) 

életének 88., özvegységének 5. évében, 2018. december 6-án, 
türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
Kedves mosolyára, hangja melegére, míg élünk emlékezünk. 
Drága halottunkat 2018. december 10-én, hétfőn délután 3 
órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. A végtisztes-
ségtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
Emléke szívünkben örökké megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden 
szenvedésben, Adj örök nyugalmat 
lelkének a menyben.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 9-ére,

GERGELY FERENC

halálának első évfordulóján. Lelkéért a megemlékező 
szentmise 2018. december 7-én 18 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

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 emlékezünk 

BOGÁCS SÁNDOR 

halálának 60. évfordulóján. Nyugodjál békességben.

Szeretettel – a Bogács család – Csíkszereda

Siratod azt, akit szeretsz, akit soha többé 
nem feledsz. Becsukod a szemed s látod 
az arcát, ha csend van, hallod a hangját. 
Vele álmodsz éjszakákon át, s érzed, 
hogy odabent valami fáj. Fáj, hogy 
elmentél, nem maradtál velünk, 
de mi akkor is nagyon szeretünk. Gondolatban 
megfogjuk kezed, és együtt imádkozunk veled.  

Fájó szívvel emlékezünk 2010. december 7-ére, 

HOLLÓ IGNÁCNÉ, SZÜL. FODOR ERZSÉBET 

halálának 8. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. 
december 10-én, reggel 6 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 

DÓCZY RÖSSLER JÁNOS 

halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2018. december 11-én 18 órától lesz 
a csíkzsögödi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 8-ára,

FARKAS ALBERT 

halálának 4. évfordulóján.
Szerettei – Agyagfalva

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni. 
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 
ha látni akartok, nézzetek az égre. 
Fáradtság, munka volt életed, 
legyen csendes pihenésed! 

Szomorúan emlékezünk 2003. december 7-ére,

BOROS ÁRPÁD 

halálának 15. évfordulóján. 

Szerető feleséged, 2 fiad: Zoli és István, 2 menyed: Ica és Andrea, 3 unokád 
Boti, Betti és Szófika – Székelyudvarhely

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, 
Ne zavarjátok édes álmomat. 
Boruljatok le halkan, csendesen, 
És gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem.” 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagybácsi, 
rokon, szomszéd és jó ismerős, 

LÁSZLÓ IMRE 

életének 92., özvegységének 22. évében, 2018. december 6-án 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2018. december 8-án, du. 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása 
szerint, a bögözi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Részvétnyilvánítás 
a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Bögöz

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, anyós, nagymama, testvér, rokon, barát és jó 
ismerős, 

ERŐSS ILONA

életének 73., özvegységének 18. évében, 2018. december 5-én 
csendesen elhunyt. Mikor már nem bírtam, mert nagyon fájt 
minden, akkor szép csöndben átölelt az Isten. 
Szeretett halottunkat 2018. december 8-án 11 órakor kísérjük 
utolsó útjára a Szentlélek utcai temetőbe. 
Részvétnyilvánítást 10,30 órától fogad a gyászoló család. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz 
lett, átölelt és mondta: gyere haza. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a 
szerető testvér, sógornő, nagynéni, komaasz-
szony, szomszéd és ismerős, 

NAGY VILMA

szerető szíve életének 87., özvegységének 9. évében, 2018. 
december 6-án 13 órakor, hosszas betegség után megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait december 8-án 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmindszenti 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkmindszent

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

KISS DÉNES 

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

A gyászoló család – Madéfalva

ELHALÁLOZÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS

Sosem halványul szívünkben emléked, 
sosem szűnik meg lelkünk gyásza érted.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2013. december 9-ére, 

MÁTHÉ CSABA 

halálának 5. évfordulóján. 
Bánatos szülei – Kénos

Ezen a napon minden más, újra mélyen 
érint meg a gyász. Nincs már velünk együtt, 
kit ismertünk vagy szerettünk, ma lélekben 
újra együtt lehetünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2013. december 9–ére, 

MÁTHÉ CSABA 

halálának 5. évfordulóján. 

Bánatos felesége, lányai és unokája – Székelyudvarhely

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 2008. december 9-ére,

ID. BARTÓ IGNÁC

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

Szerettei – Göröcsfalva

Lelked, mint fehér galamb, csendesen 
messzire szállt, hiába keressük, 
könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt 
a legfényesebb te leszel, utat mutatsz 
nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. december 8-ára,

ANDRÁS BÉLA

halálának 9. évfordulóján. Szomorú az út, mely sírodhoz 
vezet, hol pihen a te jóságos szíved. Édes jó Istenünk,
öleld át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire szerettük. 
Áldd meg a földnek minden porszemét, amely takarja drága 
sírhelyét. 

Bánatos édesanyja, 2 testvére és unokatestvérei – Kadicsfalva, 
Magyarország

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 8-ára, 

ÖZV. PÉTER ISTVÁNNÉ, 
SZÜL. SÁROSI ANNA 

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

Lánya és unokái – Csíkrákos

Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz 
a magas égben. Vigyázol ránk onnan 
fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelenségből.  

Szomorú szívvel emlékezünk 
2006. december 9-ére,

NAGY ÁRPÁD 

halálának 12. évfordulóján. 

Szeretteid: feleséged, lányaid, vejed, unokád – Székelyudvarhely




