
2018.  DECEMBER 14–16.,  PÉNTEK–VASÁRNAP1 4 H I R D E T É S  

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

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagyma-
ma, anyós, testvér, sógornő, anyatárs, szobatárs, rokon és jó 
szomszéd, 

KELEMEN GIZELLA, SZÜL. FERENCZ

szerető szíve életének 80., második házasságának 
35. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség után 
2018. december 13-án megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 15-én, 
szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csobotfalvi Szent Péter és Pál-templom ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Imádkozó december 14-én, ma 19 órától 
lesz a csíkcsicsói felekezeti iskola termében. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

TAMÁS MIKLÓS 

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

A gyászoló család – Csobotfalva
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Fájó szívvel emlékezünk 1997. december 10-ére, 

NAGY KÁROLY

halálának 21. évfordulóján. 

Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. december 16-án, 
vasárnap reggel 9 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Felesége, lánya és családja – Csíkszereda

Szomorúan emlékezünk testvérünk, 

PÉTER GYULA

halálának 20. évfordulóján. 

Testvérei: Misi és családja, Margit – Tordátfalva, Marosvásárhely

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad.
Jézusom, te adtál erőt minden 
szenvedésben, adj örök nyugalmat 
lelkének a mennyben.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. december 17-ére,

SEBESTYÉN JAKAB

halálának 6. évfordulóján. 

 Szerettei – Fancsal

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. 

Fájó szívvel emlékezünk 2003. december 15-ére, 

KORODI PÁL 

nyug. molnár halálának 15. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíksomlyó

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és 
szépet, de a kegyetlen halál mindent 
összetépett. Csoda volt, hogy éltél 
és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél. 
Egy reményünk van, mi éltet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 14-ére,

IFJ. VASS LÁSZLÓ

halálának 1. évfordulóján. Emléked örökre megőrizzük. 

Bánatos felesége, lányai Rita és Renáta – Homoródszentmárton

Hiányzik az érzés, egy szó, egy élet, 
hiányzik minden, mi körülölelt téged,
kedves melegséged, ölelő karjaid, 
szemed fénye, mosolygó ajkaid. 
Az égre nézünk, hol egy fényes csillag 
ragyog, tudjuk, őriznek téged az angyalok.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 
2008. december 14-ére,

SZÉCSI LEVENTE

halálának 10. évfordulóján. 
Drága emléked szívünkben örökké él. 

Szerető szüleid, testvéreid és sógoraid

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Szomorú szívvel emlékezünk 
2017. november 18-ára, 

DOBOS KÁROLYNÉ, SZÜL. FIBULA VERONIKA 

halálának első évfordulóján, és 2018. november 8-ára, 

DOBOS KÁROLY 

halálának 6. hetén.  Lelkükért az engesztelő szentmise 
2018. december 15-én, szombaton este 6 órakor lesz 
a csíkdánfalvi templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

A gyászoló család

El nem múló fájdalommal szívünkben 
emlékezünk 2007. december 16-ára, amikor 
a drága hitves, édesapa, nagytata és após, 

SZILVESZTER LÁSZLÓ 

nyug. tanár eltávozott közülünk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Te, aki annyi szeretetet adtál, 
Te, aki mindig mellettünk álltál, 
Te aki sosem kértél, csak adtál, örökre itt 
hagytál. Felejteni téged soha nem lehet, 
Te voltál a jóság, a szeretet. Elvitted a fényt, 
a meleget, Csak egy sugarat hagytál, 
az emlékedet. Arany volt a szíved, munka az életed, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett. 

Szomorú szívvel emlékezünk 2015. december 16-ára, 

SZŐCS (FODOR) ERZSÉBET 

távozásának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma békés.

Szerettei, akiket itt hagyott – Madéfalva

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, 
Mert minden csönd más, - minden könny, - 
vigasz, Elfut a perc, az örök Idő várja, 
Lelkünk, mint fehér kendő leng utána... 
(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2009. december 15-ére,

BARDÓCZ BRIGITTA, SZÜL. ISTVÁN 

halálának 9. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 15-én, szombaton, reggel 7 órakor lesz a Szent 
Kereszt-templomban.  Nem múlik el nap így sem nélküled, 
Szívünkben örökre ott van a te helyed.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja

Megpihent a dolgos, jó apai szív, 
Áldás és hála övezi a sírt. 
Szerető férj voltál, drága jó édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala. 
Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, 
Szívünkben nem fakul a te drága emléked. 
Édes jó Istenem, öleld át helyettünk, 
Egyedül te tudod, hogy mennyire szerettük. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2016. december 16-ára, 

ID. FINTA CSABA JÓZSEF 

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 16-án 17 órától lesz a tusnádfürdői katolikus 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja és rokonai

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
Melyet türelemmel viseltél magadban. 
Hiányod elviselni nagyon nehéz, 
Örökre megtart szívünkben az emlékezés. 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. december 16-ára, 

ID. PÁLL LAJOS 

halálának évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkborzsova




