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„Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
Az, aki úgy él, hogy hisz bennem,
nem hal meg örökre.”

Volt egy hang, egy mosolygós arc, életed
munka volt és harc. Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél, elváltál azoktól,
akiket szerettél. Mikor már nem bírtad,
mert nagyon fájt minden, akkor csendesen
átölelt az Isten.

(Jn 11,25-26)

„Az Úr adja a halált és az életet…
Az Úr tulajdona a föld minden pillére,
Ő helyezte rájuk a világot.
A hűségeseknek oltalmazza lépteiket…”

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább édesanya, anyós,
nagymama,

(1Sam 2,6)

ALBERT ERZSÉBET

Fájdalommal teli szívvel és a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy családja életének tartóoszlopa,
következetes és hűséges támasza,

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018.
december 22-én 17 órától lesz a csíkkarcfalvi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

SZÁSZ JENŐ JÁNOS,

Gyászoló szerettei

a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát, életének 79. évében hittel és reménnyel viselt betegség után
2018. december 13-án, Keresztes Szent János ünnepének előestéjén visszatért teremtő Istenéhez.
Végső nyughelyére 2018. december 22-én, szombaton 12 órakor helyezzük
a székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi római katolikus temetőben.
Részvétnyilvánítást 11 órától fogadunk.

Nem az hal meg, akit eltemetnek,
Az hal meg, kit már nem emlegetnek.
Amikor egy szülő elveszíti gyermekét,
olyan szenvedő úton indul el,
ami a saját halálával ér majd csak véget.

A koszorúmegváltással – a Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködésben – a székelyudvarhelyi ferences közösséget kívánjuk
támogatni.

Fájdalmas, szomorú szívvel emlékezem
2016. december 22-ére, férjem,

A gyászoló család

Szenvedő Jézus keresztjéből neked is jutott,
egy pillanat és megállt a szíved,
melyben nem volt más, csak jóság
és szeretet. Arany volt a szíved, munka
az életed, Isten hívott, mert nagyon szeretett.
Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya,
nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs,
sógornő, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. SINKA GYULÁNÉ, SZÜL. ÁDÁM ROZÁLIA
szerető szíve életének 65., özvegységének 12. évében,
2018. december 19-én, éjjel 2 órakor megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 21-én,
de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkrákosi
ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család – Csíkrákos

Életünk a világon véges, végére már csak
a számvetés marad. Aki dönt, felettünk áll,
s kezében vagyunk mindannyian.
Szívünk fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon
és szomszéd,

ÖZV. BARTALIS JOLÁN, SZÜL. PINTYI
életének 86., özvegységének 30. évében, rövid betegség
után 2018. december 19-én elhunyt. Drága halottunk földi
maradványait 2018. december 21-én 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

CSALA ÁRPÁD

MEGEMLÉKEZÉS

halálának 2. évfordulóján,
és 2016. május 5-ére, egyetlen gyermekünk,

Fájó szívvel emlékezünk
2008. december 20-ára,

CSALA ÖRS LEVENTE

ÁBRAHÁM ZSOLT
halálának 10. évfordulóján. A mai napon,
december 20-án kegyetlen volt hozzánk a sors nagyon. Elvette
tőlünk, akit nagyon szerettünk, a testvért, a gyermeket, akire
felnéztünk, akivel együtt sírtunk, nevettünk. Úgy szeretnénk
látni arcodat, hallani hangodat, újra meglátni szerény mosolyodat. Te voltál örömünk, bánatunk, a pártfogónk, e nehéz
életben a vezérünk, a reményünk. Most már csak a fájdalom
és szép emléked maradt.

Bánatos szülei és testvére, Isti – Zetelaka

Halálának ötödik évfordulóján fájó szívvel emlékezünk

CSORBA SÁNDORRA,
a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára.
Üres az udvar, csendes a ház, mert nincs többé jó férj,
édesapa és nagyapánk. Két keze munkáját mindenhol látjuk,
áldott szép emlékét szívünkbe zárjuk.
Isten nyugtassa békében.
A gyászoló család - Csíkszentdomokos

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise
2018. december 21-én 17 órakor lesz a csíkszentmiklósi
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Gyászoló szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 20-ára,

SZABÓ LAJOS (LÁSZLÓ)
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise
2018. december 28-án, péntek reggel 7 órától lesz megtartva
a csíkcsicsói templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Múlik az idő, de lelkükben vihar tombol.
Mióta elvesztettünk titeket, életünkben gyász honol.
Minket úgy szerettetek,
ahogy már nem lehet, mert az ember
egyedi, pótolni nem lehet.
Mikor a csillagok fénye ragyog az égen,
szemeitek csillogása ég lányaitok szemében.
Még fáj s talán így is marad, de mindig velünk lesztek,
az idő bárhogy is halad.

ANTAL ZSUZSÁNNA,
SZÜL. SOÓS halálának 24.,

Ferenc

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
szüleinkre, 2008. december 24-ére, édesanyánk,

ANDRÁSI LENKE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ACZÉL ÁGNES KATALIN

Mikor a jó Isten magához szólított,
kik téged szerettünk, mindenki zokogott.
Üres az udvar, csendes a ház,
mert nincs többé az édesapánk.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
áldott, szép emlékét szívünkbe zárjuk.

Szerettei – Csíkcsicsó

Fájó szívvel emlékezünk
1994. december 20-ára,

ANTAL ZOLTÁN halálának 4. évfordulóján.

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 2018. november
11-ére,

Bánatos özvegye és édesanyja, Csala Anikó – Csíkszereda

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

ÖZV. ANTAL JÓZSEFNÉ,
SZÜL. SIMON ERZSÉBET halálának 26., és

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár, hiába díszíti
sírodat virág. Könnyes szemmel már csak
a virágokat nézzük, fájó szívvel csak rád
emlékezünk.

halálának 2. évében és 7. hónapjában. Megemlékező
szentmise lelki üdvösségükért 2018. december 21-én,
pénteken 17,30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban.
Távozásotok örökre összetörte szívemet, mert rajongva
szerettelek titeket! Nyugodjatok békességben, az Úr Jézus
szent nevében!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

halálának 10. évfordulóján valamint 2009. január 13-ára,
édesapánk,

ANDRÁSI LÁSZLÓ

ID. ERŐSS LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot helyeztek, és a nehéz percekben mellettünk álltak.
A gyászoló család - Csíkszentmiklós

halálának 10. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Lányaik: Lenke (Buba) Ausztriából és Júlia Amerikából

