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Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, 
és az is marad, Mert aki szerettei 
szívében él, az nem hal meg, csak távol van. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
édesanya, nagymama, dédnagymama, üknagymama, testvér, 
anyós, anyatárs, szomszéd és rokon, 

ÖZV. ID. MEZEI DÉNESNÉ, 
SZÜL. JÁNOS ROZÁLIA 
az időskor terheit hordozva, szentségekkel megerősítve, életének 
98., özvegységének 33. évében, 2018. december 20-án visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2018. december 22-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkmadarasi ravatalozóból a helyi temetőbe. Fájó szívvel 
búcsúzunk tőled. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes.

Gyászoló szerettei

Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simogatjuk őszülő fejed. 
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Marad a csend… Mindent köszönünk neked. 
Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 21-ére, 

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

Lányai: Éva, Mária, Veronika és bánatos férje, Béla – Csíkszentdomokos

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 24-ére,  
ID. DUKA JÁNOS
halálának 1. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.  

Szerető családja – Székelyudvarhely

Oly gyorsan repülnek az évek, 
arcunkon még mindig peregnek a könnyek. 
Elfeledni soha nem tudunk téged. 
Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk 2005. 
december 21-ére, amikor örökre itt hagyott 

VLAICU ION. 
Akik ismerték és tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel.  

Szerettei – Csíkszereda

Állj meg, te vándor, tekints a sírra, Hol egy 
szerető férj és édesapa fekszik a sírban. 
Nehéz tőle örökre megválni, Fájó szívvel őt 
mindig hazavárni. Addig vagy boldog, amíg van, 
aki szeret, Aki, bajban megfogja a kezed,
S hogy milyen fontos is volt neked, 
Csak akkor érzed, ha nincs már veled. 
Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 24-ére, 

ID. LAKATOS MÁRTON  
halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja – Csíkvacsárcsi

Egy szál virág, egy halk ima, szemünkben könny, 
szívünkben fájdalom. Az idő nem hoz gyógyulást, 
marad az emlék és a gyász.  
Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 
2013. december 23-ára, drága szerettünk, 

BIRÓ BALÁZS (ÖCSI) 
halálának 5. évfordulóján. Nyugodjál békében.

Szerettei - Parajd

December volt, mikor életed véget ért, 
Bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. 
Egy jajszó, nem sok, annyit sem mondtál, 
Csak elmentél a halál hosszú útján. 
Fájó szívvel emlékezünk  
TANKÓ RÓBERT 
halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise december 27-
én, reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent Kereszti templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Felesége és gyermekei – Csíkszereda

Köszönöm, hogy éltél és szerettél. 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívemben itt él emléked örökre, 
ha látni akarlak, felnézek az égre.
A csillagok között utazol tovább, 
ott várj rám, ha időm lejár. 
Fájó szívvel emlékezem 2017. december 22-ére,

DR. HALÁSZ JÓZSEF  
– fogorvos –
halálának 1. évfordulóján. 

Bánatos feleséged – Babi

Istenke, vedd térdedre édesanyánkat, 
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt, 
ki adtál életet, adj neki most álmot, 
és mivel ígértél, szavadat kell állnod, 
mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára 
suttogva vette a nevedet. 
Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyánk, a szerető nagymama, 
anyós, dédnagymama, nagynéni, sógornő, komaasszony, rokon és 
jó szomszéd, 

ÖZV. PÉTER ISTVÁNNÉ,
SZÜL. KERESZTES BORBÁLA 
életének 88., özvegységének 8. évében, türelemmel viselt hosszú 
betegség után, 2018. december 20-án éjjel csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 22-én 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkbánkfalvi Szent János-kápolna 
ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkbánkfalva

„Lelked mint fehér galamb, csendesen, messzire 
szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már 
soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel, utat mutatsz nekünk, 
mert szívünkben mindörökké létezel.” 
„Nem így akartam, nem ezt akartam. Szerettem 
volna köztetek élni, de a halál közbeszólt, hát el 
kellett menni. A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, az égből 
is gondolok s vigyázok rátok.” 
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, barát, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

SÓS JÓZSEF 
életének 47. évében, 2018. december 19-én türelemmel viselt 
hosszas betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2018. 
december 22-én, 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a református 
egyház szertartása szerint, az ócfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Ócfalva

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

„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.” 
(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…”
(1Sam 2,6)

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

SZÁSZ JENŐ JÁNOS, 

a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát, életének 79., házasságának 54. 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.

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

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. 
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked mindörökké. 
Fájó szívvel emlékezünk 2010. december 21-ére,  
DÉNES ZSIGMOND 
halálának 8. évfordulóján.

Felesége, fiai, menyei, unokái, dédunokái – Homoródszentpál

Fájó szívvel emlékezünk december 23-ára, 

SILLÓ FERENC 
halálának 29. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes

Szerettei

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen 
a kéz mely értünk dolgozott. Annyira akartam 
élni, de a betegség legyőzött. Búcsúztam volna 
tőletek, de erőm nem engedett. Most szívemből 
csak azt kérem tőletek, úgy szeressétek 
egymást, ahogy én szerettelek titeket.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 24-ére ,
TAMÁS KLÁRA, SZÜL. GÁL KLÁRA
halálának 1. évfordulóján. 

Szerettei – Patakfalva, Budapest

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.  
Fájó szívvel emlékezünk 2005. december 21-ére,    
HEMMER JÓZSEF
halálának 13. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 22-ére,

ID. BAKK ELEK 
halálának 2. évfordulóján. 
A múltba visszanézve valami fáj, akit keresünk, 
nincs köztünk már. A temető csendje ad neki 
nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja: felesége, fiai, menyei, unokái és dédunokái – Ócfalva

Temető csendje ad neked nyugalmat, 
Szívünk bánata örökre megmarad. 
Fájdalommal emlékezünk 2014. december 22-ére,

MARE IOAN 
halálának 4. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda




