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Barátaim egyenként elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak.
Akiket szerettem, nem szerettek, akikért
ragyogtam, eltemetnek. (Babits Mihály)

Szívünk mély fájdalmával,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon,
szomszéd és jó ismerős,

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa,
após, rokon, szomszéd és jó barát,

életének 77., házasságának 48. évében,
2018. december 25-én hosszú, de türelemmel viselt
betegség után csendesen elhunyt.
Kedves mosolyára, hangja melegére,
szerető szívére, míg élünk, emlékezünk.
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 28-án,
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház
szertartása szerint, a belvárosi református ravatalozóból
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
Kérjük a végtisztességtevőket,
hogy 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 mennyben.
Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 29-ére,

FERENCZ ISTVÁN

ID. LENK GYULA
nyug. tanár életének 80. évében, 2018. december 23-án,
méltósággal viselt, rövid szenvedés után, csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2018. december 29-én 10 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Kalász-negyedi ravatalozóból a helyi
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Gyászoló szerettei – Csíkszereda

MEGEMLÉKEZÉS

halálának 4. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei – Csíkcsomortán

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 28-ára,

Hiába múlik el az élet, az emlékek örökké
élnek, s amíg élünk, őrizzük őket.

INCZE CSABA

Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 28-ára,

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise
2018. december 29-én 17 órakor lesz a csíkszentsimoni
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

SZIKSZAI-OLTI FERENC

Szívünk mély fájdalmával, de Isten
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata,
após, rokon, szomszéd és jó ismerős,
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MEGEMLÉKEZÉS

„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
Szeretteim, Isten veletek.”

JAKAB ALBERT (BERCI)

HIRDETÉS

halálának 7. évfordulóján.

A gyászoló család – Csíkszentsimon

Felesége Ella, fia Csaba, menye, unokái és testvére

ID. GÁLL MIHÁLY
életének 80., özvegységének 23. évében, 2018. december
26-án, rövid, de türelemmel viselt betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi
maradványait 2018. december 28-án, du. 2 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.
Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál
virággal róják le.

Már négy éve ott pihensz, ahol nem fáj
semmi, álmodat nem zavarja senki.
Nélküled szomorú, üres a ház,
nem jössz vissza, hiába várunk.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. szilveszterére,

ID. TÓTH LAJOS

Fájó szívvel emlékezünk

halálának 14. évfordulóján. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

KIBÉDI JÁNOSNÉ, SZÜL. TÓFALVI MAGDOLNA

Szerettei – Székelyudvarhely

halálának 4. évfordulóján.
Férje János, gyermekei Magdolna, Domokos, Rozália és családjaik

A gyászoló család

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.

Üres az udvar, csendes a ház,
mert nincs többé édesapánk.
Két keze munkáját mindenhol látjuk,
áldott, szép emlékét szívünkbe zárjuk.

Fájó szívvel emlékezünk

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, após, rokon, barát, ismerős és jó
szomszéd,

VÉNINGER SÁNDOR
halálának 5. évfordulóján. Akik ismerték és szerették,
áldozzanak egy percet emlékének.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 28-ára,
Szerettei

FORRÓ DOMOKOS

BÁLINT JÁNOS
halálának 2. évfordulóján. Isten nyugtassa békében.

– nyugalmazott gépkocsivezető –
életének 84., házasságának 57. évében, hosszas, de
türelemmel viselt betegség után, 2018. december 27-én
csendesen elhunyt. Megszűnt dobogni drága jó szíve,
mellyel úgy szeretett minket, megpihent dolgos két keze,
amely egész életén keresztül fáradságot nem ismervén
munkálkodott az ő szeretteiért. Drága halottunk földi
maradványait 2018. december 29-én, szombaton délután egy
órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház
szertartása szerint a belvárosi református ravatalozóból,
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal
róják le.

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
de egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk s nem feledünk Téged!
Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 29-ére, édesanyánk,

ID. JOÓ SÁNDOR

halálának 7. évfordulóján.

Szerető gyermekei

Imádtad családod, mindenkit szerettél,
Akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, amely élni vágyott,
Egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ID. GYÖRFFY GYÖRGY

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 26-ára,

2018. december 20-án, életének 81. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait folyó év december 27.
napján az ikervári temető ravatalozójából (Magyarország),
római katolikus szertartás szerint örök nyugalomra
helyeztük. Drága emléke szívünkben él.

ID. CSUTAK IGNÁC

A gyászoló család

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon, az azért van,
mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki el nem vehet.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 28-ára,

BENEDEK JOZEFA

A gyászoló család – Székelyudvarhely

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

Szerettei – Székelyudvarhely, Boldogfalva, Kecset

halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk
1998. december 28-ára,

ID. BIRTALAN JÓZSEF

halálának első évfordulóján. Lelkéért a szentmise 2018.
december 29-én lesz a göröcsfalvi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Göröcsfalva

halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerető családja – Székelyudvarhely

