
2019.  MÁRCIUS 7. ,  CSÜTÖRTÖK H I R D E T É S 1 1 

Fájdalommal emlékezünk 

LÁSZLÓ BERTA 
szül. Kovács D. Berta 
(Rózsika) 

halálának 4. évfordulóján. 

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 felejtünk téged. 

Szerető férje, gyermekei, unokái, vejei, menyei – 
Székelyudvarhely

279177

Szomorúan emlékezünk március 7-ére, 

BOGYÓ ANDRÁS 

halálának 30. évfordulóján. A megemlékező szentmise március 
8-án, reggel 7 órakor lesz a csíkszentdomokosi templomban. 
Emléke legyen áldott! 

Szerettei
279145

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
Melyet türelemmel viseltél magadban. 
Hiányodat elviselni nagyon nehéz, 
Örökre megmarad szívünkben az emlékezés! 

Fájó szívvel emlékezünk 

ERDÉLY ERZSÉBET 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. március 7-én, csütörtökön este 5 órakor lesz a csíkszentkirályi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279205

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk 2007. március 7-ére, 
életünk legszomorúbb napjára, 

BÁLINT ANDRÁSNÉ, 
szül. Török Rozália 

halálának 12. évfordulóján. 

Te tanítottad meg, mily fontos a család, 
hogy boldogok lehettünk, még van, ki várjon ránk. 
Miért kell megtudjuk, milyen a halál, 
jogtalanul ránk tör, s árva lesz a család. 

Férje, gyermekei és unokái – Székelyudvarhely, Debrecen
279100

Elmentél tőlünk egy hideg téli napon, 
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, 
Szeretteid szívében örök gyász és fájdalom. 
Csak az élet az, ami hamar elszaladt. 
Legyen áldott a föld, mely koporsódat takarja, 
Most a hó, de a tavasz elolvasztja, 
Akkor sírodon újra virágok fakadnak. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 8-ára, amikor 

ANDRÁS TERÉZIA 

itt hagyott minket, és eltávozott egy jobb világba. Lelke üdvéért 
az engesztelő szentmise halálának 6. hetén, 2019. március 8-án, 
pénteken reggel 7,30 órakor lesz a Kalász negyedi 
Szent Ágoston-templomban. 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
279170

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 7-ére, 

BÁN JÓZSI ZOLTÁN 

halálának első évfordulóján. 

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, 
nem igaz, hogy el lehet feledni. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett! 

Bánatos szülei, lánya Izabella, testvére és családja – 
Székelyudvarhely

279152

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. 
Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

FIKÓ MELÁNIA 

halálának 6. hetén. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2019. március 7-én, csütörtökön 18 órakor lesz a csíkszentimrei 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
279175

Vágytam még maradni szeretteim között, 
a sors végül ellenem döntött. 
Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, 
amit mondani akartam, tudja, ki szeretett… 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 10-ére, 

MEZEI DÉNES 

halálának első évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk! 
A megemlékező szentmise 2019. március 9-én, szombaton reggel 
8 órakor lesz bemutatva a csíkmadarasi templomban. 

Gyászoló szerettei – Csíkmadaras
279209

Székelyudvarhely 
edzőterme 

Gyere, és mi 
formába hozunk!

Info: 
www.facebook.com/fit.feel

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




