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MEGEMLÉKEZÉS
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CSÍKSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk 2015. április 12-ére,

ERDÉLY IBOLYA
szül. Szakáli

halálának 4. évfordulóján.
A megemlékező szentmise 2019. április 16-án
19 órakor lesz a csíktaplocai templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család

280033

Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.

ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet
hordoztok, én megkönnyítelek titeket, s megtaláljátok lelketek
nyugalmát.
(Mt. 11, 4)
Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, nagynéni, anyatárs, sógorasszony,
rokon és jó szomszéd,

ÖZV. RAVASZ FERENCNÉ
szül. Korodi Erzsébet

szerető szíve életének 92., özvegységének 23. évében, hosszas,
de türelemmel viselt betegség után, 2019. április 15-én megszűnt
dobogni. Temetése 2019. április 17-én, szerdán 11 órától lesz a
családi háztól az újtusnádi temetőbe. Drága édesanyánk, anyósom,
nagymamánk! Köszönjük, hogy voltál nekünk, hogy egész életedet
a családodnak szentelted. Legyen áldott, csendes pihenésed!
Elmegyek, mert el kell mennem,
Vár rám az ismeretlen, hosszú álom,
Míg éltem, szívem és lelkem
néktek adtam, hát ne fájjon halálom.
A gyászoló család – Újtusnád, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, keresztmama, rokon, barát,
szomszéd és ismerős,

ÖZV. SZABÓ AMÁLIA
szül. Borsos

életének 89. évében 2019. április 14-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Utolsó földi útjára április 18-án, csütörtökön
14 órakor kísérjük a gyergyóújfalvi római katolikus temető
ravatalozójából. Virrasztás Gyergyóújfaluban április 17-én, szerdán
a 19 órás szentmise után. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család
280129

Fájó szívvel emlékezünk 2011. április 16-ára,

BÁNDI ALBERT
nyug. tanító

halálának 8. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja – Csíkszentsimon, Csíkszereda
280071

halálának 5. évfordulóján.

ID. KOTER VILMOS
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. április
17-én, szerdán 19 órakor lesz a Millenniumi-templomban.
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet és emlékezés!
Szerettei – Csíkszereda

280097

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
2015. április 16-ára,

Emlékezünk

FANCSALI MÁRIA

RUSZ MÁRIÁRA,

halálának 4. évfordulóján.

halálának 6. évfordulóján, s mesélünk róla dédunokájának,
akit nem láthatott, de él benne is valami belőle!
Oly nagy szeretettel gondolunk rá, férje János,
lányai Csilla és Mónika, unokái, Hanna és Márk

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, az maradt csak hátra.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Az idő múlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szép emléked.
Testvérei, férje, lánya, unokái – Székelyudvarhely

280122

279958

Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.
A halál nem jelent feledést és véget,
amíg élnek azok, akik szeretnek téged.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. április 16-ára,

Fájó szívvel emlékezünk 1999. április 15-ére,

PETRA SÁNDOR

ID. MIHÁLY JÓZSEF

halálának 5. évfordulóján.

halálának 20. évfordulóján.

Szerettei – Csíkszépvíz

MEGEMLÉKEZÉS

UDVARHELYSZÉK

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.
Nyugodj békében!
280139

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

PÁLL TIBOR

ID. HADNAGY ALBERT

életének 64. házasságának 24. évében 2019. április 13-án 19 órakor
csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait
2019. április 16-án de. 11 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkszépvizi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Drága férjem, fájó szívvel búcsúzom tőled!

halálának első évfordulóján.

Szerettei – Atyha

278504

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSÍKSZÉK

A halálhoz vezető út nehezebb mint maga a halál!
Szerető feleséged, valamint a nagyszámú rokonság

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szerettei – felesége, fia és négy unokája

280093

Fájó szívvel emlékezünk 2018. április 16-ára,

280107

Fájó szívvel emlékezünk 2014. április 17-ére,

DEÁK ALBERT

Fájó szívvel emlékezünk

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj,

Isten veled!

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
ők itt maradnak csöndesen még.
(Juhász Gyula)

(Berci)

280124

Búcsúzunk s a múltból ránk kacag sok emlék,
de most a bezáruló kaput látjuk
s kiáltani szeretnénk Ne még!
(Reményik Sándor)

UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönjük dr. Bodor Péter belgyógyásznak szakmai és emberi
hozzáállását, amit édesanyánk,

SZŐCS GIZELLA
betegsége idején iránta és családjáért tanúsított.
280119

Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

SZŐCS VILMOSNÉ
szül. Kajtár Gizella

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély
fájdalmunkban osztoztak. Isten fi zesse a rokonok, szomszédok,
barátok, ismerősök áldozatkész segítségét.
A gyászoló család – Csíkdánfalva
280118

Szerető családja – Fenyéd

