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CSÍKSZÉK

A temető csendje ad neked nyugalmat,/Szívünk fájdalma örökre
megmarad./Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,/Míg élünk, velünk
lesz szeretett emléked.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
május 16-ára,

BORSOS ROZÁLIA
szül. Birta

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise május 17-én,
este 6 órától lesz a csobotfalvi Szent Péter és Pál-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei

ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

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,/Szívünkből szeretünk, és nem feledünk Téged.

280754

MEGEMLÉKEZÉS
Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak,/Igazi nyughelyük
a szívünkben marad,/Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/
Mert összeköt minket az örök szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk
drága szüleink,

PÉTER JÓZSEF

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj,
édesapa, testvér, rokon és jó barát,

halálának 16. és

PÉTER GIZELLA

VASS LÁSZLÓ
életének 60., házasságának 33. évében, rövid, de
türelemmel viselt betegség után 2019. május 13-án
csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2019. május
16-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi Szent
Péter és Pál-templom ravatalozójából a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család
280749

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.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa,
vő, unokatestvér, koma, rokon és jó szomszéd,

ORBÁN CSABA
szerető szíve életének 57., házasságának 15. évében
2019. május 13-án megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2019. május
16-án 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család – Csobotfalva
280705

Az úr Jézus vigyázta életében lépteit,/Szerény alázattal viselte terheit./A bajban csak mosolygott, hitt szüntelenül,/Nem ismerte e szót: reménytelenül./Egyszerű mosolya áradt mindenkire,/Nagy ajándék volt
ez annak, ki ismerte./Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel,/Nem
örülsz már nekünk szerető szíveddel./De abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél,/Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a nagyon szeretett édesanya,

ÖZV. AMBRUS ENDRÉNÉ
szül. Fülöp Irén

életének 82. évében 2019. május 14-én, hajnal 5 órakor visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait május 17-én,
de. 10 órától helyezzük örök nyugalomra a csíkkarcfalvi temetőben.
Emléked lelkünkben őrizzük! Nyugodjál békességben!
A gyászoló család
280731

Elfáradtam, megpihenni hozzád jöttem, Istenem!
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, gyermek, testvér, nagyapa, após,
rokon, szomszéd és ismerős,

BARTA SÁNDOR
életének 63. évében 2019. május 14-én elhunyt. Drága halottunkat
2019. május 17-én, pénteken 10 órakor helyezzük örök nyugalomra,
a római katolikus egyház szertartása szerint, a csíkszentimrei ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.
A gyászoló család
280740

Szerettem volna még élni köztetek,/De a sors másképp rendelkezett./
Küzdöttem, de már nem lehet,/Szeretteim, Isten veletek.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após,
apatárs, rokon és jó barát,

ID. PÉTER GYÖRGY
szerető szíve életének 73., házasságának 50. évében 2019. május
14-én türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága
halottunkat 2019. május 17-én 14 órakor kísérjük utolsó útjára
a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott!
A gyászoló család
280751

szül. Aranyos

halálának 7. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Lányaik, Marika, Gabriella és családjaik – Csíkszereda, Kecskemét

280453

CSÍKSZÉK

Emléke, mint lámpafény az estben,/Tündököl és ragyog egyre szebben.
Juhász Gyula
Kegyelettel emlékezünk

BŐJTE RÓZA
szül. Balogh
tanárnő

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. május
17-én, pénteken reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban.
Emléke mindig szívünkben marad!
Szerettei
280724

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Fájó szívvel emlékezünk

Kegyelettel emlékezünk

KELEMEN JÓZSEF

VÁNCSA ALAJOS

halálának 3. évfordulóján. Lelkéért a szentmise
2019. május 17-én, este 7 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda

VÁNCSA IBOLYA

280654

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.

halálának első és

szül. Csillag
halálának 10. évfordulóján.
A megemlékező szentmise 2019. május 17-én, pénteken reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. Emléküket szívünkbe zárjuk!
Fiaik és családjuk – Csíkmadaras

280725

Fájó szívvel emlékezünk 2009. május 15-ére,

SALAMON ANTAL
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíksomlyó
Bús temető csendes susogása,/odamegyünk hozzád, az maradt csak
hátra./Jóságos szíved pihen a föld alatt,/Adjon a Jóisten neked örök
nyugodalmat.

Öt évvel ezelőtt, egy májusi napon,/Kegyetlen volt a sors hozzánk
nagyon./Egy váratlan pillanat megállította szívedet,/Melyben nem
volt más, mint jóság és szeretet./Maroknyi fény, tengernyi bánat,/
És mélységes csend maradt utánad./Múlik az idő, de a fájdalom nem
csitul,/Szemünkből a könny naponta kicsordul./Hogy belépj az ajtón,
még most is várjuk./Találj a mennyben örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett jó férjre,
édesapára, nagytatára és apósra,

Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk

LORENZOVICS TIBOR

TARCZALI IDA

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező
szentmise 2019. május 16-án 18 órától lesz
a csíkszentmiklósi templomban.
Szerettei – Csíkszentmiklós

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise
2019. május 18-án 18 órakor lesz az újtusnádi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei – Nagytusnád, Kézdivásárhely
Ez a földi élet csak egy futó kaland,/Elbúcsúzni időm
talán nem is maradt./Ha síromnál jártok, hozzatok
egy szál virágot,/Hisz a szívetekből tudom, hogy hiányzom./Szeressétek egymást és összetartsatok,/Hisz
lélekben én is veletek vagyok./Ha gyötör az élet, sose
csüggedjetek el,/Hisz az Isten fentről titeket is fi gyel.
Fájó szívvel emlékezünk 2019. április 4-ére,

PREZSMER EMIL
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2019. május 18-án
9 órakor lesz a hidegségi Szent Imre-templomban. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei
280709

Az emléked olyan virág, mely nem hervad el soha,
vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova.
Fájó szívvel emlékezünk 2003. május 16-ára,

VERES LAJOS
halálának 16. évfordulóján.
Pihenj csendesen, emlékedet örökre szívünkbe zártuk!
Feleséged, gyermekeid, azok családja, és a két unokád,
Kristóf és Szintia – Csíkbánkfalva
280747

Kegyelettel emlékezünk 2016. május 17-ére,

MÓZSNER GÉZA
halálának 3. évfordulóján. Lelke üdvéért az
engesztelő szentmise 2019. május 17-én, reggel
7 órakor lesz a Szent Kereszt-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda
280732

280735

MEGEMLÉKEZÉS

UDVARHELYSZÉK

Néma fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2018. május 16-ára,

MÁTHÉ ÁRPÁD
halálának 1. évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, szenteljenek egy percet emlékének!
Szerettei – Székelyudvarhely
280694

Fájó szívvel emlékezünk 2002. május 16-ára,

ID. SÁNDUJ GYÖRGY
halálának 17. évfordulóján.
Megpihen a dolgos, jó apai szív,/áldás és hála övezi
e sírt./Szerető férj voltál, drága édespa,/bánatos
családodonak most az őrangyala./Számunkra te sosem leszel halott,/
örökké élni fogsz, mint a csillagok./Drága jó szívét, két dolgos kezét
áldd meg, Atyám,/s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk.
Bánatos felesége, gyermekei, unokái – Zetelaka
280717

