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Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, 
anyós, rokon és szomszéd, 

ÖZV. BODÓ IRÉN
szül. Kajcsa

életének 87. évében, özvegységének 16. évében, 2019. július 20-án 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2019. július 23-án, 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra a kászonújfalvi római katolikus 
temető ravatalozójából a helyi temetőbe.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

„Bizony, bizony mondom nektek:
Aki hisz bennem, annak örök élete van.” (Jn. 6,47)

A föltámadás és az örök életbe vetett hittel tudatjuk 
rokonainkkal, barátainkkal és ismerőseinkkel, hogy

ID. FAZAKAS GERGELY
nyug. szűcsmester

életének 97., házasságának 63. évében rövid betegség után a szent-
ségekkel megerősítve 2019. július 19-én hazatért létbehívó, megváltó 
és gondviselő Istenéhez. Drága halottunk földi maradványait 2019. 
július 22-én, hétfőn d.u. 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csatószegi temetőbe a családi háztól. 
Drága halottunkat az irgalmas Isten kezébe helyezzük, mi pedig 
folytatjuk életutunkat azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy ő 
nem itt hagyott bennünket, hanem csak előre ment. Mi is hazafelé 
tartunk, és az út végén találkozunk.

A gyászoló család – Csatószeg
282072

Miért múlik el minden, ami oly szép?
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok.
Fülünkben újra megcsendül a hangod,
Könnyes szemmel nézünk fel az égre.
Szeretünk téged most és mindörökre,
Szerettél volna még élni.
Családod boldogságát nézni.
Bár szíved már nem dobog, 
Emléked bennünk örökre megmarad!

Fájó szívvel emlékezünk,

TANKÓ DOMOKOSNÉ
szül. Györgyicze Magdolna névnapján.

A megemlékező szentmise 2019. július 23-án, kedden reggel 7 órakor 
lesz a csíkcsicsói templomban. Béke poraira.

Szerettei – Csíkcsicsó
282063

Egy szál virág, egy gyertyaláng,
Egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, rád emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk

LÁSZLÓ FERENCNÉ
szül. Simon Izolda

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise
2019. július 23-án, 18 órakor lesz a csíkzsögödi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – A gyászoló család
282001

Bánatos szívvel emlékezünk 2014. július 22-ére,

ID. KOVÁCS FERENC

halálának 5. évfordulóján. Szeretetét és jóságát
szívünkben őrizzük mindhalálig. A Jóisten adjon
neki csendes pihenést!

Szerettei – Csíkszereda
281769

Fájdalommal emlékezünk 2008. július 21-ére,

ID. BUZÁS ÁGOSTON

halálának 11. évfordulóján.

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár,
hiába díszíti sírodat virág,
könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük,
fájó szívvel csak rád emlékezünk.

Szerettei - Libán, Székelyudvarhely, Gyergyóújfalu
282071Csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 21-ére,

ÖZV. HOLLÓ ANDRÁS

halálának 6. évfordulóján, felesége

HOLLÓ ILONA

halálának 13. évfordulóján, valamint leánya

HOLLÓ JOLÁN

halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rájuk kegyelettel.

A Szőke család – Csíktaploca, Csíkzsögöd
282042

Pihenj, Te drága szív, mely megszűntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulni élni nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
2016. július 22-ére,

VARGA IMRE

halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszentkirály
282059

Miért sírattok, Hisz Isten arca volt,
mely simogató, hívón rám hajolt.
És én mentem.... S most fényözönben élek
És nem vagyok más, csupán tisztult lélek.
(Reményik Sándor)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
2012 július 22-re,

GERGELY SÁNDOR

halálának 7. évfordulóján.
Szerettei

282066

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 11-ére,

ID. SIMÓ LAJOS

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise
2019. július 23-án, kedd reggel fél 8-tól lesz a Székely-
udvarhelyi Szent Miklós templomban. Pihenése legyen csendes.

Szerető családja, felesége, gyerekei, unokái
282067
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