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Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok, annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik! 

Fájó szívvel emlékezünk 

ÁBRAHÁM ISTVÁN 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise augusztus 25-én, 
vasárnap 10 órakor lesz a szécsenyi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
282602

Sohasem halványul szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. 
Van fájdalom, mely a földön marad, 
van szeretet, mely síron túl is ugyanaz. 
Van élet a léleknek odaát, 
van, hová küldeni érted egy imát. 

Fájó szívvel emlékezünk 2007. augusztus 23-ára, 

ESZTÁN JOLÁN 
halálának 12. évfordulóján, 

ID. KANABÉ JÓZSEF 
halálának 14. évfordulóján, 

KANABÉ ZOLTÁN 
halálának 19. évfordulóján, 

IFJ. KANABÉ JÓZSEF 
halálának 23. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda

282644

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

CSISZER IMRÉNÉ 
szül. Keresztes Ildikó 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak, és segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló család – Csíkszereda
282561

Mintha még hallanám utolsó sóhaját, 
mintha még látnám meggyötört arcát. 
Mintha érezném lefutó könnycseppjét, 
megfáradt, megtört fájó testét. 
Remélem megpihent, remélem már nem fáj, 
nyugodjál békében, drága Édesanyánk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 14-ére, 

ÖZV. BOGÁCS JÓZSEFNÉ 
szül. Horváth Vilma 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise augusztus 
26-án, reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. 

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
a szívünk fájdalma örökre megmarad. 
Úgy voltál jó, ahogy voltál, 
bárcsak lennél, bárcsak volnál. 

Szerettei – Csíkmadaras, Szépvíz
282613

Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni, 
szerető jóságod nem tudjuk feledni. 
Mert elfelejteni téged soha nem lehet, 
csak meg kell tanulni élni nélküled. 
Megcsendül szívünkben az emlék húrja, 
eszünkbe jut édesapánk jóra intő szava. 
Küzdelem és sok munka volt az élete, 
legyen áldott, csendes pihenése! 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. augusztus 23-ára, 

DARADICS VINCZE 

halálának 2. évfordulóján. 
Szerettei – Csíkszenttamás

282626

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökre ott marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2017. augusztus 25-ére, 

NAGY ADALBERT BÉLA 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkmindszent, Csíkszereda

282632

Fájó szívvel emlékezünk 

KELE ERZSÉBET 

tragikus halálának 15. évfordulóján. 

Szerettei – Székelyudvarhely
282656

Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés, 
ahol a tested meglelte végső pihenését. 
Ha majd rálelünk mi is erre az útra, 
gyere elénk, s találkozunk újra. 

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 

SZŐCS GÉZA 
nyugalmazott villanyszerelő 

halálának 3. évfordulóján. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! 
Felesége és családja – Csíkszentmiklós

282660

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 24-ére, 

ID. LŐRINCZI GYÖRGY 
halálának 3., 

valamint 2004. augusztus 20-ára, 

IFJ. LŐRINCZI GYÖRGY 
halálának 15. évfordulóján. 

Ha ránk gondoltok majd, 
nézzetek fel, mert mi ott vagyunk, 

ahol az ég átkarolja a csillagot, 
a tejút végtelen gyémánt fövenyén, 
a galaxisok hömpölygő porködén. 

Szeretteik – Székelyudvarhely
282653

Megpihenni tértél, fájdalmadat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
Hiányod elviselni nagyon nehéz, 
örökre megtart szívünkben az emlékezés. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a férj, édesapa, 
nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, szomszéd, és jó barát, 

SIMON JÓZSEF 

életének 73. évében 2019. augusztus 21-én, hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. augusztus 26-án, 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
282666

Megpihent a meggyötört szív, mely annyi fájdalmat megért. 
Fáradt teste elpihent az örök élet mezején, 
a sok fájdalom mind elillan. 
Tovatűnt egy perc alatt, 
erre várt e megfáradt szív, erre kérte az Urat. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, feleség, nagymama, testvér,

ANTAL TERÉZIA 
szül. Varga

szerető szíve életének 74. évében, hosszas betegség után 
2019. augusztus 21-én, hajnali 4 órakor megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. augusztus 23-án, 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szentlélek utcai temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
282640

Szomorúan emlékezünk 2013. augusztus 24-ére,

KATONA SZABOLCS 

halálának 6. évfordulóján. 

Ha felnéztek a csillagokra, talán az egyik én vagyok. 
Bár már csak szívetekben élek, én mindig veletek vagyok. 

Barátai – Székelyudvarhely
282663

Hiába múlik el az élet, 
az emlékek örökké élnek. 
S míg élünk, őrizzük őket, 
soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk. 
Rád örökkön-örökké emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 23-ára, 

NAGY SÁNDOR 

halálának első évfordulóján. 
Csendes álmod fölött őrködjön az örök szeretet és az emlékezés! 

Bánatos szerettei – Csíkszereda
282625

Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, 
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. 
Egy jajszó, nem sok, annyit nem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján. 
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ÁBRAHÁM ISTVÁN 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise augusztus 25-én, 
vasárnap 10 órakor lesz a szécsenyi templomban. 

Szerettei
282672

Fájó szívvel emlékezünk 2014. augusztus 25-ére,

MOLNÁR ISTVÁN (BAJÁT) 

halálának 5. évfordulóján. 

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

Szerettei – Székelyudvarhely
282558

Elmentetek egy végtelen hosszú útra, 
melyről visszanézni lehet, de visszatérni soha. 

Úgy mentetek el, ahogy éltetek, csendesen, 
szerény, drága lelketek nyugodjon békében. 
Drága szüleink hiánya egy örökös fájdalom, 

földi jóságukat kísérje jutalom. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleink, 

SIPOS SÁNDOR 
halálának 7. évfordulóján és 

SIPOS ERZSÉBET 
szül. Szakács 

halálának 11. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2019. augusztus 26-án, 
hétfőn 19 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda

282618

Tudom, hogy senkit sem hozhat vissza a gyertyafény, 
de az emlékezet megőrzi őket, akikért a gyertya ég. 

Szomorú szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 1986. augusztus 23-ára, 

KARÁCSON PÉTERNÉ 
szül. Kopacz Anna 

halálának 33. évfordulóján. 

Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon, 
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. 
Az idő nem gyógyítja sebeinket, 
mert te igazán szerettél bennünket. 
Egy célod volt, a családért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 
Nyugodjon békében! 

Szerettei – Csíkszereda és környéke
282671
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