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MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.”/
„Szemekkel vannak telehintve a halál angyalának 
szárnyai; amikor közel kerül valamelyikünkhöz,
új szemeket ad neki a szárnyairól,
és ezek túllátnak a felszínesen és a láthatón.” (Leon Csesztov)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, édesapa, nagybácsi, 
sógor, rokon, koma, jó barát, ismerős és jó szomszéd,

ALBERT ZOLTÁN

szerető szíve életének 44. évében, hosszas de türelemmel viselt 
betegség után 2019. november 25-én, délután 3 órakor megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2019. november 29-én 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi ravatalozóból a 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
284524

Fájó szívvel emlékezünk

ÖZV. KRISTÓ BÉLÁNÉ
szül. Tánczos Vilma

halálának 6. hetén. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentkirály
284517

Nincs nap, se óra, hogy rád ne gondolnánk,
de szívünkben őrizzük szereteted, lelked sóhaját.
Évre év jön, az idő tovaszáll,
de gondolatunk mindig rád talál.
Éltet minket a gondolat,
hogy odafent is vigyázol ránk.
Siratunk, keresünk, szótlan, fájón,
hiányzol nekünk nagyon, de nagyon.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2016. 
november 27-ére,

INCZE SÁNDOR

halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. novem-
ber 28-án, csütörtökön 17 órakor lesz a csíkszentsimoni templom-
ban. Szeretetét és jóságát szívünkben őrizzük mindhalálig. A Jóisten 
adjon neki csendes pihenést!

Szerettei – Csíkszentsimon
284518

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találd meg odafent az örök boldogságot.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk,

GYÖRPÁL ILDIKÓ
szül. Udvari

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise november 
28-án, csütörtökön (ma) reggel 7.30 órakor lesz a csíkszeredai Szent 
Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkszereda
284527

Fájdalommal múlnak a napok, a hónapok
és az évek, fájdalom költözött egy éve a szívembe, 
nem múlik már el, itt marad örökre.
Nem hallom a hangod, nem foghatom kezed,
nem lehetek már soha-soha veled.
Ugyan nem vagy köztünk többé,
de az én szívemben élni fogsz mindörökké. 

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezek 2018. november 28-ára, 
amikor az irgalmasság órájában elváltunk örökre

TÓTH BIRTON LAJOSTÓL

halálának 1. évfordulóján. Lelki üdvéért a szentmise 2019. december 
3-án, reggel 6 órakor lesz a Kis Szent Teréz római katolikus templom-
ban. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafönt örök 
boldogságot! Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel, 
áldozzanak egy percet emlékére.

Soha el nem múló szeretettel, bánatos özvegye 
– Székelyudvarhely

284485

„Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,
csak Te tudod, mennyire szerettük.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2017. 
november 26-ára, 

BÁLINT DOMOKOS

halálának 2. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik – Székelyudvarhely
284532

Betegségben is türelmes voltál,
fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd,

MÁRTON PIROSKA
szül. Gegő

életének 50., házasságának 32. évében, 2019. november 27- én hosz-
szas, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2019. november 29-én, 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkkarcfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
284531

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 28-ára,

ID. SZABÓ ANTALNÉ
szül. Bálint Veronika

halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
284470

Fájó szívvel emlékezünk

FERENC ÁRON

halálának 35. évfordulóján és neje,

FERENC TERÉZ

halálának 20. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szerető leányuk és családja – Csíkpálfalva
284526

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Szomorúan emlékezünk szüleinkre,
1994. november 28-ára, id. 

DÁNIEL ISTVÁN

halálának 25. évfordulóján, 2010. március 2-ára

DÁNIEL ISTVÁNNÉ
szül. Elekes Ilona

halálának 9., valamint 2010. június 18-ára

DÁNIEL MÁTYÁS

halálának 9. évfordulóján. Egy mécses lángja 
lobban most a szélben, így emlékezünk rátok 
minden évben.

Emlékeznek gyermekeik, unokáik, dédunokáik – Szentegyháza
284530




