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,,Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
így hát búcsú nélkül szívetekben tovább élek.
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok,
az égből is gondolok, vigyázok rátok.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó édesanya, testvér, rokon, szomszéd, 
és jó ismerős

LŐRINCZ PIROSKA
életének 61. évében, 2019. november 27.-én hosszas betegség után 
hirtelen elhunyt. Drága halottunk, földi maradványait 2019. novem-
ber 30.-án, délelőt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a római 
katolikus egyház szertartása szerint a kalondai ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott!

A gyászoló család – Korond

„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

Elmondunk egy imát, s meggyújtunk egy gyertyát, 
lángja apró, mégis meleget ad.
E kis láng legyen a mi üzenetünk neked,
mely örök fénybe emeli eltávozott lelked. 

Fájó szívvel emlékezünk,

NAGY ANDRÁS
névnapja, valamint születése napja alkalmából.

Szerettei – Csíkmindszent, Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk 2018. december 1-jére 

KOVÁCS JULIA
szül. Kelemen Julia
halálának 1. évfordulóján.

Panasz nélkül, befelé könnyeztél,
búcsúzás nélkül, csendesen elmentél.
Szomorúan tekintünk az égre,
és kérjük a jó Istent, pihentessen békében.

Szerető családja – Székelyudvarhely

December volt, mikor életed véget ért,
bánatot ránk hagyva, örökre elmentél.
Egy jajszó, annyit sem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 1-jére 

PALLÓ IRÉNKE, szül. Tófalvi Irénke
halálának 4. évfordulóján.

Férje, gyermekei, két sógornője és azok családjai 
– Székelyudvarhely

Szemünkben könnyel, szívünkben örök
fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2010. december 1-jére

IFJ. FODOR HUNOR ATTILA
halálának 9. évfordulóján.

Istenem, óvd őt, öleld át helyettünk,
mert csak te tudod, mennyire szerettük! / Csak az tudja,
mi az igazi fájdalom, akinek gyermekét fedi a sírhalom.

Emlékeznek Matild és Arnika – Korond

Nem látni őt, nem hallani, nem szólni, nem vallani. 
Imádni híven, nem feledni, folyton szeretni.

Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalom-
mal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2010. december 1-jére

IFJ. FODOR HUNOR ATTILA
halálának 9. évfordulóján.

Mikor bennünket örökre itt hagyott, arca akkor is csillagként
ragyogott. Elment ő, kit annyira szerettünk. Szerettük, akit soha
el nem feledünk! Nem feledjük el, mert bennünk él, az emléke
és a fájdalom, hogy már nem él. / Csak az tudja, mi az igazi fájdalom, 
akinek gyermekét fedi a sírhalom.

Emlékeznek szüleid – Korond

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni szeretnétek, nézzetek az égre.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 30-ára,

KOVÁCS DOMOKOS
halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja – Béta

Fájó szívvel emlékezünk 2009. december 1-jére, 

DÁVID M. OLGA
szül. Nagy
halálának 10. évfordulóján.

Csendesen alszik, megpihent végleg, Angyalok 
bölcsője ringatja már, Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, Emléke a 
szívünkben otthont talál...

Férje, fia, menye és a rokonság – Kadicsfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 30-ára 

ID. ISZTUJKA ÁRPÁD
halálának 1. évfordulóján.

Annyira fáj, hogy el sem mondhatom,
nem látom többé s nem is hallhatom.
Hiába érzem őt itt belül élénken, kezét felém
nyújtva esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek,
s mikor elmentél, nem foghattam a kezed.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei – Székelyszentmihály, Pálfalva

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

Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 30-ára, 

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

Szerettei – Csíkszereda

Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg a gyász.
Nincs már velünk együtt,
kit ismertünk és szerettünk.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,
fülünkben újra megcsendül a hangod.
Szinte látjuk minden mozdulatod,
nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Örök világosságban, békességben nyugodjál csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 2-ára,

ÖRDÖG PÉTER
halálának 8. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. 
december 2-án, reggel 6 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston 
templomban. Nyugodjál csendesen!

Szerettei és hozzátartozói – Csíkszereda

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
s akit szeretünk, azt nem feledjük el.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 29-ére, 

PÁL GIZELLA
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíksomlyó

Egy éjszaka sem telt el, hogy ne álmodjak veled, 
hogy ne lássam arcodat boldogan nevetve.
A fájó mindig az, ha közben felébredek,
s a szép és kedves álom kegyetlen való lesz.
Ma sem jön, hogy higgyem, hogy többé már nem 
látlak, hogy csak álomvilág maradt meg utánad. 
Boldogan ölelnélek a keblemre mindég,
mert nélküled az élet csak gyötrelem és kétség.
Majd, ha én is jövök és ott leszek veled,
újra átbeszéljük az egész életet.
Öröm lesz hallgatnom a nevető hangodat,
s ahogy énekeled a cigány dalokat.
Majd fölkérlek egy táncra, fönn a mennyországban,
és keringőt járunk hófehér ruhában.
Újra boldogság és szeretet lesz köztünk,
s az örök életben már mindig együtt leszünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 1-jére

PALLÓ IRÉNKE
halálának 4. évfordulóján.

Szerető férje, gyermekei családjaikkal – Székelyudvarhely, Ciprus

„Szemünkben tükrözik tekintetük még, s a boldog órák drága,
tiszta üdvét. Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt és élnek ők 
tovább, szűz gondolatként.” (Juhász Gyula)

Kegyelettel emlékezünk drága halottainkra,

ANTAL IGNÁCRA és ANTAL ANNÁRA
haláluk évfordulóján. Lelkükért az engesztelő szentmise november 
30-án, este 6 órakor lesz a csíkdánfalvi római katolikus templom-
ban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

A gyászoló hozzátartozói – Csíkdánfalva

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

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

GECZŐ JÓZSEF
életének 73., házasságának 48. évében, 2019. november 27-én rövid 
szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 2019. december 2-án 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkszereda

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, 
testvér, rokon és jó barát,

RAFAIN ILONA IRÉNKE, szül. Tamás

szerető szíve életének 72., házasságának 34. évében, türelemmel vi-
selt hosszú betegség után 2019. november 27-én megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. november 30-án, délelőtt 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a nagytusná-
di temetőbe.

Gyászoló család – Nagytusnád

Fájó szívvel emlékezünk 2009. november 29-ére, 

GÁL ENDRE
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkcsomortán

Az évek telnek, de a fájdalom marad,
gyászba borítva öreg napjainkat.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 6-ára 

BIRÓ MAGDOLNA HAJNAL
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
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