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Fájó szívvel emlékezünk 2006. január 3-ára a csíkszentléleki, 

MOLNÁR ANDRÁS 

halálának 14. évfordulóján. Legyen Istentől áldott csendes pihenése. 
Szerettei

284999

Elment csendesen, zajtalan, 
mosolygós arca némán hallgatag. 
Elmúlt, sivár, üres lett a helye, 
az élet derűje is elszállott vele. 
Utána sóhaj, égő könny fakadt, 
mint árny csupán az emléke maradt. 

Fájó szívvel emlékezünk 2001. január 1-jére, 

ID. PÉTER ÁRPÁD 

halálának 20. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkbánkfalva, Bukarest
285026

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jóságos édesanya, nagymama, 
dédnagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. BOGA FERENCNÉ 
szül. Szép Rózália 

életének 85., özvegységének 28. évében, 2019. december 29-én 
18 órakor türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 1-én 14 órakor 
a szentmise bemutatása után helyezzük örök nyugalomra, 
a csíkszentsimoni római katolikus temető ravatalozójából. 
Őrizzétek meg szívetekben halványuló mosolyom csak a szépre 
emlékezzetek, ha rám gondoltok. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkszentsimon
285040

Szívünkben örök szeretettel emlékezünk a december hónapban 
elhunyt 

SIMÓ BÉLÁRA 
és 

SIMÓ JÚLIÁRA. 

Szerető családjuk – Székelyudvarhely
285028

Egy váratlan percben életed véget ért, 
mint vihar a rozsát a halál tépte szét.
Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott, 
pihen két áldott kéz, mely dolgozni imádott 
Isten óvd és öleld át helyettünk,  
mert csak te tudod mennyire szerettük.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 31-re,

BIRÓ SÁNDOR 

halálának 2. évfordulójára. A megemlékező szentmise 2020. január 
17-én délután 17 órakor lesz a Ditrói Szent Katalin-templomban. 
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei, felesége, fia, menye, unokái és testvérei
284903

Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. 
Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 
hatnak tovább.
(Kosztolányi Dezső) 

Szomorúan emlékezünk 1998. december 31-ére, 

SZÜSZER-NAGY ANDOR 

halálának 21. évfordulóján. 
Családja – Csíkszereda

285031

Fájó szívvel emlékezünk 

KIBÉDI JÁNOSNÉ 
szül. Tófalvi Magdolna 

halálának 5. évfordulóján. 

Már ötéve ott pihensz, ahol nem fáj semmi, 
álmodat nem zavarja senki. 
Nélküled szomorú, üres a ház, 
nem jössz vissza, hiába várunk. 

Férje János, gyermekei Magdolna, Domokos, Rozália és azok 
családjaik – Székelyudvarhely

285010

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

(Juhász Gyula) 

Szívünkben örök szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, 
a székelyudvarhelyi 

SIMON GYÖRGYRE 
halálának 23. évfordulóján, 

valamint 

SIMON EDITRE 
halálának 1. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyermekeik és azok családjaik – Jászváros

285027

Fájó szívvel emlékezünk 2018. december 29-ére,

KÖTELES GYÖRGY 

halálának 1. évfordulóján. 

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

Szerettei – Székelyudvarhely
285020

Üres és rideg nélküled otthonunk, 
nincs kivel megosszuk örömünk, bánatunk. 
Csillagnyi mosoly, melyet te szereztél nekünk, 
köszönjük, hogy voltál nekünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. január 3-ára, 

BIRÓ IMRE 

halálának 3. évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise 
2020. január 3-án 18 órakor lesz a Csíksomlyói Kegytemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíksomlyó, Csiba
285011

Fájó szívvel emlékezünk 2004. szilveszterére, 

ID. TÓTH LAJOS 

halálának 15. évfordulóján. 

Csak egy emlék maradt, egy nagyon szép emlék, 
az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Szerettei – Székelyudvarhely

284091

Csendesen osont a halál, 
nem hívta senki, mégis rád talált. 
Jött vele könny és fájdalom, 
azon a szomorú januári éjszaka. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. január 5-ére, 

SZÁSZ MIKLÓS 

halálának 3. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. január 5-én reggel 8 órakor lesz a csícsói templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Felesége és gyermekei – Csíkcsicsó, Madéfalva
285017

Még nagyon fáj s talán örökre így marad, 
de mindig velünk vagy az idő bárhogy is halad. 
Az évek múlnak feledni nem lehet, 
nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

ÖZV. PÁL ILONA 
szül. Szekeres 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise január 3-án este 
6 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi-templomban. 

A gyászoló család – Csíkszereda
285039

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, sógornő, 
anyós, rokon és jó szomszéd, 

LŐRINCZ IBOLYA 

életének 81., házasságának 61. évében, 2019. december 29-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család – Csíkszereda
285035

Köszönjük neked, Uram, hogy 
Ő a miénk volt és az is marad. 
Mert, aki szerettei szívében él, 
az nem hal meg, csak távol van.
(Sz. Ágoston) 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 1-jére, 

GÁL BÉLA 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 9-én 17 órakor lesz a csíkszentgyörgyi 
nagytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentgyörgy, Csíkszereda
285033

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 1-jére, 
drága kislányunk, 

ÁGOSTON EMŐKE 

halálának 1. évfordulóján.

Köszönjük neked, Uram, 
hogy Ő a miénk volt, s az is marad. 
Mert aki szerettei szívében él, 
az nem hal meg, csak távol van.
(Szt. Ágoston) 

Szerető szülei és testvére Anikó – Székelyudvarhely
284989

Szomorúan emlékezünk 2019. január 1-jére, 
drága unokánk, 

ÁGOSTON EMŐKE 

halálának 1. évfordulóján. 

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

Ágoston Mama és Tata valamint István – Székelyudvarhely
284988

Még mindig fáj, de örökre így marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 
Fájdalmas az út, mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 1-jére,

NYISZTOR ANDRÁSNÉ 
szül. Fülöp Zenóbia 

halálának 1. évfordulóján. Pihenjen csendesen! 
Bánatos férje, gyermekei és unokája – Székelyudvarhely

284836Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csendesen még. 

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyám és nagymamánk, 

ANDRÁS JULIANNA 
szül. Csató,
valamint édesapám és nagytatánk 

ANDRÁS DOMOKOS 
haláluk 30. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise január 5-én délelőtt 9 órakor lesz 
a csíktaplocai templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Csíktaploca
285009

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK
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