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„Hasonló akarok lenni hozzá halálában, 
hogy eljussak a halálból való föltámadásra...”
(Fil.3-4) 

A viszontlátás reményében emlékezünk drága szüleink és szeretett 
testvérünk földi életéből való elköltözésük évfordulóján, 

PÉTER MÁRTON 
36. éve, 

PÉTER MÁRTONNÉ 
szül. Csutak Orsolya 
2. éve, 

PÉTER GÁSPÁR 
5. éve. 

A megemlékező szentmise 2020. január 16-án, ma 17 órakor lesz 
bemutatva az Egek Urának. Fájó emlékük szívünkben örökre élni 
fog. Nyugodjanak békében! 

Szeretteik – Göröcsfalva, Csíkrákos
285275

Fájó szívvel emlékezünk 2012. január 16-ára, 

ID. PÉTERFI ELEMÉR 

halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
Rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Kőrispatak, Marosvásárhely, Csíkszereda
285309

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett. 
Elfeledni téged nem lehet, 
csak megszokni élni nélküled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. január 16-ára, 

ANDRÁS FERENCNÉ 
(Ilona) 

halálának 12. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285272

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

LÁDAY ÉVA MARGIT 
szül. Dorgó 

halálának 6. hetén. Az érte mondott szentmise 2020. január 18-án 
reggel 7:30 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíktaploca
285310

Fájó szívvel emlékezünk 2004. január 17-ére, 

ANDRÁS JULIANNA 

halálának 16. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei – Csíkszereda, Göteborg, Svédország
285273

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 14-ére, 

ID. BACSÓ ZOLTÁN 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 16-án, ma 18 órától lesz a csíkcsicsói templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Felesége és gyermekei – Csíkcsicsó
285298

Január volt, mikor életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. 
Nyolc éve már, hogy örökre itt hagytál, 
drága emlékeddel szívünkben maradtál. 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. január 16-ára, 
drága Édesanyánk, 

KISS RÓZÁLIA 
szül. Piroska

halálának 8. évfordulóján. 
Bánatos gyermekei családjaikkal és férje, István– 

Székelyudvarhely
285294

Édesanyám messze mentél, 
s már csillagok vigyázzák féltőn léptedet. 
Amikor az égre nézek, látlak téged, 
ahogy felém nyújtod két kezed. 
Édesanyám messze mentél, 
örök álomra hajtottad fejed. 
S én itt maradtam árván, 
hogy megőrizzem emlékedet. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2016. január 16-ára, drága édesanyánk, 

SZABÓ MARGIT 

halálának 4. évfordulóján. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet és emlékezés. 

Bánatos leányai és családjaik – Csíkmadaras, Csíkszereda
285262

Az én lelkem pedig az Úrban örvend,
 gyönyörködik szabadításában.
(Zsolt. 35.9.) 

Kegyelettel emlékezünk 
2015. január 17-ére, 

LUKÁCS BOTOND 

halálának 5. évfordulóján. Adjon neki az Úr örök boldogságot 
a mennyei hazában. Lelki üdvéért a szentmise 
2020. január 17-én, pénteken reggel 7 órakor lesz bemutatva 
a csíkszentkirályi templomban. Emléke legyen áldott! 

Szerettei – Csíkszentkirály
285284

Múlnak az évek és mi nem láthatunk többé téged. 
Titokban sokszor sírunk még érted. 
Ha nem is vagy már közöttünk többet, 
akkor is része vagy életünknek. 

Szomorúan emlékezünk 2009. január 14-ére, 

TAMÁS DÉNESNÉ 
szül. Gáll Anna 
(Anci) 

halálának 11. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely

285305

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

Fájó szívvel emlékezünk, 

SIMON JÁNOS 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. január 
17-én, pénteken délután 5 órakor lesz a csobotfalvi 
Szent Péter-templomban. 

Szerettei – Csíkszereda
285287

Egy váratlan percben életed véget ért, 
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. 
Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott, 
pihen két áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Két keze munkáját mindenütt látjuk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2019. január 19-ére, 

BÁCS JÁNOS 
nyugalmazott oktatómester 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 18-án reggel 8 órakor lesz a csíkszentléleki templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Fitod
285308

A temető csendje ad neki nyugalmat 
Emléke szívünkben örökre megmarad, 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben!

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
sógornő, nagynéni, rokon és jó szomszéd, 

MIKLÓS LAJOSNÉ 
szül. Imre Borbála 

szorgalmas, munkás életének szerető szíve 79., házasságának 
55. évében 2020. január 13-án, 23 órakor, rövid szenvedés után, 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 17-én délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentgyörgyi Kálvária temető ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Lelke üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot ugyanakkor 
mutatjuk be az Egek Urának. Fájó szívvel és könnyes szemmel 
búcsúzunk tőled és kérjük a Mindenhatót, hogy fáradt testének 
adjon csendes pihenést az anyaföldben és lelkének örök 
üdvösséget a mennyben. Nyugodjál békében, az Úr Jézus szent 
nevében! 

A gyászoló család – Csíkszentgyörgy
285303

Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, 
egy élet, mely percek alatt véget ért. 
Itt hagytad azokat, kik szerettek Téged, 
de emléked örökre a szívünkbe égett. 
A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincsen már. 
A temető csendje ad Neked nyugalmat, 
emléked szívünkben örökre megmarad. 
Kicsordul a könnyünk, állva a sírodnál, 
mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál. 
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz, 
míg élünk örökké velünk leszel! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2019. január 10-ére, 

BIRÓ ÁRPÁD 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 18-án 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Felesége, lányai és azok családjai – Jenőfalva, Csíkszenttamás, 
Székelyudvarhely

285295

„Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
 a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
testvér, rokon és jó barát, 

ÖZV. PUSKÁS MÁRIA 
szül. Miklós 

szerető szíve életének 77., özvegységének 22. évében, rövid 
szenvedés után 2020. január 14-én megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 17-én délelőtt 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkkarcfalvi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család
285304
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