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Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, 
szívünkből szeretünk és nem feledünk Téged. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2019. február 8-ára, 

ÖZV. BOTH MÁRTONNÉ 
szül. Páll Juliánna 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. február 8-án, szombaton este 6 órakor lesz bemutatva 
a csíkdánfalvi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkdánfalva
285628

Szívünkben őrizzük emléked, 
amíg élünk nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2019. február 8-ára, 

LÁSZLÓ ÁRPÁD 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. február 10-én, hétfő este 6 órakor lesz megtartva a csíkcsicsói 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkcsicsó
285663

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

MÁRKOS ERZSÉBET 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
segítséget nyújtottak, és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíksomlyó
285686

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

OLÁH FERENC 
temetésén való részvételükkel együttérzésüket és részvétüket 
fejezték ki, örök nyughelyére virágot és koszorút helyeztek, a mély 
gyászban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszenttamás
285680

Még nagyon fáj s talán örökre így marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 
Az évek múlnak, feledni nem lehet, 
nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled. 
Fájdalmas az út, mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 9-ére,

OLÁH ALBERT 

halálának 1. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Felsősófalva
285644

Fájó szívvel emlékezünk 2010. február 8-ára, 

BALÁZS JÓZSEF 
halálának 10. évfordulóján.

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan, mintha visszavárna. 
Ha ránk gondolsz a messze égi partról, 
szinte hisszük, most is élsz, ... csak alszol.

Családja – Szentagyháza
285498

Földi utunk során nem az évek sokasága a fontos, 
hanem az a kevés, mi adatott, milyen tartalommal 
töltöttük meg. 

Szomorúan emlékezünk 1999. február 7-ére, 

GÁBOR MIKLÓS 
szabómester 

halálának 21. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 
Nyugodjon békességben! 

Szerettei – Csíkszereda
285694

Fájó szívvel emlékezünk 2017. február 8-ára, 

SIMÓ ATTILÁNÉ
szül. Héjja Ilona

halálának 3. évfordulóján. 

Az idő sem gyógyítja sebeinket, 
Mert te igazán szerettél bennünket. 
Hiába borul rád a temető csendje, 
Szívünkben élni fogsz mindörökre. 

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

285659

Itthagytál bennünket, mint a lenyugvó nap, 
emléked szívünkben örökké megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

MÁNTA VILHELMINA 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise február 
10-én 18 órakor lesz a Millennium-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285690

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2003. február 7-ére, amikor tragikus 
hirtelenséggel távozott közülünk a drága jó férj és 
édesapa, 

ID. KARÁCSON BÉLA. 

Akik ismerték és tisztelték, áldozzanak egy percet emlékére. 
Csendes álma fölött őrködjön az igaz szeretet. 

Szerettei – Csíkszereda
285684

Én nem haltam meg. Az, ami nektek voltam, még 
mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek 
hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. 
Nevessetek és gondoljatok rám, hisz én itt vagyok 
veletek, csak én az út másik oldalán megyek.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 3-ára, 

BALLÓ KATALIN 

halálának első évfordulóján. Lelke üdvösségéért a megemlékező 
szentmise 2020. február 8-án, szombaton reggel 7 órakor lesz 
a csíkcsicsói római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
285584

Csak... hagyd őt elmenni! Lásd őt újra olyannak, 
amilyennek szeretted. Emlékezz a nevetésére, 
a hangjára és azokra a napokra, amikor boldog volt. 
Képzeld el, amint a napsugarak körülölelik a testét, 
és begyógyítják minden sebét... Örülj az örömének, 
hogy haza mehet, és engedd el a kezét...
(A.O Esther) 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. február 3-ára, 

NAGY ANTALNÉ 
szül. Csobot Jolán Erzsébet 

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. február 8-án, szombat reggel 8 órakor lesz a csíkmindszenti 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Csak a teste 
a földé, lelke az Úré, áldott emléke a miénk. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíkmindszent, Csíkcsomortán
285633

Szomorú szívvel emlékezünk 2006. február 9-ére,

DEÁK FERENC
tanár

halálának 14. évfordulóján. Szorgalmas, munkás 
életét családja és az ifj ú nemzedék iránt érzett 
felelősségtudat hatotta át. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Zetelaka, Magyarország
285292

Fájó szívvel emlékezünk 2010. február 8-ára, 

JAKAB ALBERT 
gépészmérnök 

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

Szerettei – Csíkszentimre
285662

Soha el nem múló szeretettel, szívünkben 
mélységes fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2002. február 10-ére, 
amikor a kegyetlen halál elragadta a szerető férjet, 
gondos édesapát, nagytatát és barátot,

ID. RUS PÉTERT
Elmentél, mert a sors szava szólított 
s lelkünkben itt hagytad a bánatot. 
Még mindig keresünk a megszokott helyen, 
de a helyed üres maradt. 
Már csak álmainkban jársz el hozzánk, 
számunkra ez gyönyörű valóság. 
Fáj, hogy nem vagy köztünk többé, 
de emlékezetünkben és szívünkben élni fogsz mindörökké. 

Bánatos felesége, fia, lánya, veje és unokái – Székelyudvarhely
285695

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
felejthetetlen napjára, 2019. december 17-ére, 

VENCSEL ISTVÁN
(Pityu).

elhunytára. 
December volt, mikor életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva örökre elmentél. 
Egy jaj szó, nem sok annyit sem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján. 
Egy mécses lángja lobban most a szélben, 
úgy emlékezünk rád minden évben. 
Tegyük össze kezünk, gyertyák fénye mellett, 
kérjünk nyugalmat neki s békességet. 
Emlékezünk rád örök szeretettel, 
mert emléked bennünk él, most és mindörökre. 

Bánatos édesanyád, két testvéred, feleséged, két gyermeked és 
unokád – Csíkmadaras

285696

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De Te számunkra sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

RÉSZEG BALÁZS 

halálának első évfordulóján. A lelkéért az engesztelő szentmise 
február 8-án, szombaton 17 órakor lesz a madéfalvi templomban. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet! Legyen Istentől áldott 
a pihenése! 

Gyászoló család – Madéfalva
285665

Megkondult a fájó harangszó, 
Könnyektől ázik egy gyászos koporsó. 
Küzdelmes élete véget ért, 
Dolgos két keze pihenni tért.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 9-ére, 

ID. GÁL DÉNES
(Dénkó)

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

285676

Igen Atyám, így tetszett neked.
(Lukács 10,21)

FT. PÉNZES JÓZSEF
esperes-plébánosért

a kétesztendős megemlékező szentmise 2020. február 
9-én, vasárnap reggel 9 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban.
285581

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó gyermek, édesanya, nagymama, testvér, rokon, 
szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. BORBÉLY MÁRIA-ÉVA 
szül. Kis 

szerető szíve életének 62., özvegységének 3. évében, 2020. február 
5-én megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. február 7-én, 
ma 14 órakor kísérjük utolsó útjára a Kalász negyedi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285683
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