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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

ID. FARKAS MIKLÓS

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család – Agyagfalva

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

Fájó szívvel emlékezünk

ID. BODOR KÁROLY

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
július 18-án, szombaton 18 órakor a Szent Ágoston templomban  lesz 
megtartva.

Szerető családja – Csíkszereda

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben 
örökké élni fogsz, mert szeretünk nagyon!

Fájó szívvel emlékezünk 2013. július 20-ára

JAKAB ANNA (PANCSI)

halálának 7. évfordulóján. Áldott legyen a föld, ahol pihen! Akik 
ismerték és szerették, áldozzanak egy percet drága emlékének. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkzsögöd

Egy éve már, hogy a temetőt járjuk,
kit oly nagyon szerettünk, hiába várjuk.
Szomorú sirhalom ad Neked nyugalmat,
a mi szívünkben örökre tartó fájdalmat.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2019. július 17-ére, 

GYÖRGY FERENCNÉ, szül. Ladó Mária (Micike)

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért a megemlékező szentmi-
se 2020. július 28-án 18 órakor lesz a csíkszentmártoni templomban. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!

Bánatos férjed, gyermekeid családjaikkal – Csíkcsekefalva

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva 
emlékezünk szeretett elhunytunkra,

SALLÓ MARGITRA, szül. Pál

halálának hatodik hetén. Az engesztelő szentmise 
2020. július 20-án, délután 6 órakor a zsögödi templomban lesz. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Őrködjön a sír felett Istenem,
hogy csendes álmát ne zavarja semmi se!

Fájó szívvel emlékezünk

ABOS DEZSŐ

halálának 30. évfordulóján. Fájó emléke szívünkben örökké élni 
fog. 

Szerettei – Csíkdánfalva, Arad

"Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Fájó szívvel emlékezünk

BIRÓ ISTVÁN (PISTA BÁCSI)

halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Napsugár és csillagok világa, jó szívének örök
álmát őrzik. Tiszta lelke fönt a magas égben,
a síron túl is felettünk őrködik.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. július 17-ére 

BÜKKÖSI ILONA

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.

Szerettei

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, számunkra 
csak a döbbenet maradt. A búcsúszó, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk 
maradsz. Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed. Itthagytál
minden álmot, vágyat, nem mesélsz az unokáknak.

Egy néma sír felett szemünkben könnyel, szívünkben örök, mély 
fájdalommal emlékezünk 2010. július 19-ére

BOKOR FERENCNÉ, szül. Gábor Emma

halálának 10. évfordulóján.  Nyugodj csendesen, legyen békés 
álmod!

Bánatos férjed, Ferenc, fiaid Zoltán és Ferenc családjaikkal,
unokáid családjaikkal, dédunokáid – Homoródszentpál,

Székelyudvarhely, Svédország

Fájdalmas a perc, ami elvett, Anyánk, ha hallasz 
most minket, öleld meg, kérünk gyermekeidet.

Szomorúan emlékezünk 1994. július 18-ára, 

LŐRINCZI ÉVA, szül. Albert

halálának 26. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.

Szomorúan emlékezünk 2010. július 18-ára,

PÉTER CSABA (HIGINSZ)

tragikus halálának 10. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk 2019. július 20-ára,

GERGELY MÁRIA ERZSÉBET

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise július 20-án 
19 órakor lesz a csíktaplocai római katolikus templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíktaploca

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani!”

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 18-ára

ALBU BÉLA

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerető családja – Csíkszereda

Öt éve már, hogy örökre itt hagytál. Drága
emlékeddel szívünkben maradtál. Ahová mentél, 
onnan nincs visszaút, örök a hosszú álom,
végtelen az út. Emlékezünk rád örök szeretettel,
mert emléked bennünk él most és mindörökké!

Fájó szívvel emlékezünk 2015. július 17-ére

VÁNCSA LÁSZLÓ

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
18-án (szombat), reggel 8 órakor lesz bemutatva a csíkmadarasi 
templomban. Áldott emléke, jóságos szeretete szívünkben örökké 
élni fog. Nyugodjál békességben!

Szerető családja – Csíkmadaras

„Feledni valakit lehetetlen csoda,
mert akit szeretünk, nem feledjük soha!”

Fájó szívvel emlékezünk

SÁRIG CSABA

halálának 25. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott.

Szerető testvérei és azok családjai

“Gondolj arra, hogy én akkor már ott leszek
melletted, csak a szemeddel nem láthatsz.
Ott leszek a tulipánok színében, a kis almafa 
rügyeiben, a virágillatban s a szellőben,
mely megborzolja néha a hajadat.” (Wass Albert)

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk hogy, 

DOCZÉ FERENC

életének 77., házasságának 46 évében, 2020 július 16-án hazatért égi 
hazájába. Temetése 2020. július 19-én 12 órakor lesz a balánbányai 
temető ravatalozójából. Szívünkben tovább élsz!

Szerettei

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át
és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké 
él, kit igazán szeretnek." (Kosztolányi Dezső)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, testvér, vej, rokon, szomszéd és jó barát, 

PÉTER LAJOS

életének 53., házasságának 25. évében, 2020. július 16-án rövid 
betegség után váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 2020. július 
20-án, hétfőn 15 órakor kísérjük utolsó útjára a Kalász negyedi rava-
talozótól a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család

Mély fájdalommal, de Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a szerető édesapa, 
nagytata, após, rokon, szomszéd,

ÖZV. SILLÓ TOMCSIK JÁNOS

életének 84., özvegységének 6. évében, 2020 július 15-én szerető 
szíve megszűnt dobogni. Felejthetetlen halottunk földi maradvá-
nyait 2020. július 18-án, szombaton 11 órakor a csíkszeredai állomás 
melletti római katolikus temető ravatalozójából a római katolikus 
egyház szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 2009. július 17-ére,

JÁNOS IMRÉNÉ, szül. Ördög Irén
halálának 11. évfordulóján, valamint

JÁNOS IMRE

halálának 27. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szerettei – Csíkmadaras

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 11-ére, 

KERESZTES MÁRTA MÁRIA, szül. Székely
halálának 2. évfordulójára, valamint 2013. február 
13-ára,

KERESZTES KATALIN

halálának 7. évfordulójára. Lelki üdvükért az en-
gesztelő szentmise 2020. július 18-án, szombaton 
lesz, reggel 7,30 órakor a Millenniumi templom-
ban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szerető férj, édesapa – Csíkszereda




