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Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. 
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye, drága emléked itt marad fájó 
szívünkben örökre.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. július 27-ére

SZÉP ELEK

halálának 4. évfordulóján.
Szerető családja – Székelyudvarhely

Istenem, vedd térdedre édesapámat,
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,
ki adtál életet, adj neki most álmot,
és mivel ígértél, szavadat kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett,
szájára suttogva vette a nevedet.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, édesapa, após, nagytata, apa-
társ, testvér, rokon, koma és jó szomszéd,

ÖZV. PÁL FERENC

életének 72-ik, özvegységének 2-ik évében 2020. július 25-én, reggel 
szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2020. július 28-án, de. 10-kor helyezzük örök nyugalomra, 
a csíkszentimrei ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.

Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, 
veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. július 26-ára,

BURJÁN LAJOS

halálának 4. évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise 
2020. július 27-én 19 órakor lesz a Millenniumi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda

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

Fájó szívvel emlékezünk

NAGY ANNA

halálának 14. évfordulóján és egyben névnapja alkalmából. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkdánfalva

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.

Fájó szívvel emlékezünk

BÁLINT MÁRTON

halálának 4. hónapján. A megemlékező szentmise 2020. július 28-án 
19 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás
Keressük, de nincs sehol, mégis ott van valahol. 
Talán egy napsugárban, vagy egy csillag fent
az égben, mi mindig várjuk, mint valamikor régen. 

Fájó szívvel emlékezünk

IFJ. VAJDA OLGA

halálának 37. évfordulóján és egyben névnapja alkalmából. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkdánfalva

„Csak az hal meg, kit elfelednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezünk

BOCA IONEL( JANCSI)

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

Szerettei – Csíkszereda

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és 
szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, 
kit igazán szeretnek. / Megcsendül szívünkben 
az emlék húrja, eszünkbe jut édesapánk jóra intő 
szava. Küzdelem és sok munka volt az élete, legyen 
áldott, csendes pihenése!"

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, nagyapa, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

AMBRUS ISTVÁN

életének 68., házasságának 46. évében, 2020. július 23-án várat-
lanul elhunyt. Drága halottunkat 2020. július 27-én, du. 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása 
szerint, a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a végtisztességtevőket, 
hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár, hiába díszíti sírodat 
virág, könnyes szemmel már csak a virágokat 
nézzük, fájó szívvel csak rád emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. július 26-ára

DÁVID IRMA

halálának 4. évfordulóján.

Férje, lánya és családja, valamint fiai – Székelyudvarhely
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