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Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

IMRE KÁROLY 
nyugalmazott agrármérnök 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. augusztus 
1-jén, szombaton, este 7 órakor lesz bemutatva a csíkdánfalvi temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
288000

Fájó szívvel emlékezünk 
2019. augusztus 1-jére

OROSZ VINCE 

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért a megemlékező 
szentmise 2020. augusztus 23-án, vasárnap, reggel 9 órakor lesz 
a csíkzsögödi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. 

Szerettei – Csíkzsögöd
288010

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ÖZV. SZÉKELY MÁRIA 

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

A gyászoló család
288025

Az emlék olyan virág, mely nem hervad el soha, 
Vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova. 

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk 
2020. augusztus 2-ára, 

ID. BIRTALAN LAJOS 

halálának 1. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Szerettei – Székelyudvarhely

287904

Az idő múlik, a fájdalom csak nő, 
nem hoz enyhülést a múló idő! 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2019. augusztus 1-jére, 

SZAKÁCS ÁRPÁD 
halálának első évfordulóján és 

SZAKÁCS ZSOLT 
(1977-2004) tragikus halálának 16. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2020. augusztus 5-én, reggel 8 órakor lesz 
a csíksomlyói Szent Péter és Pál templomban. 
Emléketek szívünkben örökké élni fog, nyugodjatok békében! 

Szeretteik – Csíksomlyó
288007

Fájó szívvel emlékezünk 
1989. december 4-ére,

BERKECZI GÁSPÁR 
halálának 31. évfordulóján,

valamint 2007. augusztus 1-jére 

BERKECZI BORBÁLA 
szül. Kovács 

halálának 13. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk kegyelettel! 
Pihenésük legyen áldott! 

Gyermekeik, unokáik és dédunokáik – Székelyudvarhely, 
Székelyvarság

288001

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2016. július 31-ére, 

VIZI ENIKŐ

halálának 4. évfordulóján.

Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég, 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Szerettei – Csíkjenőfalva
288024

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, 
őrizzük, óvjuk emlékedet! 

Fájó szívvel emlékezünk 
1997. augusztus 1-jére, 

JAKAB GÁBOR 

halálának 23. évfordulóján. Akik ismerték, tisztelték és szerették, 
áldozzanak egy percet drága emlékének. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkzsögöd
288005

Csillagok közt élsz már, angyalok közt jársz. 
Ott, hol csendből épül vár, s igaz lelkedre Isten vigyáz már. 
Uram! Adj neki nyugodalmat, s egy csendes felhőn párnát. 
Fogadd be őt Uram, s vigyázd örök álmát! 

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk, 

DARVAS MÁRIA-ILDIKÓ 
szül. Rafain 

halálának 3. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. augusztus 1-jén 18 órakor lesz Nagytusnádon. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
287971

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 31-ére, 

ID. BĂNCEANU TIBOR 

halálának 3. évfordulóján. 

Szerető családja – Csíkzsögöd
287979

Örök-hiánynak maradni örök- jelenvalónak.
Kányádi Sándor 

Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ANTAL SZIGETHI LAURA

július 28-án, életének 49. évében váratlan hirtelenséggel 
River Edge-ben (New Jersey állam) elhagyott minket, visszatért 
Teremtőjéhez. Végtelen szeretetét itt hagyta nekünk. Lelki üdvéért 
ma, július 31-én 17 órától a csíkszeredai Millenniumi-templomban 
tartunk imádkozót. Temetéséről később értesítünk. 
Pihenése legyen csendes! 

A gyászoló család
288023

Fájó szívvel emlékezünk 
2017. július 31-ére

TÓKOS JÓZSEF 

halálának 3. évfordulóján. 

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, 
nem igaz, hogy el lehet feledni. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett. 

Szerető felesége és hozzátartozói – Székelyudvarhely
287809

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2020. február 2-ára,

KEREKES GÁBOR 

halálának 6. hónapjában. 

Tudod, gyakran gondolunk rád, 
peregnek a napok, és nekünk nem változtál. 
Már nem öregszel, már nem vagy beteg, 
úgy látunk, ahogy elveszítettünk. 
Szelíd mosollyal az arcodon, 
szemedben megnyugvás, elmúlt a fájdalom, 
kezed kezedbe kulcsolva,
s már nem válaszolsz a kérdő szóra. 
Tudod, annyira jó volt együtt lenni, 
nem is akarnánk már mást kérni, 
csak azt, hogy velünk lennél, 
mint akkor, valaha. 

Legyen áldott, csendes pihenése! 
Felesége Mária, lánya Erika és családja – Székelyudvarhely

288016

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




