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Köszönjük neked, Uram,
hogy ő a miénk volt és az is maradt,
mert aki a szerettei szívében él, 
az nem hal meg, csak távol van.” (Szent Ágoston) 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a gondviselő Isten akaratát elfogad-
va tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédapa, após, 
apatárs, rokon és jó barát,

KEREKES GYŐZŐ

életének 84., házasságának 59. évében, 2020. szeptember 4-én 
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunkat 2020. szeptember 8-án, kedden, délelőtt 10 óra-
kor kísérjük utolsó útjára a csíktaplocai temetőbe. Imádkozó 7-én, 
ma este 7 órakor lesz a csíktaplocai ravatalozóban. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíktaploca
288562

„Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,
csak te tudod, mennyire szerettük.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, testvér, rokon, koma és jó 
szomszéd,

ÖZV. DÁNÉL LAJOS

szerető szíve életének 93., özvegységének 28. évében, 2020. szeptem-
ber 4-én, délután 3 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. szeptember 8-án, ma, délelőtt 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Koporsódnál könnyes szemmel búcsúzunk és mondunk 
köszönetet mindazért, amit értünk tettél! Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkmenaság
288569

„Te a jóságodat két marékkal szórtad, Önzetlenül adtál jónak
és rossznak. Mindig egy célod volt, a családodért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. szeptember 7-ére

ALBERT PIROSKA,
szül. Török

halálának 10. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet drága emlékének. Csendes álmod fölött őrködjön az örök 
szeretet és az emlékezés.

Gyászoló szerettei
288570

Küzdöttél, de most nem lehet,
csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg,
kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.
Remélem, megpihent, remélem, már nem fáj,
nyugodjon békében, drága Édesanyánk!

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 9-ére

SZŐCS LÁSZLÓNÉ,
szül. Lakatos Emma

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. 
szeptember 9-én 18 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. 
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafent az 
örök boldogságot.

Gyászoló szerettei – Csíkszentmihály
288583

Az idő múlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, 
velünk lesz szeretett emléked.
Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. szeptember 8-ára 

BOLDIZSÁR LÁSZLÓ

halálának 17. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely

288582

Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet. Téged elfeledni soha 
nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2018. szeptember 8-ára - amikor örökre itt hagyott minket -

ID. ANTAL ANDRÁS

halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 
2020. szeptember 8-án, ma 18 órakor lesz a csíktaplocai ravatalozó-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodjál békében! 

Szerető családja – Csíkszereda
288586

Ezen a napon minden más,
még mindig mélyen érint meg a gyász.
Kicsordul könnyünk állva sírodnál,
mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. szeptember 8-ára

SZOPOS EMIL

tragikus halálának 5. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise 2020. szeptember 9-én 18 órakor lesz a Csíksomlyói Kegy-
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csobotfalva
288561

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, megpihent két dolgos 
kéz, mely értünk dolgozott. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott marad.

Emléküket szívünkbe zárva, szeretettel és hálával gondolunk szüle-
inkre, édesanyánkra,

VÉN ERZSÉBET IZABELLÁRA,  aki 2018. szeptember 8-án 
hunyt el és édesapánkra, 

VÉN IMRÉRE,
aki 2012. július 8-án távozott közülünk. Emlékük legyen áldott, nyu-
galmuk békés!                                                                                            288579

„Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, megpihent két dolgos 
kéz, mely értünk dolgozott. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, rokon, szomszéd és jó ismerős

LÁNYI ILONA,
szül. Székely

életének 77., házasságának 51. évében, 2020. augusztus 31-én súlyos 
betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. szeptem-
ber 10-én, csütörtökön 12 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkzsögödi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
288587




