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MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

ELHALÁLOZÁS MAROSSZÉK

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
(Ady) 

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

BEDŐ GYULA 

életének 66., házasságának 43. évében, 2020. szeptember 13-án 
váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 2020. szeptember 16-án, 
du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük 
a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
288710

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, 2011. szeptember 16-ára 

VIRÁG MIHÁLYNÉ 
szül. Ábrahám Rozália 

halálának 9. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet drága emlékének. Csendes álmod fölött őrködjön az örök 
szeretet és az emlékezés. 

Gyászoló szerettei – Lázárfalva
288709

A jók a jók szívében mindig élnek. 

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk 
2020. augusztus 1-jére

CENAN MARIA 

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 17-én 18 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei
288696

Szíved, lelked, mint fehér galamb messzi szállt, 
hiába keres könnyes szemünk, sehol nem talál. 

Szívünkben mély fájdalommal, szemünkben könnyekkel 
emlékezünk

ID. AMBRUS DÉNES 

halálának első évfordulóján. Az érte mondott szentmise 
2020. szeptember 17-én, csütörtökön este 7 órakor lesz a csíkdánfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló szerettei – Csíkdánfalva
288713

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
1998. szeptember 16-ára 

COLONELUL CĂLUȘERIU DUMITRU 

halálának 22. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szeretteid – Csíkszereda
288527

Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy a pótolhatatlan 
férj, drága édesapa, kedves nagytata, jó testvér, 
após, rokon és szomszéd, a nyárádremetei 
születésű, marosszentgyörgyi 

ID. SÓFALVI GYÖRGY 

2020. szeptember 15-én, 84 éves korában türelemmel viselt, 
hosszan tartó betegség után az örökkévalóságba távozott! 
Temetése 2020. szeptember 17-én, csütörtökön 15 órától lesz 
a marosszentgyörgyi római katolikus templom melletti temetőben. 
A viszontlátás reményében búcsúzunk tőle! 

Szerető felesége, Katica, fiai Gyuri, Szabi és családjuk
288714




