HIRDETÉS

2020. OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK
ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, drága jó édesanya, nagymama, anyós,
testvér, sógornő, anyatárs, rokon és jó szomszéd,

CSISZER ERZSÉBET

szül. Mihály (Zsóka)
– nyugalmazott tanárnő –

Gyászoló szerettei

289215

halálának 21. évfordulóján. Emlékét szívünkben
megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke
áldott!
Szerettei – Kadicsfalva (Rét utca)

CSÍKSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk,

FERENCZ BORBÁLA
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020.
október 16-án 18 órakor lesz bemutatva a csíkzsögödi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkzsögöd
289185

AMBRUS PÁL
életének 78., házasságának 49. évében, 2020. október 14-én reggel
csendesen elhunyt. Temetése 2020. október 16-án 10 órától lesz a
csíkdánfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Fájó szívvel búcsúzunk
tőled és kísérünk utolsó utadra, ahol nincsen többé fájdalom. Emléked szívünkben örökké élni fog!
A gyászoló család - Csíkdánfalva
289219

Egy pillanat, és mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívekben örökös gyász és fájdalom.
Az élet az, ami hamar elszalad,
de kedves szép emléked örökre megmarad.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
szeretünk téged most és mindörökre.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk,

289190

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
rokon, barát, és jó szomszéd,

ID. KOCSIS MIHÁLY

– nyugalmazott könyvtáros –
életének 91., házasságának 69. évében, 2020. október 14-én rövid
betegség után elhunyt. Temetése 2020. október 16-án délután 3 órakor lesz a Szentlélek utcai ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjál
békességben az Úr Jézus szent nevében!
A gyászoló család – Csíkszereda

UDVARHELYSZÉK

„Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.”
Szívünk mely fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, szomszéd
és jó ismerős,

MOLNÁR ANDRÁS

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,
hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget,
csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.
Ez a gyertya most Érted égjen,
ki fent vagy már a magas égben.
Ki vigyázol ránk odafentről,
s lelkünkhöz szól a végtelenből.
Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 15-ére, drága halottunk

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

ALBERT GÉZA

PÁLL BOTOND
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. október 16-án este 6 órától lesz a csíkdánfalvi templomban.
289194

Pihenjél csendesen a porló hant alatt,
mi őrizzük szomorúan édes álmodat.
Vigaszunk, hogy pihenni mi is idetérünk,
és az örök hazában megint együtt leszünk.
Mert a halál után jön az örök élet,
ott majd te vársz ránk és mi átölelünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk 2010. október 15-ére,

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei – Csíkszereda, Pottyand, Csíkszentimre
289217

Virágot viszünk egy néma sírra,
de téged ezzel még nem hozhatunk vissza.
Tudjuk hogy nem jöhetsz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek , hogy ne tudjon fájni.

ERDÉLY ALAJOS

289199

SIMON VILMOS
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. október 16-án
18 órakor lesz a csíkrákosi templomban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkrákos

CSÍKSZÉK

ID. BORBÁTH LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, betegsége alatt támogattak, fájdalmunkban osztoztak. A Jóisten áldja meg
őket!
A gyászoló család
289206

Szerettei – Csíkdánfalva

halálának 10. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett,
átölelt és mondta, gyere haza.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

Szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk
2019. október 16-ára, drága gyermekünk,

Fájó szívvel emlékezünk 2010. október 15-ére,
Szomorú szívvel emlékezünk 2018. október 15-ére,

289203

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család – Székelyudvarhely

UDVARHELYSZÉK

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei – Csíkszereda

289211

ERDÉLY ALAJOS

életének 81., házasságának 55. évében, 2020. október 13-án csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. október 15-én, csütörtökön
délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi temetőben. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!

289168

CSÍKSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk 2020. szeptember 3-ára,

SZŐCS ERZSÉBET - BÖSKE
halálának 4. évfordulóján. Életünk legszomorúbb napjára, amikor
a kegyetlen halál elragadva közülünk. Az élni vágyó drága jó
édesanyát, hűséges élettársat, szeretett jóságát örökre megőrizzük
szívünkben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Csíkdánfalva

Életünk a világon véges,
végére már csak a számvetés marad.
Aki dönt, felettünk áll,
s kezében vagyunk mindannyian.

halálának 2. évfordulóján.

MEGEMLÉKEZÉS

BŐDÖR LÁSZLÓ

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, apatárs,
sógor, rokon, koma és szomszéd,

ELHALÁLOZÁS

- 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

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

MEGEMLÉKEZÉS

szül. Csiszer

„Imádtad családod, mindenkit szerettél,
az volt a boldogság, ha velünk lehettél.
Beteg ajkaddal is értünk aggódtál,
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívekben örök gyász és fájdalom.”

MEGEMLÉKEZÉS

ID. SÁNDOR NAGY IMRE

289104

életének 78., házasságának 54. évében 2020. október 14-én, hosszú
és türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. október 16-án 9.30 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkszentkirályi római katolikus ravatalozóból a helyi temetőbe.
Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! Isten veled!

289204

UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 1999. október 15-ére,

„Olyan csend van nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.”(Váci Mihály)

289220
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Gyászoló család – Csíkszentimre, Pottyand, Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet a Csíkszeredai Kórház Onkológiai és Sebészeti osztályának minden dolgozójának, drága halottunk,

ID. BORBÁTH LÁSZLÓ
nehéz betegségében mellettünk álltak, mindent megtettek gyógyulása érdekében. A Jóisten áldja meg őket!
A gyászoló család
289207

