HIRDETÉS

2020. OKTÓBER 16–18., PÉNTEK–VASÁRNAP
UDVARHELYSZÉK

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

„Megcsendül szívünkben az emlék húrja,
eszünkbe jut édesapánk jóra intő szava.
Küzdelem és sok munka volt az élete,
legyen áldott, csendes pihenése.”/
„Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott.
Elment tőlünk, mint lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Szívünkben, itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, csak felnézünk az égre.
A csillagok között, ott lakol tovább,
ott vársz, te minket, ha az időnk lejárt.
Könnyes szemmel, nézünk fel az égre,
drága kis unokánk, nyugodj békességben.

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

PÁLL BOTIKA

Szívünk fájó szeretetével emlékezünk,

INCZE MIHÁLY
életének 63., házasságának 38. évében, 2020. október 14-én váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 2020. október 17-én 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a szombatfalvi ökumenikus ravatalozóból a helyi református
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család – Székelyudvarhely (289236)

MEGEMLÉKEZÉS

CSÍKSZÉK

CSÍKSZÉK

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló nagyszülei – Csíkdánfalva (289213)
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk s nem felejtünk Téged!
Fájó szívvel emlékezünk,

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2020 február 21-ére, amikor

MIHÁLY ISTVÁN
szerető szíve megszűnt dobogni. Lelkéért az engesztelő szentmise
2020. október 18-án 9 órakor lesz a csiktaplocai templomban. Emléked
örökké élni fog szívünkben!
A gyászoló család – Csíkszereda (289222)

Fájó szívvel emlékezünk 2011. október 16-ára,

halálának első évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2020. október
18-án, vasárnap 18 órakor lesz a csíkszentmártoni templomban.
Nyugodj békében!
Szerettei – Csíkszentmárton (289202)
Egy pillanat és mindennek vége,
szólni se tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.
Csak az élet az, ami hamar elszalad,
de kedves, szép emléked megmarad.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
szeretünk téged most és mindörökké.

Fájó szívvel emlékezünk szüleim,

GERÉD JÁNOS halálának 38. évfordulóján és
GERÉD ERZSÉBET, szül. Balázs
halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. október
17-én 17 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Lányuk Ildikó, vejük Lajos, unokáik Csaba, Mónika
és dédunokájuk Klementina (289210)

halálának 9. évfordulóján. Megemlékező szentmise 2020. október 30-án 19 órakor lesz a csíkszeredai
Millennium templomban. Emlékét örökre szívünkbe őrizzük.
Szerettei – Csíkszereda (289230)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet s vezet,
hogy egyszer még találkozunk veled.
Fájó szívvel emlékezünk 2008. október 17-ére,

ÖZV. KOVÁCS JULIÁNNA, szül. Bocskor
halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei – Csíkszereda (289227)

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta, gyere haza.
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2000. október
17-ére,

TODOR GYÖRGY
halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Akik sosem felednek el, szerettei – Balánbánya (289245)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk,

BENEDEK ÉVA
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. október
18-án, reggel 9 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei (289216)

„Angyal voltál, angyal lettél, Mennyországba emelkedtél.
Az égi szép mennyországban, örök üdv és boldogság van.
Emléked nem borul feledésnek, Érted kik most zokognak,
a sírban is szeretni fognak. Van egy közös nagy vigaszunk,
a lélek él: Találkozunk!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2019. október 19-ére,

GYÖRPÁL ILDIKÓ
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. október 17-én, szombaton lesz reggel 7.30 órakor a Kalász negyedi Szent
Ágoston templomban. Nyugalma legyen csendes, emléke örök.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2016. október 17-ére,

MOLNÁR ROZÁLIA, szül. Bozán

SÁRIG LAJOS

CSÍKSZÉK

Szüleim sírjánál elröpül az élet,
eljöttünk hát ismét imádkozni értetek.
Sírotokon a virágok emléketek éltetik,
talán a lelkünk is megnyugszik egy kicsit.
Várnánk, hogy megszólaljatok ékesen, mint régen
de nem fogja hallani gyarló földi életünk.
Keserű, sós könnyek folynak le arcunkon,
öklömnyi gombócok szorongatják torkunk.
Lepörögnek előttünk az együtt töltött évek,
de kár, hogy elmúlt, kegyetlen az élet.
Megszólal egy harangszó, megtöri a csendet,
imára szólít fel minden hívő embert.
Mi közben búcsúzunk, vár ránk az élet,
most már elmegyünk, itt kell hagyni titeket.
Elröpül az élet, de élünk reménységben,
találkozunk egykor odafenn a mennyben.

SASS ZSUZSÁNNA, szül. Lázár
‚,Még nagyon fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk vagy, az idő bárhogy halad.’’

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerető férje és családja (289238)
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod szívünkbe zárva bennünk, őrökké élsz egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk 2020. augusztus 18-ára, drága édesapa,
nagytata, testvér, rokon és jó szomszéd,

A gyászoló család – Csíkszereda (289223)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSÍKSZÉK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, kórtársaknak, ismerősöknek, kollégáknak, megtisztelőknek, akik drága halottunk,

KRISTÓF GERGELY
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

SINKA ANDRÁS
halálának 8. hetén. A megemlékező szentmise 2020. október 18-án,
reggel 8.30 órakor lesz a csíkszentkirályi templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (289235)
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A gyászoló család – Csíkdánfalva (289241)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

UDVARHELYSZÉK

Nem múlnak ők el kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre,

MOLNÁR ANDRÁS

SZÁNTÓ IDA halálának 20. évfordulóján és
SZÁNTÓ LŐRINCZ

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

halálának 19. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes!
Gyermekeik (289208)

A gyászoló család – Székelyudvarhely (289205)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

CSÍKSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk 2020. augusztus 26-ára,

FARKASHÁZI LÁSZLÓ
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise
2020. október 17-én szombaton, reggel 7,30 órakor
lesz Csíkszentkirályon, a régi templomban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
A gyászoló család (289147)

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk 2010. október 18-ára,

TAMÁS MÁRTON – nyugalmazott rendőr –
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei – Csíkszereda (289246)

Fájó szívvel búcsúzunk és őszinte részvétünket fejezzük ki,

SZABÓ SÁNDOR
elhunyta alkalmával. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes!
A Márton Áron Főgimnázium 1974-ben végzett IV. A-s osztálytársai
(289232)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

UDVARHELYSZÉK

Mély megrendüléssel értesültünk,

KÁNYÁDI SÁNDOR
haláláról. Osztozunk a család fájdalmában.
Irma, Irén, Imre és családjaik – Székelyudvarhely (289226)

