HIRDETÉS

2020. OKTÓBER 23–25., PÉNTEK–VASÁRNAP
ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS

CSÍKSZÉK

DARADICS ROZÁLIA

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

– nyugalmazott mentős asszisztens –

SÁRIG ISTVÁN

NAGY SÁNDOR

halálának 10. évfordulóján. Tíz éve, hogy nem vagy már velünk,
odaföntről nézed, hogy milyen lett az életünk. Hiába hordjuk sírodra a virágot, a fájdalom örökké megmarad. Csendes álmod fölött
őrködjön az örök szeretet és a megemlékezés. Az engesztelő szentmise 2020. október 24-én, szombaton 18 órakor lesz megtartva a Szent
Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda (289309)

(289346)

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, rokon, szomszéd és jó barát,

JURCSÁK BÉLA

Addig vagy boldog, míg van,
aki szeret, aki a bajban megfogta kezed.
És hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha nincs már veled.

halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Fia, menye és unokái – Csíkmindszent (289326)

Kegyelettel emlékezünk 2018. október 25-ére

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége és gyermekei – Madéfalva (289327)

ÖZV. PIROS IRÉN, szül. Csáki
életének 67., özvegységének 3. évében, 2020. október 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2020.
október 24-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei
ravatalozóból a helyi temetőbe. A Jóisten fogadjon örök országába,
fáradt testednek adjon csendes pihenést!
A gyászoló család – Csíkszentimre (289353)

SZÉKELY ERZSÉBET
életének 77., házasságának 56. évében, 2020. október 22-én 7.30
órakor nemes szíve megszűnt dobogni. Temetése 2020. október 24én 14 órakor lesz a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőben. Emléke
szívünkben mindig élni fog! Nyugodjál békességben, az Úrjézus
szent nevében!
A gyászoló család – Csíkszereda (289360)

Szülei és testvérei – Szentegyháza (289051)

Egy perc volt, elszállt életed,
itt hagytál minket, akik téged szerettek.
Imádtad családod, mindenkit szerettél,
az volt boldogságod, ha örömet szereztél.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett!
Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 24-ére

DEMETER JÓZSEF (JÓSKA)

Apósa és anyósa – Nagykadács (289332)

Még nagyon fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk vagy, az idő bárhogy halad.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2000. október 23-ára

ID. PÉTER BÉLA

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 25-ére

DR. CSORDÁS-L. MÁRIA-MAGDOLNA

halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.

Felesége és 4 fia családjaikkal – Miklósfalva, Székelyudvarhely

(289335)

KERESZTES LÁSZLÓ

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 2019. október 20-ára
gyermekünk,

PREZSMER ALPÁR
halálának első évfordulóján. Megemlékező szentmise 2020. október
24-én, este 6 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban.

CSÍKSZÉK

Örökké fájó szívünkbe zárva emlékezünk

INCZE TIBOR-GYULA halálának 23. évfordulóján és
ID. INCZE BÉLA
halálának 15. évfordulóján. Emberi törvény kibírni mindent, és menni
mindig tovább, még akkor is, ha már nem léteznek remények és
csodák. Örök álmuk felett őrködjön a csíksomlyói Szűzanya szeretete.
Drága emlékük örökké élni fog szívünkben.
Szeretteik – Csíkszereda (289285)

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánk,

BÁLINT FÉLIXNÉ, szül. Tamás Teréz
halálának 25. évfordulóján.
Bánatos gyermekeik és azok családjai – Csíktaploca, Csíkkarcfalva

CSÍKSZÉK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunk,

Gyászoló szerettei – Csíkkarcfalva (289355)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad.
De vér-rubinttól fényes útja örökre fáj a fény alatt.” (Wass Albert)

(289334)

halálának 8. évfordulóján.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, rokon, szomszéd, és jó barát,

MEGEMLÉKEZÉS

UDVARHELYSZÉK

halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Az álmaimba éjjelente visszatér,
nem fogja már régen a kezem.
Nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint,
mikor azt kívánnám, maradjon velem.
A sötét ég előtt az arca falfehér,
a tenyerében parazsat hozott.
Ő előttem jár, és a túloldalon vár,
hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok,
ha földre omlanak a csillagok.

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020.
október 28-án, este 6 órakor lesz a Millennium templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda (289345)

A szenvedő Jézus keresztjéből neked is jutott,
egy pillanat, s megállt a szíved,
melyben nem volt más csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, munka az életed,
a Jóisten hívott, mert nagyon szeretett.

MEGEMLÉKEZÉS

SIMÓ BARNABÁS

OLTEAN AUREL

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett drága jó édesanya, nagymama, testvér,
anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős,

Szerettei – Csíkszereda (289310)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2012. október 23-ára, drága gyermekünk,

Fájó szívvel emlékezünk 2001. október 25-ére

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott marad!” (Reményik Sándor)

halálának 4. évfordulóján.

„Valahol a felhők felett van egy másik világ,
Ahol minden szép és nem szenved senki már.
Angyalok kísérnek utadon tovább,
Csillagként ragyogsz minden éjszakán.”

NAGY MÁRKUS

életének 78., házasságának 52. évében, 2020. október 21-én, türelemmel viselt betegsége után csendesen elhunyt. Drága halottunk
földi maradványait 2020. október 23-án 11 órakor helyezzük örök
nyugalomra a csíkszentkirályi római katolikus ravatalozóból a helyi
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodjék
békességben!
A gyászoló család –Csíkszentkirály (289347)

CSÍKSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 23-ára

– nyugalmazott mozdonyvezető –

2020. október 16-án Budapesten elhunyt.
Temetése 2020. október 24-én 10 órakor lesz
a csíktaplocai temetőben.

MEGEMLÉKEZÉS
Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy mennyire fontos volt neked,
csak akkor érzed, ha nincs már veled.

Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

15

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család – Csíkszereda (289348)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunk,

ID. KOPACZ GYULA
„Szívünkbe zártunk, lelkünkben élsz örökké, pihenj csak csendesen
hant alatt. Adja meg a túlvilág azt, amivel az élet adós maradt.”

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
betegsége alatt fájdalmunkban osztoztak. A Jóisten áldja meg őket!
Bánatos felesége, két fia és családjaik – Fitód (289349)

Fájó szívvel emlékezünk

MIHÁLY GIZELLA
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. október 26-án
18 órakor lesz a csíkszentléleki templomban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család – Fitód (289354)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik nagybátyám,

ID. KOPACZ GYULA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak. A Jóisten áldjon meg mindenkit!
Bara Csaba és családja (289350)

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunk,

Fájó szívvel emlékezünk

MAGYAR FERENC

MIKLÓS KATALIN

halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és mély fájdalmunkban osztoztaks.
A gyászoló család – Madéfalva (289356)

Szerettei (289318)

