2020. OKTÓBER 27., KEDD
ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
A domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett,
Átölelt és mondta: gyere haza.
Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, após, nagytata, dédnagytata, testvér, rokon és
jó szomszéd,

SZAKÁCS-LÁSZLÓ ANTAL
szerető szíve életének 91., özvegységének 10. hónapjában,
2020. október 25-én megszűnt dobogni. Drága halottunkat
2020. október 28-án 14 órakor kísérjük utolsó útjára
a csíkszentmiklósi ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkszentmiklós
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Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.
(Váci Mihály)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a
drága férj, gyermek, édesapa, kedves nagypapa,
szeretett testvér, nagybácsi, sógor, rokon, jó barát,
kedves ismerős,

SZŐKE BÉLA
2020. október 23-án, életének 75., boldog házasságának 51. évében
váratlan hirtelenséggel elhunyt. Felejthetetlen szerettünk temetése
2020. október 27-én 10 órakor lesz a csíktaplocai temetőben.
KEDVES EMLÉKED SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG!
Kedves gyászolók, rokonok, drága jóbarátok, ismerősök.
Szerettünk olyan időben tért örök nyugalomra, ami mindannyiunk
számára nehezebb. Ezért a különleges helyzetre való tekintettel
a szertartás során a formális részvétnyilvánításra nem kerül sor.
A gyászoló család
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Fájó szívvel, de Isten akaratába belenyugodva
értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy
a szerető férj, édesapa, nagytata, sógor, após,
rokon és jó szomszéd,

PLATON TEODOR

-nyugalmazott mozdonyvezetőéletének 80., boldog házasságának 55. évében, 2020. október 24-én
csendesen elhunyt. Temetése 2020. október 28-án 10 órakor lesz
a Kalász negyedi temető ravatalozójából a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkszereda
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Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy az édesapa,
sógor, testvér, rokon szomszéd és barát,

ÖZV. BERECZKI CSABA
szerető szíve életének 64., özvegységének 3. évében, méltósággal
viselt, hosszas betegség után 2020. október 26-án, éjszaka 2 órakor
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványát
2020. október 28-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkszépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Imádkozó 2020. október 27-én, ma este 6 órakor
a nagytemplomban.
A gyászoló család – Csíkszépvíz
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Ha nem voltál itt is, velünk voltál,
ha nem voltunk ott is, veled voltunk,
és ez már örökre így marad.
Megrendülve tudatjuk, hogy

ZSIGMOND MÁRIA ÉVÁT
szül. Boros

életének 70. évében legyűrték a betegségek, amelyekkel oly sokáig
hősiesen harcolt. Akik utolsó útjára elkísérnék, azok a csíkszeredai
Kalász negyedi temető ravatalozójában tudnak búcsút venni tőle,
2020. október 28-án, szerdán 13 órakor.
Itt hagytál bennünket, pedig annyi beszélnivalónk lett volna.
Most már csak a csend maradt, ami képzelt beszélgetéseinktől
hangos.
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Fájdalomtól megtört szívvel, de a gondviselő Isten
akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó férj,
édesapa, após, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős,

NÉMA MIKLÓS
életének 73., házasságának 48. évében, 2020. október 26-án, hosszú,
de türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2020. október 28-án 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a csíkkarcfalvi kőtemetőbe. Pihenése legyen csendes,
emléke legyen áldott.
A gyászoló család

CSÍKSZÉK

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

MÁNYA IBOLYA
szül. Fazekas

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
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CSÍKSZÉK

Megértem nagyon sok szenvedést,
Öröm és bánat is volt benne, nem kevés.
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.

MEGEMLÉKEZÉS

HIRDETÉS

- 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
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