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„Minden megváltozott számodra,
kivéve a szeretetet, mert a szeretet
égen és földön ugyanaz!
Ez a szeretet óvjon, védjen, burkoljon
és vezessen a fény útján!”

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. CSUTAK ANNA, szül. Dávid

életének 99., özvegységének 21. évében, 2020. november 6-án, rövid 
szenvedés után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. november 10-én, kedden, de. 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei római katolikus 
temető ravatalozójából. Drága édesanyánk! Fájdalommal álljuk 
körül koporsódat abban a reményben, hogy egykor találkozunk az 
örök hazában. Köszönet mindenért! Fájó szívvel búcsúzunk tőled! 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes, békés!

A gyászoló család

„Üres az udvar, csendes a ház,
Mert nincs többé jó édesapánk.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
Áldott, szép emlékét szívünkbe zárjuk.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, gondos édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, sógor, após, 
apatárs, rokon, koma, barát, és jó szomszéd,

ANDRÁS BENJAMIN

életének 70., házasságának 48. évében, türelemmel viselt betegség 
után, 2020. november 6-án, este 17,30 órakor csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. november 10-én 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkcsicsói ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Drága férjem, édesapánk, nagytatánk és dédnagytatánk! 
Fájó szívvel és hálával mondunk köszönetet mindazért, amit értünk 
tettél! Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!

Búcsúzik tőled: bánatos özvegyed, Margit, gyermekeid: Tünde, 
Ibolya és István, vejeid: József és Zoltán, unokáid: Emőke, Erika, 

Boglárka és Zsuzsanna, dédunokád, Tihamér, testvéred, valamint 
a nagyszámú rokonság – Csíkcsicsó

„A falevél csak egy évszakba’ sárgul,
virágot egyszer fú a szél az ágrul.
Csillag csak egy évszakba’ hulldogál -
de minden évszak a tied, Halál!” (Hemans)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyta-
ta, rokon és jó barát,

ANTAL VIDOR – vegyészmérnök –

jóságos szíve életének 89. évében, türelemmel viselt szenvedés 
után, 2020. november 5-én megszűnt dobogni. Utolsó útjára 2020. 
november 9-én 12 órakor kísérjük a csíkszeredai Szentlélek utcai 
temető ravatalozójából. Tartalmas, becsületes, munkás életednek 
jutalmazója legyen az Úr.

A gyászoló család – Csíkszereda
289565

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé téged, 
titokban sokszor sírunk még érted.
Ha nem is vagy már közöttünk többet,
akkor is része vagy életünknek.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 13-ára

BORS MARGIT, szül. Sándor

halálának 2. évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. november 10-én, kedden 18 órakor lesz a csíkszeredai Mil-
lenniumi-templomban. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke szívünkben örökre élni fog!

Szerettei – Csíkszereda és Székelyudvarhely
289535

Eljött az emlékezés napja,
neked szól a templom harangja.
Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát tépte szét.
Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni,
sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni,
s összekulcsolt kézzel érted imádkozni. 

Szomorú szívvel emlékezünk 1998. november 7-ére

PÉTERFI MIHÁLY

halálának 22. évfordulóján. Nyugodj csendesen, legyen békés 
álmod, találd meg odafenn az örök boldogságot!

Szerető családja – Pottyand, Csíkmenaság
289555

Mintha még hallanám utolsó sóhaját, mintha 
látnám meggyötört arcát. Mintha érezném lefutó 
könnycseppjét, megfáradt, fájó testét. Remélem, 
megpihent, remélem, nem fáj, nyugodj békében, 
drága édesanyám.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 9-ére

ÖZV. SALAMON JÓZSEFNÉ, szül. Csutak Erzsébet

halálának első évfordulóján. Érte mondott szentmise 2020. novem-
ber 10-én lesz, 17 órakor. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Leánya és szerettei
289563

Fájó szívvel emlékezünk 2020. október 6-ára 

BARTOS GYÖRGYNÉ, szül. Szőcs Margit

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. november 10-én 
8 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Madéfalva
289562

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él, és örökre ott marad.”

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 8-ára

ID. BLÁGA GYULA

halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Szerettei – Gyimesközéplok, Csíkszereda
289557

Isten oltalmában nyugodjon békességben!

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanya, 
anyós, nagymama, borzsovai

ÖZV. PÉTER DÉNESNÉ, szül. Erőss Irén

halálának 11. évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. november 10-én, este 6 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágos-
ton-templomban.

Fia, Jancsi, menye, Nagy Ibolya és unokái
289560

Keresünk, de nem vagy már sehol,
mégis itt vagy mindig valahol.
Talán egy napsugárban, talán a holdfényben.
Vagy csillag lettél fenn az égen.

Szűnni nem akaró fájdalommal emlékezünk 2019. 
november 9-ére

LENGYEL LÁSZLÓ

halálának 1. évfordulóján. 

Szerető családja – Székelyudvarhely
289515

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye,
drága emléked itt marad fájó szívünkben örökre. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 9-ére 

KÖVECSI BÉLA

halálának 1. évfordulóján. 

Lánya, veje és 2 unokája – Agyagfalva
289559

Egy pillanat és mindennek vége,
szólni se tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom
szerető szívekben örök gyász és fájdalom.
Csak az élet az, ami hamar elszalad,
de kedves, szép emléked örökre megmarad.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
szeretünk téged most és mindörökre.

Fájdalommal emlékezünk 2020. szeptember 23-ára

GYÖRGY ÁGOSTON-PÁL

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. novem-
ber 10-én 18 órakor lesz bemutatva a csíkszentimrei templomban. 
Öleld át Istenem, s fogadd kegyelmedbe, mert hozzád költözött az 
örök békességbe. Örök álma fölött őrködjön a szeretet.

Szerettei – Csíkszentimre
289564

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. 
Most szívemből csak azt kérem tőletek,
úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek 
titeket.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, anyós, szomszéd és 
jó ismerős,

GERGELY KLÁRA, szül. Bodó (Dombi)

szerető szíve életének 83., házasságának 60. évében, 2020. novem-
ber 6-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. november 10-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíktaplocai temető ravatalozójából. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! 

A gyászoló család
289567

,,Amikor Isten látta,
hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek,
átölelt és mondta: gyere haza.”

Fájdalomtól lesújtva, szomorú szívvel, de a jó 
Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a nagyon szeretett 
férj, édesapa, nagytata, após, testvér, sógor, apatárs, koma, rokon,  
szomszéd és jó barát,  

KELEMEN G. JÓZSEF

életének 71., házasságának 46. évében, szentségekkel megerősítve, 
2020. november 7-én, reggel 4, 45 órakor visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Drága halottunk földi maradványait 2020. november 9-én, 
hétfőn 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkcsicsói temetőbe. 
Drága jó férjem, édesapánk, nagytatánk! Fájó szívvel mondunk 
köszönetet mindazért, amit értünk tettél! Beteg, fáradt testednek 
adjon a jó Isten örök nyugodalmat! Nyugodjál békében az Úrjézus 
szent nevében!

Fájó szívvel búcsúznak: felesége, Margit; leánya, Erika és veje, 
László; fia, Árpád és menye, Kincső; unokái: Piroska, Dávid, Dorka 

és Panna, testvérei, sógornői, valamint a nagyszámú rokonság – 
Csíkcsicsó

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagy-
mama,  dédnagymama, rokon, szomszéd,

ÖZV. PÉTER GÁSPÁRNÉ, szül. Gergely Magdolna

életének 94., özvegységének 24. évében, hosszas betegség után 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat november 10-én 11 órakor 
kísérjük az utolsó útjára a csíkcsicsói temetőbe, az érvényben levő 
szabályok betartásával. Nyugodjon békében.

A gyászoló család
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