
2 0 2 0 .  N O V E M B E R  2 0 – 2 2 . ,  P É N T E K – V A S Á R N A P H I R D E T É S 1 5 

„Csak száll, csak száll, emelkedik, és önnön
fényében ragyog. Alatta örvénylenek már,
a mélységben a csillagok.” (Reményik Sándor)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, 
szomszéd, jó barát,

ORBÁN ISTVÁN
– nyugalmazott faipari mérnök – 
szerető szíve életének 78., házasságának 49. évében megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. november 20-
án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, a református 
egyház szertartása szerint, a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda (289759)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki. 
Panasz nélkül, befelé könnyeztél, búcsúzás nélkül, örökre elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra,

PÁLL IGNÁC halálának 40. évfordulóján,

KOVÁCS GYULA halálának 26. évfordulóján és

KOVÁCS FERENC halálának 4. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szerettei – Csíkszereda (289611)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem 
zavarja senki. Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. 
Arany volt a szíved, munka az életed, az Isten 
magához hívott, mert nagyon szeretett.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, 
sógornő, komaasszony, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. GYÖRGYICZE KLÁRA, szül. Salamon
életének 70., özvegységének 11. hónapjában, 2020. november 
18-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2020. november 20-án, ma 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkcsobotfalvi Szent Péter és Pál templom ravatalozójából a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család (289784)

Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna 
soha senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk 
maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk 2009. november 22-ére 
drága halottunk, 

SZŐKE SIMON
halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda, Olaszország (289698)

Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, 
veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.
Szomorúan emlékezünk 2007. november 15-ére 

SZŐCS ROZÁLIA ILDIKÓ, szül. Illyés
halálának 13. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2020. november 23-án 18 órakor lesz a 
Kalász negyedi Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda (289769)

Emlékezzetek s kérlek, ne felejtsetek, emlékezzetek 
és a végen túl is szeressetek, emlékezzetek,
s akkor talán örökre veletek lehetek.
Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 21-ére 

BÖZÖDI DÉNES
halálának 2. évfordulóján.

Anyatársad Horváth Zsóka, feleséged Irén, fiad Attila családjával, 
leányod Zsuzsa családjával, 2 unokád, 2 dédunokád –

Székelyudvarhely (289690)

Temető csendje ad neki nyugalmat, emléke
szívünkben örökre megmarad. Jézusom,
te adtál erőt minden szenvedésben, adj örök nyugal-
mat lelkének a mennyben!
Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 22-ére 

JAKAB CSABA
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Farkaslaka (289708)

Hiányzol ma is, e szomorú napon, Rád emlékezünk, 
hálával ajkunkon. Imába foglalom a te neved,
s fáj, hogy nem vagy velem. Hála neked minden 
egyes percért, a sok áldozatért, amit értünk tettél. 
Mennyek országa téged befogadott, jó tetteid most 
fent folytatod. Most szeretnék hófehér galamb lenni, 
s egy pillanatra hozzád repülni. Szeretném szemed 
mosolyát még egyszer látni és elmondani, mennyire tudsz hiányozni!
Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 21-ére

ID. PÁLL ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján.

Mindig szerető feleséged, lányod és fiad családjaikkal –
Székelyudvarhely, Bikafalva (289731)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába 
szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak 
bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk
a végtelenség.  Emlékük, mint a lámpafény
az estben, Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben, Derűs szelíden 
és örök fehéren. Szemünkben tükrözik tekintetük 
még S a boldog órák drága, tiszta üdvét Fölissza 
lelkünk, mint virág a napfényt És élnek ők tovább, szűz gondolat-
ként.” (Juhász Gyula)
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

IFJ. LŐRINCZ ISTVÁN
halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott! 

Szerettei – Agyagfalva (289748)

„A szeretteink sosem halnak meg. (...) Bennünk 
élnek tovább úgy, ahogy mindig is éltek. Mi óvjuk 
a fényüket. Ha élénken élnek emlékeinkben, így is 
képesek nekünk utat mutatni, mint a rég kihunyt 
csillagok fénye, amely ismeretlen vizeken is segíti a 
tengeren való tájékozódást. Ha már nem gyászo-
lunk, és odafi gyelünk rájuk, képesek megváltoztatni 
az életünket... azaz megváltoztatnak minket.”
Szomorúan emlékezünk 2011. november 22-ére

IFJ. SÜKET JENŐ
halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkdánfalva (289775)

“Amikor Isten látta , hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett,
átölelt és mondta, gyere haza.”
Fájó szívvel emlékezünk 2020. október 11-ére 

KRISTÓF GERGELY
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 
2020. november 22-én 18 órától lesz a csíkdánfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott,nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkdánfalva (289770)

Egy váratlan percben életed véget ért, hosszú útra 
mentél, búcsút nem intettél. Elhagytad a házat
és minket, akiket szerettél, legyen áldott a föld, 
ahová megpihenni tértél.
Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 15-ére 

SÓLYOM PÉTER
halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szent-
mise 2020. november 21-én, reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent 
Kereszt plébánián. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda, Budapest, Balatonlelle (289761)

A falevél csak egy évszakba’ sárgul, virágot egyszer fú a szél az ágra. 
Csillag csak egy évszakba’ hulldogál - de minden évszak a tied, Halál!
Az emlékezés fájó érzésével gondolunk novemberre

BOTÁR KLÁRA – tanítónő –
halálának 28. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Bánatos családja és hozzátartozói (289696)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

KIRÁLY KÁROLY
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család – Csíkrákos és Csíkvacsárcsi (289774)

Kegyelettel emlékezünk 2015. november 22-ére 

BÁLINT ATTILA
halálának 5. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei – Csíkszereda (289706)

Már egy esztendő telt el azóta, csak az évszakok 
változnak rendre. De te itt vagy, változatlanul, 
csendben. És maradsz is itt mindaddig velünk, míg 
mi is az örök idők végtelenjében el nem merülünk!
Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szí-
vünkbe zárva emlékezünk a 2019. november 21-én 
elhunyt

CSEDŐ FERENCZ
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. no-
vember 21-én, szombaton, reggel 7,30-kor lesz a csíkszeredai Szent 
Ágoston-templomban. Akik ismerték és szerették, áldozzanak né-
hány percet emlékére! Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet! 

Szerettei – Csíkszereda (289720)

Te voltál nekünk a biztató remény, öreg napjainkra 
az utat mutató fény. Egy őszi napon életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva, búcsú nélkül elmentél.
Fáj az, hogy itt hagytál, bánattal telt meg a szívünk, 
mindig visszavárunk, és mindig keresünk.
Tudjuk, hogy most itt vagy közöttünk, bár a sír elta-
kar, de akit szeretnek, az nem hal meg soha.
Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünk,

TIMÁR PÉTER
halálának 12. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. novem-
ber 21-én 17 órakor lesz a gyimesfelsőloki templomban. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes!

A gyászoló család – Gyimesfelsőlok (289732)

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Mély fájdalommal emlékezünk 2019. november 
18-ára drága édesanyánk,

PÁLL GYÖRGYNÉ, szül. Dobos Anna
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesz-
telő szentmise 2020. november 21-én, szombaton, 
este 6 órakor lesz a csíkdánfalvi templomban. Drága Édesanyánk, 
jóságodat és szeretetedet örökre szívünkbe zárjuk. Nyugodjatok 
békében Édesapánkkal együtt! Emléketek legyen áldott!

Gyászoló szerettei – Csíkdánfalva (289744)

„Nézzétek e főt, ez összeomló, kedves szemet. 
Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe 
vész kővé meredve, mint egy ereklye s rá ékírással 
van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka.” 
(Kosztolányi Dezső)
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2007. november 20-ára, a csíkpálfalvi

FERENCZ CSABA
halálának 13. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. novem-
ber 23-án 18 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (289763)

„Elment tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben 
él és örökre ott marad.” (Reményik Sándor) 
Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 20-ára 

CSIBI ORBÁN ZSÓFIA – képzőművész –
halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszereda (289778)

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki
a bajban megfogja kezed. S hogy mennyire fontos is 
volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled.” 
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, 
szomszéd és jó barát, 

KEDVES ILONA, szül. Kiss
életének 70., házasságának 49. évében, 2020. november 18-án csen-
desen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. november 
21-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda (289793)

"Elhagytad a házat, és minket, akiket szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Nélküled is 
eljött a tavasz, De bármilyen szép is, többé már nem 
ugyanaz, Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled,
Helyettünk angyalok simogassák fejed.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, apatárs, nagytata, 
dédnagytata, testvér, sógor, rokon és jó szomszéd,

ID. SZENTES FERENCZ
életének 81., házasságának 46. évében, 2020. november 18-án 
hosszas, de türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. november 21-én 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkborzsovai katolikus ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugodjál békességben, az Úrjézus szent nevében!
(289794)

Volt egy hang, egy meggyötört, öreg arc, élete munka volt és harc. 
Mindenkihez szóló szava, már csak emlék maradt, elfáradt teste 
megpihen a föld alatt. Többé nem vár ölelő karokkal, nem mond imát 
értünk éjjel, nappal.
Fájó szívvel emlékezünk,

ID. BALOGH JÓZSEF halálának 27. évfordulóján,

IFJ. BALOGH JÓZSEF halálának 15. évfordulóján, valamint

MOLNÁR ERZSÉBET halálának 5. évfordulóján.
Adjon az Isten örök nyugodalmat nekik. Nyugodjanak békességben, 
az Úrjézus szent nevében. Két lányuk, hat unokájuk, hét dédunoká-
juk és egy ükunokájuk.

A gyászoló család – Csíkszentimre (289747)

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, üknagymama és 
rokon,

ÖZV. POTOTZKY JOLÁN
életének 98. évében, 2020. november 19-én csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. november 21-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkzsögödi temető ravatalozójából. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család (289795)
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