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Küzdelmes volt az út, mely most véget ért,
fáradt tested megpihenni tért.
Végső utadra indulj megnyugodva,
szeretetünk elkísér égi otthonodba.

Szomorúan, de a viszontlátás
reményében emlékezünk 2017.
november 9-ére és december 23ára, szüleinkre,

Akit mindig szívünkben hordozunk,
adj neki csendes pihenést, Urunk!

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett jó
édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, komaasszony, rokon
és szomszéd,

MÁRTON ISTVÁNRA és
MÁRTON VERONIKÁRA

ÖZV. PÁL ILONA, szül. Szekeres

BÍRÓ IMRÉNÉ, szül. Silló Anna
életének 84., özvegységének 4. évében, 2020. november 20-án, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk
földi maradványait 2020. november 24-én 11 órakor helyezzük örök
nyugalomra a csíkmindszenti ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága
édesanyánk, nagymamánk, fájó szívvel búcsúzunk Tőled. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkmindszent

haláluk 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. november
23-án, ma 17 órakor lesz a csíkvacsárcsi templomban. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik

életének 74., házasságának 51. évében., 2020. november 20-án
távozott el közülünk, de emléke mindig velünk fog maradni. Utolsó
útjára 2020. november 23-án kerül sor a csíkszépvízi római katolikus
temetőben 15 órakor. Ő már az örök dicsőségben van, onnan járjon
közbe családjáért!
A gyászoló család
289811

Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza,
hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál...
(Szabó Balázs)
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, anyós, testvér, sógorasszony, nagynéni, anyatárs és jó
szomszéd,
szül. Somodi Margit

fáradhatatlan munkás életének 75., özvegységének 5. évében,
türelemmel viselt szenvedés után, 2020. november 20-án, hajnalban
visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi
maradványait 2020. november 24-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. Lelki üdvéért az
imádkozó 2020. november 23-án, este 18 órától lesz a szépvízi római
katolikus templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
289808

A gyászoló család

Volt egy hang, egy kedves arc,
Életed munka volt és harc.
Két dolgos, meleg, munkás kéz,
Tekinteted már csak fentről néz

Fájó szívvel emlékezünk 2004. november 23-ára,

BALLÓ ENIKŐ, szül. Erőss

Szomorúan emlékezünk 2015. november 23-ára,
édesanyánk,

halálának 8. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. november 23-án, ma 18 órakor lesz a csíkcsicsói templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei

289805

Lehajtott fővel, csendben emlékezünk

VÍZI KÁROLY halálának 37. évfordulóján és
VÍZI ANNA halálának 73. évfordulóján.
A Jóisten nyugtassa őket békességben.

halálának 5. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott!
Gyermekei – Szépvíz, Csíkszereda

289588

289782

MEGEMLÉKEZÉS
Fáradt a tested, nyomja a sírhalom,
tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny,
a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet,
de a sors életünkben mindent összetépett.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 22-ére,

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 1998. november 23-ára,

SALAMON MARGIT,

szül. Nagy

halálának 2. évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise
2020. november 24-én 17 órakor lesz a csíktaplocai templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető férje

PÁL TIBOR
halálának 22. évfordulóján.
Megtört szívű édesanyja – Székelykeresztúr

289801

289757

Lelked, remélem, békére talált, Te már a mennyből vigyázol majd
Ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk.

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár, hiába díszíti sírodat
virág, könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük, fájó szívvel csak rád emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. november 22-ére,

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 23-ára,

BECZE SÁNDOR
halálának 6. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. november 23-án, este 6 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkzsögöd
289800

PÉTER MIKLÓSNÉ, szül. Márton Erzsébet

IMRE ERZSÉBET

életének 71. évében, házasságának 49. évében, 2020. november 20án szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. november 24-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkszépvízi Havas Boldogasszony kápolnába. Imádkozó a nagy
templomban 2020. november 23-án lesz 15:30 órakor. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

halálának 8. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. november 24-én, reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett drága
édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, rokon,
szomszéd és jó ismerős,

Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok,
veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.

halálának 5. évfordulóján.
Szerettei – Székelymuzsna, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szerettei – Csíkszereda, Gyimesfelsőlok

Szomorúan emlékezünk 2007. november 15-ére,

SZŐCS ROZÁLIA ILDIKÓ, szül. Illyés
halálának 13. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. november 23-án 17 órakor lesz a Kalász negyedi Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
289769

KOVÁCS DÉNES

289809

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 24-ére,

289810

Fiuk és családja

UDVARHELYSZÉK

A temető csendje ad neki nyugalmat,
emléke szívünkben örökké megmarad. Jézusom,
te adtál erőt minden szenvedésben,
adj örök nyugalmat lelkének a mennyben.

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
amíg élünk, velünk lesz áldott emléked.

életének 86., özvegységének 8. évében, 2020. november 20-án
visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait
2020. november 24-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család

ROTH LUCICA

– nyugalmazott tanítónő –

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama,
anyós, testvér, rokon, szomszéd és barát,

ÖZV. AMBRUS FERENC

289802

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 23-ára,

ÖZV. FERENCZ ELEKNÉ, szül. Antal Teréz

ID. SZŐCS ISTVÁN

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020.
november 25-én, este 6 órától lesz a csíkszeredai Millennium templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei

289722

289781

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt a szeretett férj, édesapa,
nagypapa, após, szomszéd és rokon,

ÖZV. CZÁKA ISTVÁNNÉ,

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 22-ére,

halálának 16. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért
küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a
a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ.”
(Jn 3:36-17)
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Szerettei – Csíkszereda

CSÍKSZÉK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunk,

GYÖRGYICZE KLÁRA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, segítő
kezet nyújtottak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
289785

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunk,

KELEMEN MÁRIA MAGDOLNA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély
fájdalmunkban osztoztak. Köszönet a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek. Megköszönjük a csíkszeredai dialízis (Diaverum)
osztálynak, Dr. Varga Annának és Dr. Varga Péternek, az asszisztenseknek, minden egyes ott dolgozó személynek, akik 15 éven
keresztül gondját viselték és betegségében támogatták. Kérünk
Istentől sok-sok egészséget számukra.
A gyászoló család
289799

