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Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, 
a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, Nélküled nem 
lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, 
helyettünk angyalok simogassák fejed. 
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. 

Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és jó 
szomszéd, 

özv. TODI MÁRIA, 
szül. Csercse 
életének 69., özvegységének 7. hónapjában, szentségekkel több-
szörösen ellátva, 2021. július 7-én 0.35 órakor örökre itt hagyott 
bennünket. Drága halottunk földi maradványait 2021. július 10-én 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai római katolikus 
temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Drága Édesanyánk! Halálod örök gyászba borította szeretteidet. 
Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 

A gyászoló család - Csíktaploca
(978)

Hiányodat feldolgozni nem lehet, 
csak megpróbálunk élni nélküled. 

Szemünkben könnyel, szívünkben 
mély fájdalommal emlékezünk 2020. július 12-ére 

NAGY DÉNES 
halálának első évfordulóján. 
Az engesztelő szentmise 2021. július 11-én, 
vasárnap 9 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. 

Szerettei - Csíkszereda
(912)

Hatalmas titka volt jóságos lelkednek, 
mosoly, hit és tiszta szeretet. 
Köszönjük, hogy a lelked a lelkünkbe írtad, 
nincs hatalma felettünk a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el a szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. július 12-ére 

PÉTER MÓNIKA 
szül. Máthé,
halálának 11. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. július 12-én 
19 órakor lesz az újtusnádi templomban. 
Nyugodj békében, drága kislányunk! 

Szerettei - Csíkszereda, Újtusnád
(921)

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a fájdalom maradt. 
Mert akinek férjét, édesapját fedi a sírhalom, 
csak az tudja, mi az igazi fájdalom. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2019. július 3-ára 

MOLNÁR JÓZSEF 
halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. július 11-én 
18 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja - Madéfalva
(1014)

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer még találkozunk veled! 

Fájó szívvel emlékezünk 2004. július 10-ére 
a drága gyermek és testvér, 

BERSZÁN GELLÉRTKE 
halálának 17. évfordulóján. 
Az engesztelő szentmise 2021. július 10-én, 
szombaton 19 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. 

Bánatos szülei, testvére és nagymamája - Csíkszentmihály
(924)

„Nincs nap, se óra, hogy rád ne gondolnánk, 
de szívünkben őrizzük szereteted, lelked jóságát. 
Múlnak a hónapok, az idő tovaszáll, 
de gondolatunk mindig rád talál! 
Éltet minket a gondolat, 
hogy odafent is mindig velünk maradsz. 
Siratunk keserűen, szótlan, fájón, 
hiányzol nekünk nagyon, de nagyon.” 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk július 10-ére 

KATONA JÁNOS 
(Jani) 
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szülei és testvére - Csíkszenttamás
(678)

Fájó szívvel emlékezünk 

SZÉKELY ILONA 
halálának 6. hetén. 
Lelke üdvéért a megemlékező szentmise 2021. július 11-én, vasárnap 
reggel 8.30 órakor lesz a csíkszentkirályi plébániatemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkszentkirály
(939)

Szomorúan értesültünk 

TODI MÁRIA 

haláláról. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki 
és vigasztalást kívánunk a gyászoló családnak. 
Legyen Istentől áldott, csendes pihenése! 

Osztálytársak és kortársak - Csíktaploca
(957)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, 
őrizzük, óvjuk emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. július 10-ére, édesapánk, 

BODÓ P. ANDRÁS 
halálának 9. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei - Kászonaltíz, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy
(777)

„Nem tudunk mi érted csak annyit tenni, sírodra virágot s egy szál 
gyertyát vinni. S összekulcsolt kézzel érted imádkozni." 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. július 11-ére 

SÓFALVI KATALIN
halálának 5. évfordulóján. 
Lelkéért az engesztelő szentmise 2021. július 10-én, 
szombaton 19 órakor lesz a csíkszentimrei templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető hozzátartozói - Csíkszentimre, Csíkszereda
(954)

Életünk a világon véges, végére már csak a számvetés marad. 
Aki dönt, felettünk áll, s kezében vagyunk mindannyian. 

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

özv. ANTAL BALÁZSNÉ, 
szül. Antal Rozália 
szerető szíve életének 93., özvegységének 21. évében, 2021. július 
7-én megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2021. július 9-én 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi temető rava-
talozójából. Nyugodjon békében, az Úrjézus szent nevében! 

A gyászoló család - Csíkszentmiklós
(975)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunk, 

MAFTEI EMILIAN CLAUDIU 
halálának első évfordulóján. 
Mindig szeretettel gondol rád édesanyád, feleséged és fi ad. 
Adjon a Jóisten örök nyugalmat neked. 

A gyászoló család - Csíkszereda
(909)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég. 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged. 

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

özv. CSATÓ ISTVÁNNÉ,
szül. Csutak Klára 
szerető szíve életének 77., özvegységének 13. évében, türelemmel 
viselt, hosszas betegség után, 2021. július 8-án, hajnali 5 órakor 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. július 
10-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdelnei ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. „Értünk hozott áldozatodért, jóságodért és 
határtalan szeretetedért a búcsú pillanatában könnyes szemmel 
mondunk neked hálás köszönetet.” Nyugalmad legyen békés, emlé-
ked áldott, mely szívünkben örökké élni fog. Imádkozó 2021. július 
9-én 18 órakor lesz az Úr-kápolnában. 

A gyászoló család - Csíkdelne
(984)

„Megállunk a sírod mellett, és könnyezünk, 
de jó lenne, ha itt lennél velünk. 
Három éve már örök álom zárja le a szemed, 
azóta könnyek között emlegetjük a Te drága neved. 
Nélküled szomorú, üres a lakásunk, 
most sem hisszük el, hogy hiába várunk. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
nem feledünk, az idő bárhogy is halad.” 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 10-ére 

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

Szerettei - Csíkdánfalva
(918)

Elvitted a derűt, a fényt, meleget, 
csak egy sugarát hagytad itt és az emléket. 
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Hiányodat feldolgozni nem lehet, 
csak próbálunk élni nélküled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. július 6-ára 

VÍZI KÁROLY 
halálának első évfordulóján. 
Az engesztelő szentmise 2021. július 10-én 19 órakor lesz 
a csíkkarcfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkkarcfalva, Svájc
(1011)
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Tel.: 0749–762761

Emlékük örökké élni fog!

20lejtől/ megjelenés

gyászjelentő

A gyászjelentőket, kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail címre.




