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Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και 

πάντα αξέχαστου πατέρα, παππού, αδελφού, 
συµπεθέρου, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου 2017 
στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rookwood και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Μαρία, τα εγγόνια Ανθούλα, Παναγιώτης, Χαράλµπος και Βασίλης, 
τα αδέλφια, τα κουνιάδια, οι συµπέθεροι, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για καφέ από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΡΑΛΗ
από Μάνη

Τελούντες 4ετές µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
συµπεθάρεκαι θείας

από Μάνη

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 
αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 17 Σεπτεµβρί-
ου 2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & 
Cecilia Sts., Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Oι τεθλιµµένοι: η 
σύζυγος, τα τέκνα, τα εγγόνια, λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας και µέσω του Τύπου να 
ευχαριστήσουµε εκ βάθους καρδίας τον Σεβα-
σµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανό, 
τον Ιερό Κλήρο, την Ενορία – Κοινότητα, το Κολ-
λέγιο, τους Κηδεµόνες και την Φιλόπτωχο Αδελ-
φότητα Αγίων Πάντων – Belmore, καθώς και 
όλους τους συγγενείς και φίλους σε Ελλάδα και 
Αυστραλία για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του εκλι-
πόντος, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη 
του υπέρ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος της Ενο-
ρίας και Κοινότητας των Αγίων Πάντων - Belmore 
και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο εξέφρα-
σαν την λύπη τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε για 
τις πολύτιµες υπηρεσίες τους το ταξιδιωτικό γρα-
φείο Majestic Travel και το γραφείο τελετών Euro 
Funerals.

ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
από το Οφρύνιο Καβάλας




