
FRIDAY 6 JULY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ32 ΠΕΝΘΗ

Τρισάγιο θα ψαλεί την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 6.00 μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 
16-20 Belgrave St, Kogarah

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 10 Ιουλίου 
2018 και ώρα 10.00  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Botany.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Παναγιώτης, η αδελφή Χρυ-
σούλα και ο σύζυγος της Σταμάτης, ο κουνιάδος Αθανά-
σιος και η σύζυγος του Σούλα, οι κουνιάδες Μαρτίνα και 
Ελένη, τα βαφτηστήρια, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της μνήμης της στο NSW Cancer 
Council

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΒΑΚΤΑ
ετών 81

από Κάτω Καστανιά, Λακωνία
που απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2018

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης
 συζύγου, αδελφής, κουνιάδας, νονάς και θείας

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας

και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, πεθερού και παππού

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, μετά βαθυτάτης θλίψεως, κάνει γνωστόν εις πάντας τους ευσεβείς 
Χριστιανούς και ολόκληρον την Ομογένειαν, ότι την Πέμπτη, 28ην Ιουνίου 2018, εκοιμήθη εν Κυρίω ο 
εκ των Κληρικών αυτής π. Παναγιώτης Μπασκούτας.
 
 

Σήμερα Παρασκευή, 6 Ιουλίου και ώρα 8:30 π.μ., θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία ώρα 
11:00 θα ψαλεί η Εξόδιος Ακολουθία, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. 
Σεραφείμ, με συμμετοχήν όλων των  Κληρικών του Σύδνεϋ.

Oι τεθλιμμένοι: η πρεσβυτέρα Μαρία, η θυγατέρα Θεώνη, ο γαμπρός Αναστάσιος, τα εγγόνια Ελήνα και 
Παναγιώτης και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το PANARCADIAN CLUB, 51-55 KING ST 
ASHBURY

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γίνουν δωρεές υπέρ της μνήμης του, στην 
Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου

ΚΗΔΕΙΑ

π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ


