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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΟΥ
(από την Κυθραία και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε την Παρασκευή 10/1/2014 σε

ηλικία 97 χρονών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα

13/1/2014 από τον ιερό ναό της Του Θεού Σο-

φίας στον Στρόβολο η ώρα 2:30 μ.μ. και καλού -

με όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να πα  ρα -

  στούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Νίκος Ρούσου

Τέκνα: Αθηνούλλα Ρούσου - Ανδρέας Καρή

Εγγονή: Δώρα Καρή

Εγγονός: Νικόλας Αριστείδης

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή».

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα - Σαββίδου

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και

παππού

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(από Ευρύχου, Νεάπολη

και τέως κάτοικο Μακεδονίτισσας)
που απεβίωσε το Σάββατο 18/1/2014 σε ηλικία
84 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 20/1/2014
και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Πά-
ντων στη Μακεδονίτισσα και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η οικογέ -
νεια θα δέχεται συλλυπη τήρια στην εκκλησία
από τις 2:30 μ.μ. ως τις 3:00 μ.μ.
Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μελανθώ Κωνσταντίνου

Παιδιά: Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Χρυστάλλα Κωνσταντίνου - Μιχάλης Λαμπρινός

Μαρία Κωνσταντίνου - Γιάννος Ιωάννου
Εγγόνια: Κωστής, Μελανθώ, Μαρία και Μελανή

αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
το Ίδρυμα «Αροδαφνούσα» και για τις άπορες οικογέ-
νειες της ενορίας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και

παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ

που απεβίωσε την Τετάρτη 29/1/2014, σε ηλι-

κία 93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή

31/1/2014 από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου

Λατσιά, στις 2:00 μ.μ., και καλούμε όσους τι-

μούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Αμαλία Φραγκούδη

Παιδιά: Κώστας και Ράτι Φραγκούδη

Γιώργος και Αργυρώ Φραγκούδη

Γιάννος και Άλια Φραγκούδη

εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στη

Στέγη «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Καϊμακλί.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Αγίων Ομολογητών)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 4/2/2014 σε ηλι-

κία 97 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη

5/2/2014 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-

ντίνου και Ελένης, Κοιμητήριο Λευκωσίας

και ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε όλους τι-

μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Νίκος - Λίλια Κυριακίδου

Γιώργος - Μάρω Κυριακίδου

Ανδρούλα - Γιώργος Κυθραιώτου

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στο

Μέλαθρον Αγάπη Φιλόπτωχου Αγίων Ομολογητών.




