
,,Szent netu látta, fll neru llallotta,

eruberi szú, ftl nent Jbgta,
nulit Isten azolettnk llészitett,

aleih őt szel,etih."

(1I(or 2, 9)

Felesége:

Gyermekei:

Unokái:

Dédunokái:

Hossm), teuéheny élete és a. tere%ctett pilág
melységes sze!,etete legyen rnind.nyájunb példahépe !

cvÁszor-JÁr<:

Fíjó szívvel, trgl,anakkor lz Örök Üdr,össégbc

és a Feltímadásba vetett l-rittel tr,rdatjuk,

hogv a szeretett fér,j, édesapa, nagvilpx és clédapa

Dn. ÁruoRÁsFÁLvy ÁNpnÁs
rttbin diplorn ás hertiszw lruöh, ttölén.y!enetihus,

aki szaktuai tel,éken\sl!e elisruerisekht
a M ag 7 ar I(ö zt ár s as dg i E r d e tn.r e n d h i s h er c s ztj e

i lennű díj b alt ri s zesijlt

2022. nrárcius 2l-érr élctének 93. clvéberr hosszít,

türelet-nmel l.iselt szenr.edós után szentségckkel meg-

erósítr,e r.isszaadta lelkét Teremtó jérrek.

l{an,tvaszt,ís utáni búcsúztatísl 2022. április 22-érl

péntekerr dólclőtt 9.45 órlkor lesz a Farklsréti tenretó

Mlkor.ecz rar.etalozójában l rómiri kltcllikus cgvlráz

szcrtartása szerint.

Dríga hllotturrk lellri iidvéért l hílaadó szcntmisét
irznap 12.00 órakor l I(risztirrlvárosi F{al,1s Boldog-
1,1sszonv Plébániltemplombar-r mutatjuk bc (l013 Buda-

pcst. Mészáros u. l.).

Arrdrístlrlr,r. Andrísné sz. \'iccrtty M;íria

Makkné Arldrístilr-r,Jrrdit ós fórjc i\í;rkk Andr,ís

WIcttsteilitré Alrdrísfirlr.r, Etelka ós fórjc lYettstein Anclrás

Briissirrgr-ré Andrásíilvl, M;iri,r és férjc Briissing, Michael

Arrdrást,rlvv |áIlos SDB, szelézi szcrzctespap

Arrclr,ísl,rIr,y Mírtorl és ibleségc Gctlluer Eszter

\1.1kk \clx,str.itt cs IéIcrer]e Vlrg.t El .t.

Makk Arldrís.
Makk Jáncls ós ttlesége N'Ierczcl i(ilrgl.
N{lkk Pétcr ós 1ilesége Szibck B;rrb;rr;r,

NIakk l)éncs,
Wlettsteitr Dínicl ós télesége Szcrrtivlinvi Dorr;ttt,a,

Grunclíné lVcttstcin Arrgéla és ftrjc Grurrcla Dár,id,

lVcttsteirr Gergclr. ós félesége Jordín Jlrlkl,
V\tttstcilr Albert, Wcttsteirr }íárk.
lVcttstcilr Atrrr;rnlírilr

Briissirrg, Philcrnorl; Briissilrg, Níirj.rnl

Anclráslih,r, I(llír;r, Andrásíalvv Slirl
;\Iekk Csobín, Nlakk Borókt. I,Iakk Jiilia
i,íakk Ágostolr, Nlekk Jolr;rrrrr;r

\Vettsteill Bartllbís, \\rcttstein I( ristrjt-, \,\rcttstcirl Ilorra,

\vettsteirr saroltl
(irrttldl Mintla, (]rutrda F,nl rna

AIrclrísílrlvv Bertil;1n és tileségc Gcrc Míria és cs;rládjuk

Andrísf]ah,r, Plil és csllídj;r
Testvérei: Cím: Arrclrásflrlr.r,Arrdrísné, l016 Budapest. 'ligris tr. 33.


