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 ( ٢٣: ١)في   " لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا "  

 
نيافة االنبا سرابيون مطران لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي ورئيس دير القديس العظيم االنبا انطونيوس  

كاليفورنيا واالباء االساقفة نيافة االنبا سولاير ونيافة االنبا ابراهام ونيافة االنبا كيرلس ومجمع االباء الرهبان    -العامر  

 القيامة نفس االب الراهب  في ايبارشية لوس انجلوس يودعون علي رجاء بالدير العامر و مجمع االباء الكهنة

 القمص انطونيوس سانت انتوني 

ويمتدحون فيه الفضائل الرهبانية الهدوء والوداعة واالمانة في  ٢٠٢٢يوليو    ٢٦والذي رقد في الرب صباح الثالثاء  

 .ابرة واالحتمالجهاده الرهباني وقد حمل صليب المرض بفرح وشكر وكان مثاال للمث

وسيم    ١٩٩٦ديسمبر    ٢وترهب في    ١٩٩٢ودخل الدير في ديسمبر    ١٩٦٧اغسطس    ٢٧وقد ولد االب الراحل في  

 .  ٢٠١٦مايو  ٨وسيم قمصا في  ٢٠٠٠يناير  ٢٩قسا في 

 .بالجسد وألسرتهنياحا لهذه النفس الطاهرة وعزاء لمجمع االباء الرهبان بالدير 

 
“ ’’ (Philippians 1:23) 

  
His Eminence Metropolitan Serapion, the Metropolitan of Los Angeles, 

Southern California, Hawaii, and Abbot of the Great Saint Antony Monastery - 
California, and Their Graces Bishop Suriel, Bishop Abraham and Bishop 
Kyrillos, and the Monks of the Monastery and all the clergy of the Diocese of 
Los Angeles bid farewell in the hope of the Resurrection, Rev. Father 

who fell asleep in the Lord on the morning of Tuesday, July 26, 2022. 

He was well known for his monastic virtues of calmness, meekness, and 
honesty in his monastic struggle. He carried the cross of illness with joy and 
thanksgiving and was an example of perseverance and endurance. 

The late father was born on August 27, 1967, entered the monastery in 
December 1992, and was tonsured a monk on December 2, 1996. He was then 
ordained a priest on January 29, 2000 and elevated to hegumen on May 8, 2016. 

We ask God to repose his pure soul and grant consolation to the fathers 
and novices at the monastery and for his family. 


