
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

     
 
 

     
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  ."  إيمان، محّبة وتفاني"

باّتحاٍد كامل اجتمع أبناء الّرعية، وبالرغم . 1984شعار الموارنة الذين قّرروا أن يُنشئوا رعية مار أنطونيوس الكبير في ليمنغتون في أواخر سنة هذا كان 
ه معهم من وادي هم الذي حملو من كافة الّصعوبات التي واجهتهم، تخّطوا المراحل الصعبة وكانت رعية مار أنطونيوس مدعومة بمحّبة أبنائها وإيمانَ 

  .نشاطات المهّمة، على مدى السنواتوسارت هذه الرعية متطّلعة إلى األمام وأنجزت الكثير من المشاريع القّيمة وال. قاديشا، وادي القّديسين
ذ، لنشر بشارة الملكوت وإبقاء إنفتاح كّلي على الّروح القدس كالتالمي: "شرق تالبوت، ليمنغتون، أونتاريو، فهو 280أّما هدف هذه الرعية القائمة على 

 ." التقليد الماروني حّي في قلوبنا من خالل الخدمة، المساعدة والمحبة الجامعة
تحتفل رعية مار أنطونيوس الكبير بيوبيلها الخامس والعشرين بفضِل جهود المطران الياس شاهين المثّلث الّرحمات وحاليًا تحَت رعاية هذه السنة س

  :وقد بذل الكثير من الكهنة األفاضل جهوداً جّبارة خالل مّدة خدمتهم في الّرعية وهم. المطران جوزيف خوري السامي االحتراموإشراف سيادة 
برعيتنا من حَسٍن إلى  سارالذي  .األب جورج أبي فاضل األنطوني المؤّسس، الخوري جورج زينا، األبّاتي بولس عطّية األنطوني والخوري إيلي زوين

  . ضافًة إلى عمله كمرشد في الجيش الكنديأحسن، إ
نا على نجتمع اليوم لتكريم الخوري إيلي زوين الذي قضى معنا ثالثة عشر سنة، ونحب أن نعطيكم َلمحة عن اإلنجازات التاريخية التي تمت في رعيت

  :عهده
   

 .ئرها القادمة من فرنسازيارة إلى كنيسة القديسة تريز في ديترويت للتبّرك بذخا: 1999تشرين الثاني سنة  3 -
افتتاح سنة اليوبيل برئاسة سيادة المطران جوزيف خوري راعي أبرشية مار مارون، كندا، وافتتاح موقع للرعية على : 2000كانون الثاني سنة   17 -

 www.stanthonysparish.com.االنترنيت
 .استقبال ملكة جمال كندا اللبنانية األصل ميراي عيد 2000تموز  -
سيادة : استقبال غبطة أبينا الكاردينال، مار نصر اهللا بطرس صفير، بطريرك إنطاكية وسائر المشرق والوفد المرافق: 2001سنة آذار  22 -

نة المطران روالن أبو جودة، سيادة المطران شكر اهللا حرب، سيادة المطران ُمنِجد الهاشم، سيادة المطران طانيوس الخوري، مع لفيف من الكه
 . وقد بارك غبطة الكاردينال صفير المذبح الجديد في الكنيسة خالل الزيارة. رجال اإلعالموالعلمانيين و 

 .إستقبال السّيد دوري شمعون، رئيس حزب األحرار والوفد المرافق: 2002حزيران سنة  11 -
 .استقبال رئيس أساقفة بغداد وتوابعها للسريان الكاثوليك والوفد المرافق: 2002تموز سنة  17 -
  . استقبال ذخائر القّديسة حّنة: 2002وز سنة تم 26 -
جورج أبو جودة، جورج اسكندر، وآخرين، لمناسبة يوم الشبيبة : استقبال وفد من شبيبة لبنان والمطارنة أصحاب السيادة: 2002آب سنة  2 -

 .العالمي بحضور قداسة الحبر األعظم البابا يوحنا بولس الثاني في تورنتو، كندا
الخوراسقف فيليب : استقبال صاحب النيافة المثّلث الرحمات الكاردينال بداويد األول بطريرك الكلدان والوفد المرافق :2002آب سنة  10 -

 .نجم الوكيل البطريركي لدى الكرسي الرسولي، واألب داود بافرو، المدبّر البطريركي في كنيسة العائلة المقّدسة في وندسور
 .Our Lady of the Capeتمثال  استقبال: 2002تشرين الثاني سنة  16 -
 .استقبال أصحاب السيادة المطران يوسف بشارة والمطران فرنسيس البيسري: 2003تموز سنة  6 -
 .  مشاركة فريق الكرة الطائرة وفوزهم في أوتاوا: 2003تموز سنة  20 -
والقديس نعمة اهللا الحرديني ) 2001(وإيطاليا لمناسبة تقديس القديسة رفقا ) 1999(رحالت حّج مع أبناء الرعية إلى فرنسا، إسبانيا والبرتغال  -

)2004  ( 
باليوبيل  2010سنة   كانون الثاني  30وقد احتفلوا في . هادفًا إلى أن يكون اليد الُيمنى للكاهن 2005تأسيس مجلس فرسان كولمبوس سنة  -

 .الخامس لتأسيسهم



 . تطواف بالقربان المقّدس من رعية مار أنطونيوس الكبير إلى رعية مار ميخائيل: 2005أيّار سنة  29 -
 . استقبال األباتي الياس خليفة رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية: 2006أيّار سنة  19 -
 .أولى نحو مشروع ُمستقبلي للرعية وذلك كخطوةٍ  2006شراء عقار جديد مجاور للكنيسة سنة  -
االحتفال بمرور عشرين سنة على السيامة الكهنوتية للخوري إيلي زوين في النادي اللبناني في ليمنغتون حيث اجتمع : 2007شباط سنة  24 -

 . أبناء الرعية حول كاهنهم محتفلين معه بهذه النقطة المهّمة في حياته الكهنوتية
 .استقبال األباتي سمعان أبو عبده: 2007نيسان سنة  24 -
 .إصدار النشرة الرعوية ُأسبوعّياً باأللوان -
 . عائلة 500يبلغ عدد أبنائنا الموارنة في رعية مار أنطونيوس الكبير  -

  

  : سنة فهي على الشكل التالي 13أّما حصيلة األسرار التي ُمنِحت خالل 
  350: العمادات -
 277: القربانة األولى -
 117: الزيجات -
 77: الوفيات -
  4745: االحتفاالت الدينية -

الحّجاج والزّوار  كما ُتشرف رعية مار أنطونيوس الكبير على مزار سيدة لبنان روحّيًا وتؤازره خالل احتفاالت عيد االنتقال السنوية التي تجلب اآلالف من
  .زال ُمستمراً بنشاطهعلى أرض النادي اللبناني الذي تأّسس منذ أكثر من ثالثين سنة وما 

وأن نحّقق يومًا ما المشاريع المستقبلية التي نصبو إليها بدعم وصالة ومحّبة أبناء رعية مار أنطونيوس النجاح مع الخوري شارل سعد نأمل أن نُتابع مسيرة 
 .الكبير في ليمنعتون

 
  
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Dear Parishioners & Friends 
 

As my last days here at St. Anthony’s Parish in Leamington come to a close, I see myself surrounded with 
people I call my family, my friends, my support system. Words can’t describe how blessed I feel having had the 
chance to get to know each and every one you.  
I would like to thank the Knights Columbus who organized this farewell evening, I also would like to thank the 
Lebanese Club for everything. And I thank all of you here present. It means a lot to me to have the people I 
shared 13 years with present to conclude an important time of my priesthood.  
As I drove in the parking lot and I saw the Statue of Mother Mary watching over this place, It brought back 
dear memories of the Assumption Festival where thousands of pilgrims gathered at the Virgin’s feet lifting up 
their hands and hearts to their refuge the Lady of the Assumption. I wish you many more successful festivals 
filled with peace and heartwarming prayers.  
It is not easy saying goodbye to family members, it feels like a piece of your heart is being ripped out but 
knowing that your devotion and prayers will continue even stronger now, make me feel much more at peace. It 
has been a great privilege to spend the last 13 years with you. I want to extend my thanks to you for your 
unfailing courtesy thoughtfulness, cooperation and understanding. I am here today at the doorway of great new 
adventure armed with your prayers and kindness. At this point of time, I would like to mention that I consider 
myself as very fortunate to receive the call from our Lord to serve St. Joseph’s Church, in Laval. Time flies, 
thirteen years have passed so fast. I thank our Lord for making me His instrument for serving his chosen 
people in Leamington. My dear parishioners, I have no words to express my overwhelming feelings of gratitude 
to each and every one of you for your prayers, kindness and support during my term of service with you. 
Thanks to you who have stood by me with their unconditional support for making our parish vibrant and 
active. I am really happy to handover to Rev. Fr. Charles Saad, who is an excellent dedicated priest. I am sure 
our parish will be enriched by his spirituality and commitment to his call. Every member of the parish shares 
with the priest his responsibility for the spiritual future of the parish and of the whole Church. The priest's 
responsibility is greater and heavier, because he stands closer to the heart of Church life, the holy altar. The 
priest is responsible for his parish to the Bishop. He is even more responsible to God for the souls entrusted to 
his care. The parish cares for the pastor's welfare; the pastor responds by taking prayerful care of the 
parishioners' spiritual life. The parish looks after the decoration and the good repair of the church; the pastor 
strives to fill the church with people aspiring to salvation. A full church is the first proof of success of pastoral 
work; it is the joy of any priest's heart. His deepest sorrow is an empty church. The priest has a part in all 
aspects of parish life, but his true place is at the altar. Here is his strength, the source of his inspiration, the 
center and essence of his office. He waits for his spiritual children, his flock, to join him there, to lead them to 
the evergreen pastures of the Kingdom of Heaven. This club which held so many great celebrations: 
engagements, weddings, baptisms, funerals have brought us closer together. It gave us a place to gather and be 
a big family. I thank the Lord for this club holding the Lebanese flag beside the Canadian one. I am so proud of 
you. May God continue to bless you and make this place prosper? The Parish Council, you were the right hand 
of the church, you are doing a great job. The Bingo Committee and all the volunteers who helped the Parish in 
any way, your help is truly appreciated. The knights of Columbus, Grand Knight and brothers, you have been 
amazing throughout the years. You did everything possible to connect all the dots in this parish. Youth Group, 
my heart gets sad to think about leaving you. From the first dance to the last party, you have been amazing 
responsible young adults. Keep up the good work and stay close to the Church. It is where you learn that the 
love of God is unconditional and that the Lord is the merciful Father who waits for his children to return. God 
bless you all and thank you. 

 

 
 
  

Good bye 
Father Elie Zouein 
St. Joseph Parish 

1065 Boulevard Pie X 
Laval, Québec H7V 3B2 

Res. # (450) 667-1202 
   Cell .#(514) 710-8116 
Email: fatherelie@priest.com 

 


