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Mesazhi i Prifti
nga Fr. Nathan Preston

Gjate jetes time kam marre pjese ne tragjedi te ndryshme te jetes.
Humbje te medha , dhimbje te paduruara qe kane qene si dore e
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veshtirsive s'me ka goditur akoma. Por perpiqem te pregatitem
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tek te tjeret dhe nuk eshte e huaj per mua, per miqte dhe familjen
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jame perpjekur te luaj nje rol ndihmes edhe pse sot po shruaj kete
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Asnje ne jete si shpeton asaj.
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nga Jim Liolin
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jetes njerezore dhe virtyt i Kristianit te shpresoje te Zoti. Te
pranojme gjerat qe na jane dhuruar dhe te mendojme si
besimtare dhe njerez te mire keto deshira do te realizohen. Ne
fakt lutjet ne meshe me teper jane te mbushura me shprese te
ndihmohemi ne kohe te veshtira dhe te dhimbshme. qe megjithe
dhimbjet qe kalojme ne kohe te veshtira cdo gje do te kaloje.
Ndonjehere besojme qe lumturia dhe shendeti jane
tonat por po ti shohesh gjerat me kujdes eshte ndryshe.
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dhe cregullimet do te kalojne dhe cdo gje do permisohet dhe kjo
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qe permbyten rrugen perpara Shen Nikollit
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lajmeruam nga Qyteti se eshte pergjegjsia jone.
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kushtoi Kishes $13,000 te pa planifikuara qe ishin
te pambuluara nga insuranca. Ne Gusht, ngrohesi i
ujit u prish e na shkaktoi disa qindra dollare. Gjera
te tilla na shtohen ne buxhetin tone operues.
Tashme ju e dini rutinen e zotimit/premtimit
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prandaj
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e

do
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ketu.

Informacion mbi kete program do te jete e mundur
brenda disa javeve.
Me se fundi, ne jemi nje komunitet dhe te gjithe e
vleresojme

cfare ne kemi ne Kishen e

Shen

NIkolles. Per ta ruajtur kete na duhet ta ndajme mes
nesh mbeshtetjen ndaj saj.
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Daughters’ Corner

KENDI SHQIP

nga Linda Foundos

(The Albanian Corner)

The end of summer is near. We’ve had so many
perfect weather weekends to enjoy. We hope you have
made some great memories. Please contact me with any
news you would like to share regarding vacations or any
special events or occasions. We’d love to hear what
nga A. Llupa
t

Shtator, 2014

Këtë muaj po japim një pjesë për urinë shpirtërore dhe një
paragraf nga libri “Shqiptarët” i Edwin E. Jacques.

you’ve been doing all summer.
Looking ahead, it’s back to school and fall
activities here at St. Nicholas. The Daughters of St.
Nicholas will have a meeting on Sunday, September 14th

“…të bekuar janë ata që kanë uri dhe etje për rrugën e
drejtë, sepse ata do të ngopen dhe do t’a shuajnë etjen”

following services. Please plan to join us with some
energy and ideas. Our annual Flea Market/Bake Sale has
been scheduled for Saturday & Sunday, November 1 & 2.

Të gjithë kemi provuar uri dhe etje te papërshkruar fizike.
Është një ndjenjë shumë e forte e cila nuk shuhet deri sa te
ngopemi. Në të njejtën mënyrë, Kristianët duhet të
kultivojnë një dëshire të zjarrtë për të përqafuar një jetë të
drejtë, duke kërkuar gjëra shpirtërore. Kjo nevojë shprehet
shumë bukur në lutjen 42;1-2: “Ashtu sic dreri i etur
kërkon përrenjte për të pirë ujë, ashtu dhe shpirti im të
kërkon Ty, o Zot i gjallë.” Zoti premton se ata “që kërkojnë
rrugën e drejte” do t’u plotësohet dëshira. Ai do t’u japë
atyre qetësi dhe kënaqsi të brendshme, duke i bërë të
lumtur me njohurinë e të vërtetave të Tij të shenjta. “Do të
ngopem kur lavdija Jote do të manifestohet tek unë”.

You know the drill by now. As you do your fall clean-up,
please search yourj home for those unwanted, unused
items still in good condition to donate to our rummage
p
sale. We accept almost
any type of item…..kitchenware,
o decorative items, coats, etc.
blankets, toys, shoes,

Christina Liolin has been monitoring our meshe
j
inventory to be available
for services. Father Nathan has
a
ordered special meshe
pans with the seal embossed
p
which make the task even easier. Please talk to Christina
if you would like toi offer to make a meshe for a special

m
event or to participate
on a more regular basis. Your

help would be greatly appreciated.
n
j

“Shqiptaret” shkruar nga Edwin E. Jacques më 1995

ë

….Njerzit pyesin”Ku e kanë zanafillën shqiptarët? Mos janë

Church School Begins
l

ata pasardhës modernë të grekëve apo të romakëve, të

u

sllavëve

t’iu

t

përgjigjur këtyre pyetjeve, së pari do të shqyrtojmë gjetjet

j

arkeologjike, pastaj punën kërkimore shumë të hollësishme

e

ballkanas

apo

ndoshta

të

turqve?”

Per

të ekspertëve të gjuhësisë dhe në fund traditat popullore të
ruajtura në kronikat më të hershme të dijetarëve të lashtë…

k

Ky popull i lashtë pellazg shënon një datë më të hershme

u

se

r

zhvillimi

i

civilizimeve

të

Greqisë

dhe

Romës.

Vendosmeria e tyre për të ruajtur identitetin e vet etnik ,
pasioni i tyre për tokën, gjuhën dhe lirinë e tyre u

j

kërcënuan nga të dyja perandoritë e krishtera, e Lindjes dhe

e

e Perëndimit, dhe më vonë nga turqit Otomane. …Pse
shqiptarët, historikisht të krishterë, do te ktheheshin

Bringm Your Children!!!
i

kryesisht në myslimanë?...
n

Registration
& Treats
ë
Sunday, Sept 21st
v

ë
s
h
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Te Rejat e komunitetit


- nga Linda Foundos

It’s “baby blue” for Nevila & Ivan Kondili! Oliver was born on June 12th weighing nearly 9 lbs. Seven-year-old, big
sister Eva is delighted! Urime to the grandparents, Lina & Fotaq Kondili too! May God bless Oliver and his entire
family.



It’s “baby blue” for Eneida (Kutali) & Orges Kabaj as well! Leonel Orges was born on July 8th weighing 7 lbs. 7 oz.
Leonel’s big sister Emma loves to play with him. Nothing like having your own little, real-life doll!
Congratulations to Silvana & Andrea Kutali, the proud grandparents. May God bless Leonel and his entire family.



Our deepest sympathy to the family of Dhemetri Gregory who fell asleep in the Lord on June 12th leaving his 2
daughters, Siobhan & Alessandra (Gregory) Barrett and beautiful grandson William. Jim was the brother of Lee
Nasi, uncle of Bill Nasi. May his memory be eternal.



We send our greetings to Mary & Peter Durniak who have moved to Poughkeepsie, New York to be close to
family. We wish them well & hope they enjoy their new environment. They are missed at St. Nicholas!



It was a beautiful July 5th for Florinda Xheka & Jonel Rehova as they stood before the altar for their betrothal
ceremony with many family & friends in attendance. Our sincere congratulations to the happy couple and to
Jonel’s parents, Kostanza & Stavraq Rehova, and Florinda’s family in Albania. A joyful reception followed. We
wish them a lifetime of happiness!



Congratulations to Dr. Fjona & Ilir Fundo on their new home in Garden City Park, Long Island. Little Thomas &
Brother Darrien are thrilled with the back yard! May God bless them with good health and many, wonderful
memories in their new home.



Alison (Papalexis), Marc & Alexandra Ladd have a new home in Rockville Centre, Long Island. It is another
exciting new chapter in their lives. May God bless them with much love, laughter & happy times.



There’s no stopping Kristi Kutali! She’s a girl on the move. Kristi spent 2 months in Spain working at camp
teaching children English. What a wonderful experience. Her parents, Silvana & Andrea, family & friends are very
proud of Kristi.



Happy Birthday to Marjeta Papa who will celebrate her 20th birthday on August 17th; and Happy Nameday as well
on August 15th, Shen Maria. Ta gezosh emrin! Marjeta’s parents, Luiza & Pandeli, her brother Koli, Cousin Ina,
and family in Albania, Greece & Italy are all so proud of her! She is a wonderful young lady who is working hard &
pursuing a degree in law. Happy Birthday also to Koli on his 17 th birthday! AND……Congratulations to Cousin Ina
Koraqe on her recent engagement to Arjan Qema. Urime per fejesen! Happy Nameday to Ina also celebrating on
August, 15th, Shen Maria! The Papa family has many reasons to celebrate. May God bless them all.



Ngushellime. Our deepest sympathy to the Beno family on the falling asleep in the Lord of Agathia Noti, mother
of Diana Beno & Mira Gjika, grandmother of Thoma Beno, Beti Beno Tsamblakos, Vasken Gjika & Korina Spinel.
Agathia was a warm & kind woman who was dearly loved and will be greatly missed by family & friends in the
USA & Albania. May her memory be eternal.



Laura Papalexis, vajza e Barbara dhe Mark Papalexis u duk si princeshe kur ajo dhe Gregori Di Tulio u martuan
te premten me 30 Maj. Ishte perfekte, e gezueshme dhe nje dite e bukur festimi ! Urimet tona per të dyja
familjet dhe urimet tona me te mira per Laura dhe Greg tani qe fillojne nje kapitull te ri ne jeten e tyre.



Zilet e marteses rane dhe per Anna Stoupine dhe George Bujaj te djelen me 15 Qershor qe premtimet per
njeri-tjetrin i bene ne prezence te miqve dhe familjes. Festimi i dasmes pati dhe nuanca te kultures Shqiptare. I
urojme çiftit te lumtur gjithe te mirat tani qe fillojne nje jete te re sebashku. Zoti i bekofte ata.



Urime Andi Mitre qe u vendos ne Los Angelos kete vere te punoje ne NBC si kompjuter programator si stazhier.
Ai eshte shume i gezuar reth kesaj eksperience dhe opurtuniteti te madh. Prinderit e tij Ermira dhe Thoma,
motra Mariela jane krenare per te.



Kris Kutali ka bere prinderit e saj Silvana dhe Andrea Kutali krenare gjithashtu . Ajo eshte kordinatore per Ann
Taylor. Kompania e ka derguar ate ne Madrid, Spain per 2 muaj e gjysem me Programin e te Rinjve. Cfar
oportuniteti i bukur adventuros per te. Urime Kris. Ajo eshte duke punuar te eci lart e me lart



Melissa Heiser eshte ne Paris, France per nje kurs fotografik per tre jave e sponsorizuar nga St. Johns University.
Ne gjithashtu jemi krenare per te rinjte tane qe shkelqejne ne gjerat qe jane perfshire. Te sigurte qe Melissa do
te kenaqet me kete eksperience te madhe.
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Te Rejat e komunitetit


- Continued from Faqja 4

Kim Oswald, studente e Umiversitetit te Maryland sapo u kthye nga nje semester ne Madrid, Spain. Ajo beri 2
klasa ne inxhinieri, nje klase ne Spanjisht dhe nje klase ne arkitekturen Spanjolle. Kim pati kenaqesine te
udhetonte dhe te shihte disa ndeshje futbolli per Kupen e Europes te Real Mandrid. Donna dhe Jim Oswald
jane shume te kenaqur me arritjet e saj.



Tina dhe Bill Peters u kenaqen me suprizen e vajzes se tyre qe erdhi nga Zvicera per te festuar 75 vjetorin e
babait te saj dhe dasmes e kusherires se saj Laura Papalexis. I urojme Billit dhe shume vite te tjera te
shendetshme dhe te lumtura. Se fundi ishte kenaqesi te shihje te gjithe familjen se bashku. Edhe Mamaja e Jenny
Peters, vjehra e Damian erdhi nga Kalifornia dhe do te qendroje pak te kenaqet me vajzen dhe mbesen e saj.




Urime te gjitheve qe mbaruan shkollen. Familjet dhe miqte e tyre jane krenare per arritjet e tyre:
George Beno, i biri i Betit dhe Isidoros Tsamblakos mbaroi shkollen e mesme St Mary College Preparatory dhe
do te vazhdoje studimet ne St. John's University ne vjeshte. Kemi besim se George nipi i Dr. Diana&Dhimiter Beno
do te vazhdoje te shkelqej.



Natalie Kelapire e bija e Ronnie dhe Michael Kelapire u diplomua Universitetin e New Yorkut ne Bisnes Muzike.
Ne presim gjera te bukura nga ajo, mbesa e Betty dhe George Kelapire.



Justin Kelapire djali i John Kelapire u diplomua ne Universitetin e Central Florida ne degen Ekonomi dhe
Finance. Justin eshte nipi i Betty dhe George Kelapire



Andrew Feimer djali i Lisa(Kelapire ) dhe William Feimer u diplomua nga Wheatley High School dhe do te
vazhdoje studimet ne Penn State ne vjeshte. Andrew eshte nip i Betty dhe George Kelapire.



Brian Gradt djali i Maryanne dhe Jim Gradt dhe nipi i Ellen( Pochari ) Gradt u diplomua nga Universiteti i South
Carolina me Bachelor ne shkencen e manaxhimit e perqendruar ne Lidhjet e shperndarjes globale & drejtimin e
manaxhimit.



Nicole Gradt vajza e Maryanne dhe Jim Gradt mbesa e Ellen (Pochari) Gradt mori Masterin ne shkence ne
Human Resources Management nga Universiteti i Scranton. Ajo mbaroi fakultetin ne Universitetin e Connecticut.
Nicole tani punon per Sistemin e kerkimeve FactSet si analiste ne Departamentin e Content&Strategic Partnership.

Mesazhi i Prifti –

Continued from Faqja 1

eshte shume domethenese. Nuk eshte rastesi qe shumica e shenjtoreve kane vuajtur disa me dhimbje trupi,
disa me mendje dhe shpirt por te gjithe ndoqen rrugen e Tij.
Gjera te keqia ndodhin, ndodhin dhe tek njerez te mire kete e dime te gjithe. Dhurata e besimit tone
eshte qe keto ngjarje te mos na izolojne dhe te na tmerrojne. Eshte qe te na sigurojne qe ne rrugen e
veshtire dhe ne dhimbje ne nuk jemi vetem. Ne jemi se bashku si komunitet dhe kemi shenjtoret para nesh
dhe para shenjtorve si Bari i mire eshte vete Krishti qe na udheheq ne rrugen e veshtire drejt shpetimit. Cdo
gje qe na ben te shohim lart dhe te tregojme nevojat dhe shpresen tone tek Ai eshte nje hap drejt rruges Tij.
S'jemi te premtuar per shendet dhe bekim te shenjte. Por ne kemi Zotin me ne. Jemi ketu ne nje bote te
vertete me probleme te verteta dhe Ai eshte me ne.

The Orthodox Post

Page 6
14 Shtator - Lartësimi i Kryqit

Ndërsa përgatitej të shkonte në Romë e të luftonte kundër rivalit të tij
Maksentit, Konstandini i Madh pa një natë shenjën e Kryqit jetëbërës t’i
shfaqej në një formë të shndritshme në qiell të rrethuar nga këto fjalë ”ΕΝ
ΤΟΥΤΟ ΝΙΚΑ”, e përkthyer “Do të fitosh me këtë”. I zbukuroi armatimet me
shenjën e kryqit dhe kori fitore brilante, gjë që i lejoi të merrte pushtetin mbi
gjithë perandorinë romake dhe të siguronte triumfin e Krishterimit. Në vitin e
20 të mbretërimit të tij, Konstandini dërgoi nënën e tij Eleni në Jerusalem që
të nderonte Vendet e Shenjta, të gjente vendin e Varrit të Shenjtë dhe të
Kryqit, ku punimet për zgjerimin e qytetit nga Adriani kishin bërë të
fshiheshin në rrënoja. Me ndihmën e traditave gojore, Shën Eleni gjeti të tre
kryqet, dy të kusarëve dhe Kryqin e Zotit, si dhe tri gozhdë që kishin
mbërthyer gjithashtu trupin e Zotit. Por nuk mundi dot të dallonte se cili
ishte Kryqi i Zotit. Shërimi i një gruaje që ishte në prag të vdekjes me anën e
Kryqit të Zotit bëri që patriarku i Jerusalemit ta dallonte nga dy të tjerët.
Atëherë ai hipi mbi amvonën e kishës, dhe duke marrë Kryqin e lartësoi para
të gjithëve, ndërsa turma thërriste:- “Mëshiro, o Zot!”. Që nga kjo ditë, Etërit
e shenjtë vendosën ta kremtonin çdo vit Lartësimin e Kryqit të çmuar në të

gjitha kishat, jo vetëm në kujtim të kësaj ngjarjeje, por të treguar se nga instrument turpi që ishte,

çmuar në të gjitha kishat, jo vetëm në kujtim të kësaj
ngjarjeje, por të treguar se nga instrument turpi që ishte,
katër anët e horizontit me thirrjen “Mëshiro, o Zot”, të krishterët tregojnë sot se duke u ngjitur në Kryq,
kryqi u bë lavdia dhe gëzimi ynë. Duke kujtuar atë ç’ka bëri
Krishti ka pajtuar me veten e Tij gjithçka, ka bashkuar të gjitha largësitë e krijimit, lartësinë dhe
patriarku dhe duke e lartësuar Kryqin në katër anët e
thellësinë, në trupin e Tij, që ne tëhorizontit
shkojmë tek
Kjo ditë“Mëshiro,
është një ditë
kreshme
edhe nësetregojnë
festa bie
meAti.
thirrjen
o Zot”,
të krishterët
në ditë të diel. Në këtë rast përdorim
verë.
sotvaj
sedhe
duke
u ngjitur në Kryq, Krishti ka pajtuar me veten e
Tij gjithçka, ka bashkuar të gjitha largësitë e krijimit,
https://www.facebook.com/koash1991/photos/a.196259440549082.1073741845.1218409446
lartësinë dhe thellësinë, në trupin e Tij, që ne të shkojmë tek
57599/206309369544089/?type=3&theater
Ati. Kjo ditë është një ditë kreshme edhe nëse festa bie në
ditë të diel. Në këtë rast përdorim vaj dhe verë.
kryqi u bë lavdia dhe gëzimi ynë. Duke kujtuar atë ç’ka bëri patriarku dhe duke e lartësuar Kryqin në

https://www.facebook.com/koash1991/photos/a.1962594405
49082.1073741845.121840944657599/206309369544089/?type
SHUMICA
E FESTAVE NE SHTATOR
=3&theater
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Reklama nga Bisneset qe Suportojne Kishen
Ju lutemi shikoini reklamat the suportoini keto binese duke blere produktet dhe sherbimet e tyre.
Ju lutemi vini ne dijeni Bisnesmenet qe ju jeni nga Shen Nikolla dhe pate reklamen tuaj tek buletini i
Kishes.
Per te reklamuar bisnesin tuaj, Ju lutemi kontaktoni –
Tomi Beno'n tek (917) 952 9252

SABITA J. BALL00, EA
____________________
Income Tax Services

117-10 Jamaica Avenue

Tel: 718-846-6525

Richmond Hill, NY 11418

Fax: 718-846-0663

sabitaballoo@aol.com
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Regency Hotel - Korca
Tel:
355.82.243867/8/9
www.regencyalbania.com
hregencyko@hotmail.com
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Bruni Electric
Frank Meta
37-24 24th Street,
Long Island City, NY 11101
Office: 718-729-0700 Cell: 917-662-1433
email: Metaeva@yahoo.com
Proprietor: Frank Meta

ROLANDO MECHANICAL CORP
PIPING & HEATING REPAIR
LICENCED MASTER PLUMBER
Cell: (917) 750-1056
Tel: (718) 606-1282/1926
Fax: (718) 606-2034

ROLAND HYSENAS
36-01 20th Avenue
Astoria, NY 11105

BENO GROUP, LLC
Real Estate Investments
Phone: (917) 952-9252
Fax:

Litras Funeral Home
Bernard F. Dowd and Tracy B. Dowd
83-15 Parsons Boulevard
Jamaica, New York 11434
718 658-4434

(516) 320- 8023

Email: tom@benogroup.net
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Shumica e aktiviteteve dhe
Ngjarjeve ne kishe

Ushers’ Schedule
for Sunday Services
Lista e sherbimit te dielave ne kishe

Lutje ne mbremje, cdo te Shtune ne oren 5:00 p.m.
Shtator 06, 13 and 20 (except Sept 27)
E Hënë 1 Shtator:

Lutje, 1:00 a.m.: Fillimi i Vitit të Kishës

E Shtunë 6 Shtator: Mbrëmjesore, 5:00 p.m.
E Diel 7 Shtator:

Mesha, 10:00 a.m.; Mbrëmjesore, 5 p.m.

Lindja e Hyjlindëses Mari
E Hënë 8 Shtator:

Sept 07:

Ilia LUKA / Bill PETERS

Sept 14:

Stefan BALTADORI / Izzy TSAMBLAKOS

Sept21:

Nasi PAVLLO / Ardian MILE

Sept 28:

Jim OSWALD / Tomi BENO

Oct 05:

Andrea KUTALI / John JANCE

Mesha, 10AM: Lindja e Hyjlindëses Mari

—Mbledhja e Keshillit të Kishes, 7:00 p.m.
E Shtunë 13 Shtator: Mbrëmjesore, 5 p.m.: Lartësimit i Kruqit
E Diel 14 Shtator:

Mesha, 10:00 a.m.: Lartësimit i Kruqit

E Mërkurë 17 Shtator: Lutje, 11AM: S. Sofia
Mesha, 10AM
l—Regjistimi për Shkolla Kisha
E Shtunë 27 Shtator: Jo Mbrëmjesore
E Diel 28 Shtator:

Visit us at:

www.stnicholasalbanian.org

E Shtunë 20 Shtator: Mbrëmjesore, 5PM
E Diel 21 Shtator:

We’re on the Web!

Mesha, 10:00 a.m.

St. Nicholas Albanian Orthodox Church
181-14 Midland Parkway
Jamaica Estates, New York 11432

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

