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NE KETE BOTIM:

nga kam
Fr. Nathan
Kur
punuar Preston
ne nje nga shtepite per te varfer me kujtohej
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drejt per se drejti ose te frymezoje te tjeret per te kthyer tek ata

Vazhdimi i Mesazheve & General Meeting
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gjerat me themelore ne jete.

2015 Pledge Program
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Ditet e Festate Tetor

6

gjithmone nje thenie e thjeshte -pervoja duhet mbajtur mend - qe te
ndihmojme njeri tjetrin gjate dites dhe punes tone. Sa me shume
punoja pashe se pergjesia e punes time kishte lodhje duke ndihmuar
Dhe ndonjehere theniet behen te

nevojshme. Nje nga keto qe me duhej kujtoja dhe ta rikujtoja ishte: qe te hysh ne keto dyer ky eshte nje veprim kurajoz. Keto ishin dyert
e nderteses sone qe lokalizohej ne pjesen jugore te Newark. Dhe pse
personeli ishte shume kurajoz shpesh perballohej vetem me nje
falenderim abuziv, ore te gjata pune dhe shperblime minimale. Por e
vertete eshte se kurajo i perkiste te rinjve dhe atyre qe ishin klientet
tane. Duhet te kesh kurajo te hysh ne keto dyer ; te vish ne shtepite e
te varferve ne kohe krize per te pare dhe ndihmuar ate qe kerkojne
ndihme dhe kane nevoje. Dhe kjo kerkese per ndihme eshte Kurajo
dhe Besim. Per ne qe punonim aty ishte gjithashtu nje besim i
shenjte, marveshje per tu perballuar me disipline, lufte dhe perpjekje,
por gjithmone me vullnet dhe me deshiren e mire per te ndihmuar ata
qe kane nevoje per ty.
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Jeta ime tani si prifti juaj eshte ndryshe nga puna qe kam berë me
perpara. Grindjet qe duhet te ndaj nuk jane fizike; ndihmat dhe
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eshte detyrim financiar dhe kohe, eshte detyrim per nevojat qe kemi
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Daughters’ Corner
nga Linda Foundos

A Daughters meeting was held on September 14 th;
we discussed some of the church needs and began
organizing for our annual Flea Market/Bake Sale
scheduled to take place on November 1st & 2nd. After
your fall clean-up at your own homes, you may begin
to bring your items for sale in clean, good condition
on Sunday, October 19th.
In the next couple weeks, we will be asking for
volunteers to help with pricing and working the sale
weekend. Please see Joanne Heiser or Linda Foundos

Shkolla e Kishës po ndryshon në mënyrë të gjallërishme.

to offer your time. Tina Peters is in charge of the Bake

Prindër, ju lutem shihni me vëmëndje informacionin e
mëposhtëm që fëmijët tuaj të marrin pjesë:

Sale; she will be asking for your help to donate baked

·

goods for sale, etc. This is a major fund raising effort

Shkolla e Kishës do të takohet të Dielën e parë të

for the Daughters; we ask that you please help us

çdo muaji dhe do të fillojë në orën 10AM. Të gjithë fëmijët

make this a success. It is said that “one man’s junk is

nga kopshti deri në klasën e 5-të janë të ftuar.

another man’s treasure.” Our regular customers
especially look forward to our event. There are always

Shkolla për fëmijët nga katër vjeç e më të vegjël,

wonderful bargains to be had!

do të takohet të Dielën e dytë dhe katërt të çdo muaji dhe

Please see Christina Liolin if you would like to

do të fillojë në orën 10:30AM.

participate in our Coffee Hostess rotation, or host a
special Sunday. You may also see Christina if you

Ju lutemi të jeni në kohë që fëmijët të mos
mungojnë!

would like to make a meshe for services periodically

Për më shumë informacion, kontaktoni At. Nathanin ose

that already participate. It certainly contributes in a

shihni buletinin të postuar në tabelën në mes të shkallëve.

very nice way to life at St. Nicholas. Your generosity is

Mirë u takofshim në Shkollën e së Dielës!

very much appreciated.

or a special Sunday. A heartfelt thank you to all of you

\

FLEA MARKET & BAKE SALE
t

November 1st & November 2nd
Saturday

(10am-5pm)

& Sunday

(12noon-4pm)

COME ONE
COME ALL!!!!
j

HAVE FUN
&
SUPPORT
ST. NICHOLAS

p
o
j
a
p
i
m
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St. Nicholas Albanian Orthodox Church
17th Annual Golf Outing

COME AND JOIN US!!!!
TH

MONDAY, OCTOBER 6 , 2014

Town of Oyster Bay Golf Course
Southwoods Road, Woodbury, NY
516.677.5960

Registration 11 am
Shotgun Start 12.30 pm
Dinner 6pm
Hole Sponsor - $250

Golfer $175

Foursome $650

Prizes, Awards, Raffle, Silent Auction, Hole-In-One
For more info contact Lou Foundos – 516.637.8971
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Mesazhi i Presidentit – Continued from Faqja 1
Në përmbledhje e sipër, mos harroni ditë-pazarin, Ditën e Tregut, që do të organizohet dhe hapet më, 1 dhe 2
Nëntor. Për të tjera gjëra paraprake dhe shtesë flisni me Linda Fundon në Kishë. Megjithëse, në vazhdim e sipër, ne
do t'iu dërgojmë lajmërime të tjera .
Me pak fjalë dhe si përfundim, ajo gjë që ka rëndësi të veçantë dhe që është kryekëput dhe jashtëzakonisht jetike
për ju e për ne si një bashkësi fetare, është që ne të jemi të bashkuar në udhëtimin tonë shpirtëror dhe shoqëror; si
dhe, të marrim pjesë si një komunitet e si një familje, të lutemi dhe të punojmë sëbashku. Që Kisha jonë të ketë një
të ardhme dhe një vazhdimësi të palëkundur e të gjallëruar; ne domosdoshmërisht kemi nevojë për ju sot, ne kemi
nevojë për ju tani.
Shikohemi dhe ndigjohemi në Kishë.

Mesazhi i Prifti –

Continued from Faqja 1

ne. Kisha eshte vendi per ne qe te tregojme perpjekjet dhe virtytet tona per tu takuar me Zotin. Me Zotin qe eshte burimi i
gjithe virtyteve dhe fuqise tone. Ne qoftese vime ne kishe me mendje tjeter, duhet te shikojme te shkojme ne vend tjeter.
Lista e anetarve te kishes tone permban ata qe jane gati per ndihmen e Zotit. Rathet tona jane per ata qe kane nevoje per
ndihmen e Tij. Eshte e veshtire per ne ndonjehere te kuptojme Lutjet; c'far bejme ne kishe dhe ç'far duhet te bejme qe te lutemi
dhe kur nuk jemi ne kishe. Eshte e veshtire per disa arsye. Ne e dime shume mire se komuniteti yne ka nevoje per ne ndihmen
tone; vemendje, ndihme financiare, pune vullnetare, por mbi te gjitha kohen tone te cmuar. Keto jane detyra te verteta per te
rinjte qe hyne ne komunitetin tone. Por nuk mund te arrijme asgje se edhe pse ne kemi nevoje kjo sdo te thote qe ju te
largoheni nga vendi qe ju keni nevoje. Te thena ne tre menyra te ndryshe ne tre bibla por qe kane te njejtin mesazh: Krishti nuk
erdhi per te drejtin ose te mirin, as per te sukseshmin ose te pa sukseshmin, ose per ata qe kerkonin sukses. Ai erdhi te
ndihmoje mekataret, te pa shpresit qe kishin shume nevoje per te. Dhe neqoftese do te shohim gjerat me vertetesi ne jemi
mekataret dhe te dobtit. Ne kemi nevoje. Cdo kush qe pretendon ndryshe eshte si te heqesh nje akt kurajoz qe duhet ta bejme;
qe te hyme ne dyert e lutjeve dhe te hyme ne kete vend me besim dhe shprese per nevojat qe kemi qe Zoti do te na pranoje sic
jemi.

General Parish Meeting
Sunday, October

19th,

Participate in Important

after Liturgy

Come to the Meeting!!!!!

Church Business


Sunday School



Religious Education



Events & Activities



Fundraising Plans



Financial Review



Archdiocese & OCA News
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Pledge Program for 2015
October and November is the period of our Annual Pledge Campaign.

This is when we in the St.

Nicholas Parish Community indicate our expected level of financial support for the next year. We do this by
praying and considering our own lives at St. Nicholas; determining the financial giving we expect to make
in 2015; indicating it on a Pledge Card; and returning the Pledge Card to church.
Pledge Program letters are currently being mailed to the St. Nicholas Community. As we look into 2015,
we see a need to cover expenses of approximately $145,000. Last year, more than 100 families made a
Pledge.

Most pledges were in the $500 to $3000 range.

We ask you to consider making a generous

Pledge. Please consider increasing your Pledge over last year’s amount or making a first time Pledge for
2015.
The Pledge Campaign will end on Sunday December 7th at our St. Nicholas Day Celebration when all the
pledges received to date will be blessed at the end of the liturgy, in a special prayer of joyous thanksgiving.
Pledges can be put in the collection basket or mailed to the office as soon as you've filled them out. Please
do this as soon as possible.
We appreciate your continued generosity and it is your spiritual, physical, and monetary support that
maintains St. Nicholas here for us to gather together as one community.
Kisha Shqiptare E Shen Kollit - Programi I Zotimit Per Vitin 2015 - Pyetje &Pergjigje
1. Pyetje. A eshte i rendesishem prentimi im?
Pergjigje. Absolutisht ! Premtimi eshte shenje e perkushtimit tend ndaj kishes. Ashtu si cdo njeri, kisha nuk mund te kete nje buxhet pa
ditur sa te ardhua do te kete. Akoma dhe me e rendesishme, prentimi juaj -si nje akt i te dhenit ke Zoti-eshte nje shenje e qarte e
mirenjohjes tuaj ndaj miresise se Zotit.
2. Pyetje. Po une gjithmone jap dicka ne shporte.Nuk eshte kjo e njejta gje?
Pergjigje. Ato qe jepni ne shporte jane gjithmone te mirepritura, por jane shume te luhatshme, dhe kisha duhet te kete nje plan. Pa
karten e premtimit, pa zarfin e premtit, dhe llogarine respektive te antaresimit, ju nuk mund te merrni kredit nga shteti per dhurimin tuaj
(pa cek).
3. Pyetje. Cfare eshte dhurimi proporcional dhe intensional ?
Pergjigje. Kisha kerkon nga ne te njohim nje te dhjeten biblikale, qe eshte 10% e te ardhurave tona si standart per te ditur se sa do te
japim. Megjithate shume pak njerez preferojne ta bejne kete pagese menjehere. Ne te vertete shume nga ne mund te mos jene ne
gjendje dhe standarti 10% eshte i pa arritshem. Dhurimi proporcional dhe intensional ka te beje me procesin vetjak te sejcilit nga ne per
te planifikuar nje fare perqindjeje te te ardhurave tona per kishen. Ashtu sic sejcili nga ne kur rritim vlerat shpirterore, deshirojme qe
perqindjen e planifikuar per kishen ta rritim gjithashtu, edhe nese se fillojme me nje apo dy perqind.Ne se pagojme dicka per kishen para
se te bejme shpenzimet e tjera, d.m.th. percaktojme nje perqindje te te ardhura tona per kishen- ky quhet dhurim intensional.
4. Pyetje. Ne se ke te ardhura modeste,si mund te ndikoje dhurimi proporcional?
Pergjigje. Sa do i vogel qe te jete, dhurimi do te ndikoje ne jeten e kishes ne se ndikon tek ty dhe tek menyra jote e jeteses.
5. Pyetje. Ka shume menyra ndihme qe une afroj.Si e konsideron kisha St.Nikolles kete?
Pergjigje. Ne e vleresojme ate qe shume nga anetaret e shen Kollit mbeshtesin ate me menyra te ndryshme.Por merr ne konsiderate dy
gjera: Se pari jemi nje organizate e vogel, dhe varemi plotesisht nga bujaria dhe mbeshtetja e anetareve te hershem e te tanishem. Ne nuk
marrim para nga burime te jashtme si shume organizata te tjera. Pa mbeshtetjen e te gjithe anetareve kisha e shen Kollit nuk mund te
ekzistonte.Se dyti, dhe me e rendesishme,qellimi i dhurimit nuk eshte filantropi dhe grumbullim parash. Kjo ka te beje me rritjen
(formimin) shpirterore te dhenies ne shenje mirenjohje ndaj miresise se Zotit, qe na eshte dhene falas dhe pa fund, gjate jetes tone.
9. Pyetje. Cfare ben kisha me parate qe merr?
Pergjigje. Kisha paguan per te gjitha sherbimet the programet fetare.Kjo perfshin sherbimin te djelave,kujdesin fetar,muzike,grupin e te
rinjve,shkollen e te djelave dhe programet edukative per te rriturit,kujdes dhe ndihmon komunitetin.gjithashtu paguhen faturat e
kithes,inshuranca dhe mirembajtja e nderteses.kjo eshte koha qe ne si komunitet ta rishikojme detyrimin tone ndaj kishes per te mbajtur
dhe zhvilluar me tej sherbimet tona per vitin e ardhshem. Pa premtimet tuaja kisha nuk mund te permbushe zotimet e mesiper
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27

Tetor

-

Shen

Nestori

Në lojërat për nder të perandorit Maksimian
(286-305), i cili ishte vetë i pranishëm, mori
pjesë

gjiganti

pamposhtur,

i

guximshëm

mburrja

e

Lieu

mbretit.

i

Nestori

vendos që ta përulë krenarinë e të dy
idhujtarëve të shquar. Ndaj, arrin të hyjë në
burg dhe kërkon uratën dhe ndërmjetimet e
shenjtit, i cili bën mbi të shenjën e kryqit dhe
i parathotë fitoren dhe martirizimin.
Më kot e këshillon në stadium Maksimiani që
vijë keq për
tij. Sulet
duke ethirrur:
Më kot e këshillon në stadiumt’iMaksimiani
qërininë
t’i vijëe keq
për rininë
tij.
Dhimitrit
më
ndihmo”
dhe e ngul
Sulet duke thirrur: “Perëndi e “Perëndi
Dhimitritemë
ndihmo”
dhe
e ngul shpatën
thellë në zemrën e barbarit. shpatën

thellë

në

zemrën

e

barbarit.

Ngjarja e pabesueshme u konsiderua si fitore e

Ngjarja e pabesueshme u konsiderua si fitore e Krishterimit kundër
Krishterimit

kundër

idhujtarisë

dhe

monarku

i

idhujtarisë dhe monarku i egërsuar
urdhëroi dhe e vranë Dhimitrin duke e
egërsuar urdhëroi dhe e vranë Dhimitrin duke e
shpuar atë me shtiza, më passhpuar
dhe Nestorin
prerje
atë me me
shtiza,
më koke.
pas dhe Nestorin me
prerje koke.

https://www.facebook.com/koash1991/photos/a.196259440549082.10
https://www.facebook.com/koash1991/photos/a.1
73741845.121840944657599/222047011303658/?type=3&theater

96259440549082.1073741845.121840944657599
/222047011303658/?type=3&theater

SHUMICA E FESTAVE NE TETOR

Protection of

Martyr Bacchus

The Theotokos

in Syria

01 Tetor

07 Tetor

Venerable Sergius

Apostle and

Apostle James, the

St. Demetrius

Evangelist Luke Brother of the Lord
07 Tetor

18 Tetor

23 Tetor

Martyr Anastasia
the Roman

26 Tetor

29 Tetor
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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.
11, 18 and 25 Tetor
E Shtunë 11:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

E Diel 12:

Mesha, 10:00 a.m.

E Hënë 13:

Mbledhja e Keshillit të Kishes, 7:00 p.m.

Tetor 05:

Andrea KUTALI / John JANCE

Tetor 12:

Robert KORRA / Lou FOUNDOS

Tetor 19:

Roland LLUPA / Edi SERA

Tetor 26:

Ilia LUKA / Bill PETERS’

Nentor 02:

E Shtunë 18:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

E Diel 19:

Mesha, 10:00 a.m.; Mbledhja i mbarë kishës

E Premtë 24:

Lutje, 11AM: Nëna e Gëzimit

E Shtunë 25:

Mbrëmjesore, 5PM

E Diel 26:

Mesha, 10:00 a.m.

Stefan BALTADORI / Izzy
TSAMBLAKOS

We’re on the Web!
Visit us at:

www.stnicholasalbanian.org

Sat-Sun, Nov 1 & 2: Flea Market and Bake Sale

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

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

