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NE KETE BOTIM

Mesazhi i Prifti
nga Fr. Nathan Preston

Ne besimin tone Zoti eshte gjithmone gati per ne. Ne nuk i
lutemi nje diçkaje abstrakte dhe lutjet gjate meshes nuk
jane vetem ide. Zoti sa here qe ne lutemi eshte midis nesh.
Kjo eshte dhurate per ne dhe na siguron qe te gjithe mund
ta njohin ate ne menyra te ndryshme. Si te Krishtere
Ortodoks ne jemi te ftuar qe te drejtojme veshtrimin dhe
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eksperiencen tone per tu bashkuar me Zotin. Cdo gje qe

Shumica e ngjarjeve & Programi i sherbimit te djele 12

dime duke filluar nga hymnet fetare dhe deri te shija e

treguar ate vend te veçante qe na ka dhene duke e

bukes se grurit dhe veres na bejne te rikujtohemi se kush

konsideruar

jemi. Ne jemi femijet e tij. Femijet e Tij paksa te perkedhelur

shentoreve jane portreti i motrave dhe vellezerve tane qe na

dhe ndonjehere te pakenaqur per ato qe kemi duke kerkuar

drejtojne ne jete dhe te na ndihmojme ne lutjet tona. Radha

me shume per te plotesuar deshirat tona per te pasur sa me

e ketyre ikonave nuk eshte me numer. Stili dhe ngjyrat e tyre

shume. Keshtu Zoti dhuron gjeresisht duke ditur dobesite

kane nje kuptim shume te gjere. Kuptimi i ikonave eshte

tona

lakmi.

shume me i gjere dhe Zoti vendosi tja jepte njerezve te Tij .

Zoti te jep shume. Kjo tregohet ne ikonat e kishes tone.

Jo te gjitha ikonat kane te njejtin kuptim. Te gjithe mund te

dhe

tendencen

tone

per

secilin nga ne nje pjese te Tij . Ikonat e

gjejme nje ikone qe na ben te ndjehemi mire dhe ta
Ikonat per ne besimtaret jane më shume se te zbukurosh

perdorim. Sot desha tju tregoj per nje ikone qe ka shume

dhe dekorosh kishen dhe shtepite tona. Nuk duhen

kuptim

per

mua.

vleresuar nga paraqitja e tyre sepse secila nga ato eshte nje
mundesi dhe ftese per tu takuar me Zotin dhe per te na

Vazhdon ne Faqja 7
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komunitetit tone fetar. Ju lutemi ta

Ne mbledhjen e pergjithshme ne Tetor u dhane disa reporte perfshire
programin e ri te Shkolla e se Djeles, aktivitete te Klubit te Burrave,

kontrolloni ne www.stnicholasalbanian.org.
-

Keshilli mendon se eshte e arsyeshme te
ruajme vendet e shenjta tek Mali Tomorrit ne
Cypress Hills per anetaret e vazhdueshem te
Shen Nikolles. Prandaj norma e jo-anetareve
u rrit ne $6500, vendim qe hyri ne fuqi
menjehere.

Nese keni ndonje pyetje mbi temat e lartpermendura
mund te kontaktoni At Nathan ose mua.
Me ndihmen tuaj ne shpresojme te bejme Kishen nje
komunitet me te madh, me te forte shpirterisht e me
te shendoshe financiarisht.
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Daughters’ Corner

KENDI SHQIP

nga Linda Foundos

(The Albanian Corner)

Bijat dhanë mbështetjen e tyre për Eskursionin vjetor
të Golfit nëpërmjet regjistrimit, me organizimin e banketit
dhe biletave të llotarisë. Si gjithmonë, kjo ishte një ditë e
këndshme. Qëllimi ynë është që të ofrojmë mbështetjen
tonë për të ndihmuar sa të jetë e mundur mbarëvajtjen e
jetës në komunitetin e Shën Nikollës. Sa më shumë t’i
përkushtohesh dickaje, aq më shumë do të përfitosh.

nga A. Llupa

Nentor, 2014

Kete muaj po japim një lutje që mund të përdoret pas
rrëfimit dhe një pjesë nga vjershë “Pellazgët-Shqipëtarët”

Është me të vërtetë një familje e dytë për shumicën. Do të
kishim kënaqësi të madhe që edhe ju të merrnit pjesë.
Bijat kanë pasur një bashkëpunim të madh në
përgatitjen e Panairit vjetor/Shitjes së gatimeve . Kjo është

Lutje pas rrëfimit

padyshim një përpjekje e komunitetit . Në numrin e
ardhshëm të botimit , do të mësoni për suksesin tonë. Unë

O Zot, Ati im, shpëtimtari dhe bamirësi i shpirtit tim, të

e di se klientët tanë të rregullt këtu në lagje janë

kërkoj ndjesë për çdo mëkat që kam bërë dhe mar vendim

gjithmonë shumë të lumtur që të na vizitojnë,

që kurrë të mos

edhe për cmimet tona shumë të lira!

të ofendoj Ty me mëkatet, dhe

shpirtërisht, të premtoj të vë në rrugë të drejtë jetën time.
Më frikëso me ligjet e tua te bekuara, që të mposht oreksin

sikurse

FJALË TË URTA:
Jeta është si loja me letra, që konsiton jo vetëm te të

fizik dhe të ndjek një jetë të shenjtë, duke menduar dhe

pasurit e kartave të mira, por se sa mirë e luan lojën me

duke bërë gjëra që të kenaq Ty. Të lutem që të më japësh

ato letra.

mirësinë e shpirtit tënd të shenjtë, të më bësh të fortë të

Shumë punë, pak fjalë.

përballoj çdo punë dhe vepër keqëdashëse, apo fjalë e

Eliminoni nevojën tuaj për përsosmëri në të gjitha

mendime dhe te evitoj çdo kurth të të ligut.

fushat e jetës dhe do të filloni të zbuloni përsosjen në vetë

Ndriço zemrën time me Djellin e Drejtësise Tënde; m’a

jetën.

kthjello mëndjen dhe më kontrollo çdo veprim, dhe duke

PREVENTIVE HEALTH SCREENING

ndjekur rrugën tënde të drejtë, të fitoj jetë të përjetshme,
Amin.

DECEMBER 1, 2014
Pellazgët-Shqipëtarët, Butuar për herë
te pare në Bruksel në1897
…Ne kurdoherë

Me Pirron vamë

Burra të ndjere

Romës i ramë,

Edhe të vlerë

Llatint’ i vramë

Jemi treguar;

E i tmeruam;

Kisha shqiptare Orthodokse e Shenjt Nikolles ofron
nje

mbasdite

komunitetit

do

shendetsore.
te

ofrojne

Perfaqsuesit

mundesine

e

e
disa

analizave te ndryshme per mbrojtjen e shendetit ne
daten 12/01/ 2014. Pesë analiza do te ofrohen per
te pare problemet me themelore te shendetit qe
kane te bejne me: bllokimin e arterieve qe te çojne

Me grekërinë

Me Skënderbenë

Dhe me Persinë,

Tyrqve sa qenë

ne ishemi celebrale, tensionin e larte qe krijon

Me gjith’ Azinë

U dhamë dhenë

probleme me zemren, rahjet e çregullta te zemres

Kemi lëftuar.

Dhe i dëbuam.

dhe densiteti i kockave tek grate qe te çon ne

Me Lekën vamë,

Kush i goditi

ostoporoze.
Mund te regjistroheni per Paketen Shendetsore qe

Muntmë Daranë

Posi petriti

Datën i dhamë

E i cfiliti

Gjithë Azisë

Tyrqit, barbarët?

Burr’ u dëftyem

Bota s’guxonte

Të gjith’i thyem

Që t’u qëndronte,

Përmbys e kthyem

Po kush lëftonte?

ulje dhe pagesa eshte $129 ju lutem telefonini ne

Fron’ e Persisë.

Ne shqipëtarët.

1-888-653 6441 ose ne web:

perfshin 4 prova vaskulare te zemres dhe analiza e
ostoporozes per $149 ( per $139 per anetaret tane).
Te gjithe analizat shkojme nga 60-90 minuta.
Neqoftese deshironi te regjistroheni merni dhe $10

www.lifelinescreening.com community-partners.
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Dreke ne Diten e Shen Nikolles
Me Kryepeshkopin Nikon

E diel, 7 Dhjetor
Pas Liturgjise ne Sallen Fellowship
Darka me Peshk: $25
Darka per Femijet: Free
Ejani dhe na ndihmoni te festojme Shën Nikollën ditën e festes
sone. Si sponsor, Bijat do te ofroje Cmime që do te fitohen me ane
ten je Llotarie!!
Tickets will Hapësira është e kufizuar. Fillimisht, biletat do të
shiten në Orën e Kafes të dielën më 9, 16, 23 dhe 30 nëntor.
Blini dhe Rezervoni Biletat duke kontaktuar:
Ilia/Agathia Luka 718-456-6582
Robert/Tina Korra 201-338-2002
Edi/Oneda Sera 516-280-4876
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Adresa e re e internetit së Kishës Shën Nikolla
Me gëzim të madh Kisha e Shën Nikollës ka aktivizuar faqen e saj të re të internetit në tetor. Faqja e re e
internetit ka një pamje moderne dhe teknologji të fundit për të lejuar një mënyrë më të gjerë komunikimi.
Ky përmirësim bën më të lehtë përdorimin e faqes së internetit nëpërmjet telefonit dhe tabletit.
Me aftësitë e reja, faqja e internetit do të përdoret për të rejat ditore të rregullta, për jetën e kishës dhe
do të veprojë si një burim për famullinë. Disa nga karakteristikat dhe përmbajtjen përfshijnë qasjen në
buletinin mujor (The Orthodox Post) në anglisht dhe shqip, orari i aktiviteteve të kishës dhe ngjarje të
veçanta, mundësia për të bërë dhurime online, dhe një burim informacioni i historisë së kishës sonë dhe
besimit orthodoks. Ne parashikojmë të kemi më shumë informacion të larmishme në të ardhmen.
Një falënderim i veçantë i takon Erald Trojës për shërbimin e tij prej vitesh në ruajtjen dhe përditësimin e
faqes së internetit sa herë që nevojitet. Njohuritë dhe përvoja e Eraldit në informatik ishte kyç në
zbatimin e lejuar të një tranzicioni të qetë dhe të shpejtë. Një falenderim edhe për Fr. Nathan, Damian
Peters dhe Joanne Heiser për rolin e tyre në ndërmarrjen e kësaj përpjekjeje dhe fazën e zhvillimit të
faqes së re të internetit.

Faqa e internetit është është si më poshtë dhe ju lutem na vizitoni në: www.stnicholasalbanian.org
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Premtimi Financiar per 2015

Tetori e Nentori eshte periudha e Fushates se Premtimit Vjetor. Kjo eshte koha kur ne komunitetin tone fetar te Shen Nikolles
tregojme nivelin e mbeshtetjes financiare for vitin e ardhshem. Kete e bejme duke u lutur e konsideruar jetet tona prane Shen Nikolles;
percaktojme sa mund te japim ne 2015ten; e tregojme ne Carten e Premtimit; dhe e kthjme mbrapa Karten e Premtimit ne kishe.
Letrat me Karten e Premtimit jane nisur me poste per komunitetin tone te Shen Nikolles. Me nje veshtrim te shpejte per 2015ten,
shikojme shpenzime te nevojshme ne $145, 000. Vitin e shkuar, mbi 100 familje dhene mbeshtetjen e tyre financiare. Shumica e tyre
ishte nga $500 deri ne $3000.
Ju lutemi te jeni sa me bujar ne Premtimet tuaja.
Ju lutemi te rrisni Premtimet mbi shumen e vitit te kaluar ose te Premtoni per here te pare per 2015ten.
Fushata e Premtimeve do te mbaroje ne 7 Dhjetor me kremtimin e Dites se Shen Nikolles ku te gjithe premtimet do te bekohen ne fund te
liturgjise, me nje lutje te vecante per nje falenderim te hareshem.
Kartat e Premtimit mund te vendosen ne shporten e grumbullimit ose mund ti ktheni me poste sapo ti plotesoni. Ju lutemi ta beni kete
sa me shpejt te jete e mundur.
Ne e vleresojme bujarine e vazhdueshme dhe eshte pikerisht mbeshtetja juaj shpirterore, fizike e monetare qe e mban Shen Nikollen
ketu per ne, se bashku ne nje komunitet.

Faleminderit!
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 Zotieshte nje shenje e qarte emirenjohjes 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 tejapim. 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 mbajturdhe zhvilluar me tej sherbimet tona per vitin e
ardhshem. Pa premtimet tuaja kisha nuk mund te permbushe zotimet e mesiper
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St. Nicholas Church Golf Outing a Success!!!
Once again great weather and a distinguished group of golfers and diners made our 17th Annual Golf Outing a
great success!!! As the golfers checked in they received golf balls, cigar, granola bar and water. The call to get on
the golf carts came at noon and shortly thereafter; the carts started rolling out to their designated holes.
With the sun shining strong, the challenge to hit that little ball accurately was evasive as always, but then golfers
only remember the times when they strike the golf ball…well. The golfers returned to the beautiful clubhouse at the
Woodlands Restaurant located on the course with beautiful views all around for drinks and dinner. The addition of
several church members joining the evening enhanced the excitement.
After drinks and dinner, winners were announced and the grand raffle prizes were distributed. All in all, it
turned out to be a great success as a golf function with fellowship and also a very successful fundraiser. Everyone
left with great compliments for a day of fun and enjoyment.
We want to thank all those participated in this event, especially those who came for the day to work at the
outing to make it a huge success, as well as those who worked so hard to bring in the sponsorships and prize
donations. It was a job well done by the team.
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Mesazhi i Prifti –

Continued from Page 1

Kjo eshte Ikona e Theodhokos "Gezim te gjithe atyre qe vuajne" e cila ka nje histori mrekullish , tradegjish, fitoresh mbas
deshperimit. Por gjeja me e mrekullushme reth kesaj ikone eshte se duke e veshtruar forca e saj te ben te lutesh. Duke
veshtruar kete ikone me vemendje shikojme Marine e Shenjte ne qender, Krishti me lart ne parajse dhe nevojtaret qe i
rethojne

me

engjejt

qe

degjojne

problemet

dhe

shqetesimet

e

tyre.

Kur e veshtrojme ikonen e Theodhokos Maria e shenjte i ka duart lart per te treguar se fuqia, forca, shendeti dhe qetesia
vjen

nga

djali

i

saj

nga

Krishti

Zoti

yne.

Duke

e

veshtruar

kete

ikone

ne

mesojme qe ne jemi te ngjashem me ata qe e rethojne ate, ne jemi ata qe lutemi dhe kemi nevoje.

Duke pranuar nevojat tona ne radhet e nevojtareve jemi te ftuar te
marim nga forca e Zotit. Fuqia e Tij eshte aq e madhe, dhe e
paimagjinushme sa se fundi ne do te ndihmohemi dhe do te fillojme ti
sherbejme dhe ndihmojme te tjeret. Kur lutemi per nevojat tona dhe
pranojme se jemi te pafuqishem pa ndihmen e Tij atehere jemi gati te
sherbejme, gati te qendrojme si engjej dhe Maria e Shenjte do te na
drejtoj te Zoti per nevojat tona shpirterore. Ne bashkojme vuajtjet tona
sepse
Zoti
ka
bere
vend
te
perkryer
per
Te bekuar qofshin te varferit qe pranojne varferine e tyre.

nevojtaret.

Shkolla e Kishës
Shkolla e Kishës po ndryshon në mënyrë të gjallërishme. Prindër, ju lutem
shihni me vëmëndje informacionin e mëposhtëm që fëmijët tuaj të marrin
pjesë:
·

Shkolla e Kishës do të takohet të Dielën e parë të çdo muaji dhe do

të fillojë në orën 10AM. Të gjithë fëmijët nga kopshti deri në klasën e 5-të
janë të ftuar.
·

Shkolla për fëmijët nga katër vjeç e më të vegjël, do të takohet të

Dielën e katërt të çdo muaji dhe do të fillojë në orën 10:30AM
·

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

Për më shumë informacion, kontaktoni At. Nathanin ose shihni buletinin të
postuar në tabelën në mes të shkallëve. Mirë u takofshim në Shkollën e së
Dielës!

The Orthodox Post

Page 8
Shenjtorët

Kozma

Commemorated

dhe

on

Damian-

1st

Nentor

Shenjtorët Kozma dhe Damian ishin nga
Azia. Prindërit e tyre ishin një model i
përkryer i bashkëshortëve të krishterë.
Kur mamaja e tyre, Theodoti, mbeti e
ve, ia kushtoi të gjithë jetën edukimit të
krishterë

të

fëmijëve,

Kozmait

dhe

Damianit. Të dy vëllezërit dalloheshin
për zgjuarsinë e tyre dhe studiuan
shumë shkenca, veçanërisht shkencën e
mjekësisë

dhe përkushtimin

human.

Shëronin sëmundje të ndryshme pa
marrë asnjë shpërblim dhe për këtë u
quajtën anargjendë. Të shumtë ishin ata
të sëmurë të cilët, pasi gjenin shërim, dëshironin të falenderonin
shenjtorët por ata nuk i pranonin shumë nderimet e njerëzve dhe u
përgjigjeshin atyre duke përdorur fjalët e Shkrimit të Shenjtë: “Bekimi dhe
lavdia, urtësia dhe falenderimi, nderimi, fuqia dhe forca janë tek Perëndia
ynë në jetë të jetëve”. Kështu me përulësi anargjendët Kozma dhe Damian
i shërbyen të tjerëve gjatë gjithë jetës së tyre. Ndërruan jetë në paqe dhe
u varrosën në vendin e quajtur Ferema.

SHUMICA E FESTAVE NE NENTOR

Saints Cosmas

Saint Nectarius

And Damian
01 Nentor

Martyr Menas

Saint Philip

St. Matthew

of Egypt
09 Nentor

11 Nentor

14 Nentor

16 Nentor

The Entry of the

St. Catherine

Theotokos

of Alexandria

21Nentor

24 Nentor
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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
Lutje ne mbremje, cdo te Shtune ne oren 5:00 p.m.
08, 22 and 29 Nentor (not 15 Nentor)

Ushers’ Schedule
for Sunday Services
Lista e sherbimit te dielave ne kishe
Nentor 02:

Stefan BALTADORI / Izzy
TSAMBLAKOS

Nentor 09:

Nasi PAVLLO / Ardian MILE

Sun, Nov 02: Liturgy, 10:00 a.m.

Nentor 16:

Jim OSWALD / Tomi BENO

Sun, Nov 09: Liturgy, 10:00 a.m.

Nentor 23:

Andrea KUTALI / John JANCE

Nentor 30:

Robert KORRA / Lou FOUNDOS

Sat-Sun, Nov 1 & 2: Flea Market and Bake Sale
Sat, Nov 01:

Health Prayers, 5:00 p.m.
Sts. Cosmas and Damian

Parish Council Meeting after Liturgy
Sat, Nov 15:

Start of the Nativity Fast

Sun, Nov 16: Liturgy, 10:00 a.m.
Fri, Nov 21:

Liturgy, 10:00 a.m.

We’re on the Web!

Entry of the Theotokos;

Visit us at:

Paraklesis, 7:00 p.m.
Sun, Nov 23:

www.stnicholasalbanian.org

Liturgy, 10:00 a.m.

Mon, Nov 24: Prayers, 11:00 a.m.
St. Catherine
Thurs, Nov 27: Thanksgiving Prayers, 10:00 a.m.
Fri, Nov 28:

Paraklesis, 7:00 p.m.

Sun, Nov 30:

Liturgy, 10:00 a.m. Flag Day Prayers

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

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

