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shume i rehatshem se sa i bukur. Bibloteka eshte e mbushur

Aktivitetet e Krishlindjeve dhe sherbimet fetare

4

me shume se kapaciteti i saj. Muret jane te mbushura me
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ikona fetare disa me te reja dhe disa me te vjetra sa nuk ka

Mbremje sociale e Klubit te burrave shebehet

me vend. Dhe megjithate me pelqejne aq shume sa vazhdoj
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te mbledh nga vende dhe persona qe ndonjehere nuk i dine

Faqja e Bisneseve

vlerat e tyre shpirterore qe jane shume me te medha se

Programi I sherbimit te djeles

Te gjithe miqte e mi ose per cdo person qe vjen ne
shtepine time e dinë qe zbukurimi i shtepise sime eshte me

vlerat monetare.
Edhe pse kam kaq shume, muajin qe kaloi morra
dhe nje ikone tjeter; eshte imazhi i Ringjalljes se Krishtit qe
ngrihet lart me fitore. Nje ikone qe ka formen e nje figure
dhe qe i ka dale boja gjate viteve qe eshte perdorur.

Nuk

jam i sigurte qe nga e ka origjinen , por besoj qe vjen nga
nje

kishe

e

vogel

qe

tani

eshte

mbullur.

Zakonisht i marr ikonat i sjell ne kishen e Shenjt Nikolles i le
ne Altar per disa jave perpara se ti bekoj me uje te bekuar
nje rit fetar qe pershkruhet ne fenë tone. Kur mbaroj lutjet
perulem me shume respect per ta puthur dhe si me kane
mesuar dhe edukuar shume kohe perpara qe te respektoj
Krishtin dhe Shenjtoret duke treguar perulje dhe respect me
shume se sa familjaritet. Perulem te puth duart dhe kembet

e ketij imazhii por
kur buzet me takojne
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Presidentit
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12

shume se sa familjaritet. Perulem te puth duart dhe kembet
e ketij imazhi por kur buzet me takojne tek nje pjese e
prishur qe eshte bere si grope ne ate ane ku Krishtit i kullon
gjak duke terhequr kryqin, dhe mendja me shkon tek nje
bisede qe kam bere nje jave me pare.
Une bisedoj per fenë dhe besimin ne cdo ore te dites
dhe kjo nuk eshte suprize per mua. Ne te njejten menyre qe
pyes babane per ceshje financiare, nenen per probleme te
ndryshme ose miqte e mij per shqetesimet e ndryshme

kur

kam nevoje per pergjigje te sakta qe te jem sa me i sigurte
per te ndihmuar komunitetin tomë ne problemet e tyre te
ndryshme. Eshte nje rol qe une akoma po mesoj sepse
akoma nuk e di qe njerezit qe keshillohem me mua mund te
Vazhdon ne Faqja 7

tek nje pjese e

prishur qe eshte bere si grope ne ate ane ku Krishtit i kullon
nga Jim Liolin
gjak duke terhequr kryqin, dhe mendja me shkon tek nje

Speciale
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Ne te njejten menyre qe pyes babane per ceshje
te lira (Flea Market) si dhe ata qe ndihmuan Vajzat.
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ime ka
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ne fe, si
Kete
muaj,
mundesi
qe te jemi
se bashku
ate fe me te cilen ajo ishte rritur. Por cfar me
ngeli ne mendje ishte se kur pershruante jeten e

komunitet ne lutje e festime. Dergo veten tende
e bashkohu me ne per festen e Shen Nikolles
me 7 Dhjetor si dhe nje dreke pas meshe. Ejani
ne konkursin e Krishtlindjes e mengjesin me
petulla me 21 Dhjetor. Lutuni me ne ne prag te
Krishtlindjes e diten e Krishtlindjes.
Kete fundvit, jepni dhuratem me te vecante –
veten tuaj!
Krishtlindje te Bekuara e nje Vit te Ri me
Lumturi e Shendet.
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Kendi i Daughters’
nga Linda Foundos

KENDI SHQIP

Panairi vjetor/Shitja e gatimeve këtë vit ishin
një sukses që theu rekordin me fitim mbi $5,000
vetëm duke shitur sende të përdorura dhe gatimet
tona të shijshme. Byreku me lakra mbaroi shumë
shpejt, dhe të dielën, ditën e dytë, kishim shumë
kërkesa! Klientët tanë të rregullt mezi e presin çdo
vit. Falënderimet tona të përzemërta u takojnë të

nga A. Llupa

Dhjetor, 2014

gjithë atyre që punuan aq shumë që çdo gjë të

Këtë radhë po japim një lutje të ditës se

shkonte mbarë dhe të gjithë atyre që sollën sendet e

Krishtlindjeve marrë nga “ Udha Orthodokse”,

tyre për t’ia dhuruatij panairi. Sigurisht nevojitet një

dhe një pjesë nga “Lulet e Verës” e Naimit:

“fshat

i

tërë”

për

të

menaxhuar

këtë

ngjarje!

Faleminderit të gjithëve!
Ne ju urojmë të gjithëve si dhe familjetve tuaja

Zemëra

Gëzuar Festën e Falenderimeve “Festën e Kaposhit”!

Fuqi’ e Perëndisë

E shohëmë në qiej,

Duketë tek kudo,

Në shi e në re,

Se shpirti i gjithësisë

Ndë hën’ e nëpër diej

Po është ajo.

Ësht’ edhe në dhe.

Ajo është gjithë ç’janë,

Më tepër zemrën tënë

Është në çdo vent

Atë ka për fron,

E duket me çdo anë,

Nuk ja dëgjon zënë,

Një trup e në ment.

Zemrën s’e dëgjon?

Le

të

numërojmë

bekimet

tona

dhe

të

jemi

mirënjohës për çdo ditë.
Mos harroni të bashkoheni me ne për Drekën
tonë vjetore të Shën Nikollës,të dielën më 7 dhjetor së
bashku me Hirësisë Tij Peshkopin Nikon! Ëhstë një një
ngjarje e gëzueshme.

ANKANDI i IKONAVE
E Diel, 11 Janar 11

- Mbas meshës

PREVENTIVE HEALTH SCREENING
01 DHJETOR, 2014
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
ne ishemi celebrale, tensionin e larte qe krijon
probleme me zemren, rahjet e çregullta te zemres
dhe densiteti i kockave tek grate qe te çon ne

KTHIMI I IKONAVE
Sillni ikonat e vjetshme per
ankandin e sivjetshem. Ju lutemi
sa me shpejt te jetë e mundur.
Duhet ti pregatisim per ankandin
e 11 Janarit 2015

ostoporoze.
Mund te regjistroheni per Paketen Shendetsore qe
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
ulje dhe pagesa eshte $129 ju lutem telefonini ne
1-888-653 6441 ose ne web:
www.lifelinescreening.com community-partners.
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Dreke ne Diten e Shen Nikolles
me Kryepeshkopin Nikon

E Diel, 07 Dhjetor
Pas Liturgjise ne Sallen Fellowship
Darka me Peshke: $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 ëshë e kufizuar. Fillimisht, biletat do të
shiten në Orën e Kafes të dielën më 9, 16, 23 dhe nëntor.
Blini dhe Reservoni 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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Parada e femijve
per Krishlindje
&
Pancake Breakfast
&
Santa’s visit

E Diel
21 Dhjetor

Ju urojme
Krishlindje
te Bekuar !!!
Oraret e sherbimeve fetare gjate Krishlindjeve
E Mërkurë, 24 Dhjetor
10:00 a.m. – Oreve të Mëdha
5:00 p.m. - Mbrëmjesore
8:00 p.m. - Mesha
E Enjte, 25 Dhjetor
10:00 a.m. – Lutja, Krishtlindjet
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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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Wine and Cheese Social Event Sponsored by the Men’s Club
Të shtunën, më 8 nëntor 2014, Klubi i Burrave Shqiptarë të Shën Nikollës kaluan një mbrëmje shoqërore të suksesshme.
Pjesëmarrja në mbrëmje ishte e mirë dhe të gjithë u argëtuan. Janë luajtur disa loja bilardoje, lojëra me letra, shoqëruar nga të
kënduarit a Ardit i cili i ka inkurajuar të gjithë për të kënduar së bashku. Kjo ishte një mbrëmje mes një shoqërije të mirë, gare
miqësore, me puro, me pica dhe të qeshura.
Ju lutemi shikoni për buletinin e ardhshme të Klubit të Burrave ku do të shpallet ndonjë aktivitet tjetër emocionues ku ne i
mirëpresim të gjithë ti bashkohen këtij argëtimi.
Falenderojmë të gjithë për pjesëmarrjen dhe ndihmën e tyre për Klubin e Burrave Shqipëtarë të Shën Nikollës.
Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth Klubit të Burrave dhe misionit tonë, ose dëshironi të bëheni anëtarë , ju lutem
kontaktoni Ilia Lukën, Toni Benon ose Edi Sera.
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Mesazhi i Prifti –

Vijon nga faqja 1

dine dhe me shume se une. Edhe pse nuk jam ekspert perpiqem me te gjitha forcat e mia te
bej ceshte e mundur per te ndihmuar. Nje jave me pare nje mikja ime po refehej per dyshimet
e saj ne fe, ate fe me te cilen ajo ishte rritur. Por cfar me ngeli ne mendje ishte se kur
pershruante jeten e saj shpirterore fetare ishte ndjenja e fajit qe e shoqeronte. Me mendje dhe
zemer kjo gje e bente te turperohej. Duke e pyetur pashe se ndjehej fajtore dhe mekatare per
dyshimet por por duhet ta ndihmoja ate ne keto momente konfuzioni. Duke u lutur mu kujtua
kalendari i kishes tone, mu kujtua e djela mbas Pashkes. E djela e Shenjt Thomait. Per ne ai
eshte nje shenjtor i madh edhe pse dyshoi. Ai eshte gjithashtu nje lajmetar i nje te vertete te
vetme.
Edhe pse Ai dyshonte ishte i vendosur te zbulonte te verteten, Shenjt Thomai morri nje
bekim te veçante kur theriti: "Zoti im, Mbreti im" . Dhe sot ne e quajme dyshimin e tij te
bekuar, per perpjekjet e tij qe te mesonte sa me shume per Zotin qe eshte nje perpjekje e
bekuar dhe shume here jo e lehte.
Duke u perulur te ikonat per ti puthur buzet me takojne tek pjesa e dhimbjes dhe
fitoresh, tek plaga e kryqezimit qe prune vdekjen dhe fundin, ata qe dyshuan dhe pane
shpresen. Por gjithmone kjo me kujton qe takohem me Zotin ajte ne kryqezimin e dhimbjes
dhe fitores, hubjes dhe jetes dhe qe dyshimet trasnsformehen qe te formohet shpresa te
besimi. Eshte nje vend i mire te jesh mes shenjtorve pak të hutuar por gati të besojme.

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!
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SHEN ELEFTERI HIEROMARTIRI, EPISKOP I VLORES Commemorated on 15 DHJETOR
Njoftimet e Sinaksaristëve nuk sinkronizohen. Ka shumë mundësi që
Elefteri të ketë lindur brenda shekullit të 2-të në Romë nga krahinari i
krishterë i saj dhe nga Anthija (greqisht = lule; ose Evanthia, greqisht =
lule e mirë) e të njëjtit besim, e cila kur mbeti vejushë para kohe ia besoi
episkopit për ta studiuar. Ai vlerësoi më vonë virtytet dhe urtësinë e tij
dhe e bëri dhjak në moshën 15 - vjeçare, 17 (ose 18) vjeç presviter dhe
20 vjeç episkop i Ilirisë - nuk kishte akoma rregulla në lidhje me
moshën

e

të

hirotonisurve.

Pagëzoi turma dhe bënte mrekullira, kështu që perandori dërgoi një
oficer me ushtarë për ta arrestuar. Por ai sapo mësyu në kishë u
çarmatos dhe u gozhdua nga hijeshia e hyjshme dhe elokuenca
predikative e tij, dhe besoi. Ndërkaq e çoi tek mbreti ashtu siç iu lut
predikative e tij, dhe besoi. Ndërkaq
çoi tek mbreti
siç iu Në
lut shenjti.
Rrugës
oficeri
u pagëzua.
shenjti.e Rrugës
oficeri ashtu
u pagëzua.
kryeqytet
Elefteri
mbeti
i pathyer
Në kryeqytet Elefteri mbeti i pathyer
pavarësisht
nga premtimet
djallëzore
te monarkut, i cili fillimisht
pavarësisht
nga premtimet
djallëzore
te
ishte

befasuar
e
monarkut, nga
i cili fillimisht fizionomia
ishte befasuar nga fizionomia
e tij.
shtrinë dhe
pra në
skuqur
pas pse
në një
skarë mee
E shtrinë pra në një krevat tëE skuqur
më një
paskrevat
në njëtë
skarë
me dhe
flakëmë
edhe
spektatorët

flakë edhe
pse nëspektatorët
simpatizuan
pasi
simpatizuan pasi mbeti i padëmtuar.
E skuqën
një kazan mee dhjamë,
dyllë dhe
zift. mbeti
Krahinarii
skuqën
nëtë një
kazan
me dhjamë,
Koremon mendoi një dënim tëpadëmtuar.
dyfishtë: NjëE furrë
bronxi
veshur
me gozhdë…
Shenjtidyllë
u lut dhe
dhe

zift. Krahinari Koremon mendoi një dënim të dyfishtë: Një furrë
bronxi të veshur me gozhdë… Shenjti u lut dhe Koremoni si të
dhe e hodhi në po atë furrë të tij, pasi Koremoni kërkoi ndërmjetimet e hieromartirit. Për arsye se doli i
zgjohej nga gjumi, pyeti se ç’faj kishte bërë Elefteri! Mbreti u
paprekur i prenë kokën, ndërsa
hodhën
klerikun guximtar,
veçsenë
nxehtësia
ra dhetëgozhdët
habit
por brenda
nuk e konvertoi,
dhe e hodhi
po atë furrë
tij, pasiu
epën si qirinj të zbutur! E burgosën
të pangrënë,
por e ushqentee një
pëllumb, derisa
lidhën
njëi
Koremoni
kërkoi ndërmjetimet
hieromartirit.
Për earsye
senë
doli
karrocë me kuaj të egër. Por shpejt
një
engjëll
e
zgjidhi
dhe
e
hipi
mbi
të.
Arriti
në
mal
ku
egërsirat
paprekur i prenë kokën, ndërsa hodhën brenda klerikuni
silleshin si kafshë shtëpiake. Më
vonë ndoqiveçse
me dëshirën
e tij ushtarët
pagëzoi
tyre dhe
guximtar,
nxehtësia
ra dhe dhe
gozhdët
u shumë
epën prej
si qirinj
të
zbutur!
E burgosën
porluanët.
e ushqente
pëllumb,
pesëqind të tjerë derisa mbërriti
në Romë.
Atje më të
kot pangrënë,
e hodhën tek
Kështu injë
prenë
kokën.
derisa
e
lidhën
në
një
karrocë
me
kuaj
të
egër.
Por
shpejt
një
Anthija gjithashtu u godit me shpatë, ndërsa puthte trupin. Hierarkut i luten shtatzënat për t’u çliruar,
engjëllgreqisht
e zgjidhi
dhe e hipi mbi të. Arriti në mal ku egërsirat i
d.m.th. që të lindin me lehtësi (Elefter
= i lirë).
silleshin si kafshë shtëpiake. Më vonë ndoqi me dëshirën e tij
ushtarët dhe pagëzoi shumë prej tyre dhe pesëqind të tjerë
SHUMICA
E FESTAVE
DHJETOR
derisa mbërriti
në Romë.NE
Atje
më kot e hodhën tek luanët.
Kështu i prenë kokën. Anthija gjithashtu u godit me shpatë,
ndërsa puthte trupin. Hierarkut i luten shtatzënat për t’u çliruar,
d.m.th. që të lindin me lehtësi (Elefter greqisht = i lirë).
Koremoni si të zgjohej nga gjumi, pyeti se ç’faj kishte bërë Elefteri! Mbreti u habit por nuk e konvertoi,

courtesy of OCA Website)

St. Barbara

St. Nicholas

of Syria
04 Dhjetor

The Conception

St. Spyridon

of The Theotokos
06 Dhjetor

09 Dhjetor

12 Dhjetor

St. Herman

The Nativity of

of Alaska

our Lord

13 Dhjetor

25 Dhjetor

St. Stephen
27 Dhjetor
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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

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.

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

06, 13, 20 dhe 27 Dhjetor
E Hene 01:

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

E Enjte 4:

Lutje, 11:00 a.m.: S. Barbara

E Premte 5:

Paraklisi i Vogël, 7:00 p.m.

E Shtunë 6:

Lutje, 10 a.m.: S. Kolli; Mbrëmjesore, 5:00 pm

E Diel 7:

Mesha me Pishkopin, 10:00 a.m.; Darkë

07 Dhjetor:

Roland LLUPA / Edi SERA

14 Dhjetor:

Ilia LUKA / Bill PETERS

21 Dhjetor:

Stefan BALTADORI / Izzy
TSAMBLAKOS

Gëzueshëm

28 Dhjetor:

Nasi PAVLLO / Ardian MILE

E Martë 9:

Lutja, 11:00 a.m.::S. Anna

04 Janar:

Jim OSWALD / Tomi BENO

E Premte 12:

Paraklisi i Vogël, 7:00 p.m.

E Diel 14:

Mesha, 10:00 a.m.

E Premte 19:

Paraklisi i Vogël, 7:00 p.m.

E Diel 21:

Mesha, 10:00 a.m.; Dramë dhe Petull

We’re on the Web!

E Mërkurë 24: Oreve të Mëdha, 10:00 a.m.

Visit us at:

www.stnicholasalbanian.org

—Mbrëmjesore, 5:00 p.m.
—Mesha, 8:00 p.m.
E Enjte 25:

Lutja, 10:00 a.m.; Krishtlindjet

E Diel 28:

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

