Page 3

THE ORTHODOX
POST

The Orthodox Post

January 2014

Volume X, Issue 1 Albanian

2009

St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432
Volume V, Issue 6
Web site: www.stnicholasalbanian.org
E-mail: fr.nathan@stnicholasalbanian.org
Tel: (718) 380-5684

Mesazhi i Priftit
by Fr. Nathan Preston

Prifterinjte tregojne ndonjehere barcaleta ndermjet njeritjetrit. Shpesh shakate e barcaletave permbajne brenda dhe
te verteten. Njera nga keto eshte se njehere "dy besimtare'
diskutonin me njeri tjetrin per jeten ne komunitetin e kishes
tyre. "Une se di se c'far eshte kjo po sa here qe shkoj ne

NE KETE BOTIM
Mesazhi i Priftit dhe Mesazhi i Presidentit

1

Kendi I Daughters dhe Kendi shqip

2

Prezantimi i Ikonave dhe Zhvillimi Natural i Kishes

3

Festimi i festes se Shen Nikollēs dhe
fituesi i llotarise se makines
Parada e femijve per Krishtlindje, mengjezi me pancake dhe
vizita e Santes

kishe me japin nga nje veze te kuqe"- thote njeri prej tyre.
Kjo eshte shaka por me nje te vetete te hidhur brenda.

5

Kartat e dhurimit per vitin 2014 dhe
te rejat e Komunitetit tone

Me periudha te ndryshme sipas festave ne marrim ne
kishe vezet e pashkeve, palmat, lulet e bekuara nga Epitafi,

Festat e Janarit

kartat e ikonave dhe shume te tjera qe jepen gjate vitit ne

Faqja e bisnezeve

dite te caktuara. Kjo eshte e dukeshme, po shpresojme te

Ngjarje te ndryshme, sherbyesit ne kishe ,
shkolla e te djeles

mos jete e vertete qe te vish ne kishe vetem per te marre

4

6
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9-11
12

bekimim gjate diteve te festave. Dhe pas festave te mos
vime me. Kjo eshte e padrejte dhe per ata qe marrin pjese
regullisht ne meshe dhe gjithashtu per priftin qe here pas
here perpiqet ta vere kete problem ne dukje. Perpjekje te
tilla pa rezultat tregojne qe ka nje renie besimi shpirteror.

Mesazhi i Presidentit
by Jim Liolin

Kush e fitoi llotarine e makines?
Dreka e Shen Nikollēs ishte me te vertete emocionuse. Morren
pjese me shume se 120 vete, te ritur dhe femije qe u kenaqen
shume me ushqimin dhe biseduan me shoqerine. Te gjithe
donin te fitonin. Dhe pse Jo? Ne qofte se kishe bilete e kishe
mundesine per te fituar. Po per fat te keq ishte vetem nje fitues
per makinen dhe disa peshqeshe te vogla.
Dhe fituesit ishin Mr/Mrs Vasil Pecani nga Staten Island NY.
Çmimi i dyte per $ 1000 u fitua nga Mr/Mrs Jim Oswald nga
Rockville Centre, NY.

Ne ju urojme gjithe te mirat dhe

shpresojme qe te jene shume te kenaqur. U shperndane
gjithashtu dhe disa peshqeshe te vogla.
Falenderojme Tomi Beno per punen shume te mire per ta
bere kete eveniment nje sukses.
Larry Jance nje nga me te vjetrit ne kishen tone, u vleresua
per perkushtimin e tij ne kishe dhe ju dha mundesia te terhiqte
bileten fituese nga kutia. Afersisht per 70 vjete Larry ka
pregatitur ushqimin per diten e Shen Nikollēs. Kete vit ai pati
mundesine te sherbehej dhe te kenaqej. Te gjithe pjesmarsit

Si prift une degjoj dhe arsyet e atyre qe vine dhe te
atyre qe s'vine. Problemet jane nga me te ndryshmet.
Eshte e vertete qe kemi nevoje per qetesi. Eshte

e

vertete qe kemi nevoje te degjojme si mund ti zgjidhim
problemet e jetes tone.
Continued on Page 7
vleresuan kete njeri te mrekullueshem qe ka punuar te
beje kishen e Shen Nikollēs nje vend te kanaqshem.
Ne dreken e Shen Nikollēs moren pjese shume njerez .
Ushqimi dhe sherbimi u pelqye nga te gjithe.
Nje pune shume te mire bene Agathia dhe Ilia Luka me
rezervimet paraprake dhe porosine e ushqimit.
Ushqimet u shperndane nga kuzhina me ndihmen e Mark
Papalexis,

Greg

Papalexis,

Greg

DiTullio

(dhendri

i

ardhshem I Mark Papalexis nga perendimi I Shqipërise)
Gjithashtu ne tavolina ndihmuan dhe Laura Papalexis ,
Tina Korra, Vasian Gjoka, Christina Liolin, Andrea Kutali.
Makaronat per femijet u dhuruan nga Phil dhe Janna
Foundos. Torta per festen e Shen Nikollēs u porosit nga
Christine Beno. Falenderojme te gjithe per perpjekjet e
tyre.
Ky muaj, Janari eshte gjithashtu I zene me dite te
vecanta ne jeten e Kishes tone. Ju lutem te kini parasysh
qe prezantimi i Ikonave do te behet me 12 Janar.
Gjithashtu lexoni Posten Ortodokse dhe Buletinin javor per
orarin e sherbimeve ne kishe.
Gezuar Vitin e Ri!!!
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KENDI SHQIP
(The Albanian Corner)

Kendi i Daughters’
by Linda Foundos
Gezuar Vitin e Ri !! Eshte koha per nje fillin te ri.
Eshte koha per ne qe te bejme ca ndryshime ne jeten
tone.....kujdesimi

per

shendetin,

te

hame

ushqime

te

shendetshme, te bejme me shume gjimnastike, me shume
pjesmarrje te regullt ne kishe,me shume lutje,te vizitojme te
by A. Llupa

Janar, 2014

t
Këtë muaj po japim një pjesë nga “Zbulesa” e kapitullit
të parë “Burimet e Dokrtinës së Krishterë” nga vëllimi i

semuret, te ndihmojme ata qe kane nevoje, te mesojme dicka
te re perdite dhe shpenzojme me pak kohe ne celular. Cdo
dite qe jetojme eshte nje dhurate qe duhet ta vleresojme.
Urojme qe viti 2014 te jete per te gjithe nje vit i mbare dhe i

parë “Doktrina” i Tomas Hopko.

shendetshem.

…Titulli i parë që iu dha Jezusit nga populli, është titulli

erdhi ne kishen tone me dhurata per femijet ne Christmas

RABAI, që do të thotë MËSUES. Pasuesit e Tij u quajtën
dishepuj, që do të thotë NXËNËS.
Pikësëpari, Jezusi erdhi tek njerzit si Mësuesi i dërguar
nga Perëndia. Ai u mëson atyre vullnetin e Perëndisë dhe
e bën Perëndinë të njohur tek ata.
Ardhja e Jezusit si mësues është një aspektet i të qënurit
të tij Krisht, Mesia. Fjala KRISHT është përkthimi në
greqisht i fjalës hebraike MESIA, që do të thotë I Lyeri i
Perëndisë. Ishte parathëne, se kur të vijë Mesia, njerzit
“do të mësoheshin nga Perëndia”(Isaia 54:13; John 6:45).
Jezusi erdhi tek njerzit si mësuesi hyjnor. Ai thotë në
shumë raste, që fjalët e tij janë të Perëndisë. Ai foli si “një
që ka autoritet”, jo si mësuesit e zakondshëm hebrenj. Ai
akuzon ata që nuk pranojnë mësimin e tij, sikur nuk
pranojnë Perëndinë vetë.
..Ai që beson tek une, nuk me beson mua, por atë që më
dërgoi mua. Edhe ai që më sheh, sheh atë që më dërgoi.
Kam ardhur si drita për botën… sepse nuk fola prej vetes,
por Ati që më dërgoi më dha porosi çfarë të them. Ajo që
them është ajo që Ati më ka udhëzuar.(Xhon 12:44-50)
Jezusi i mësoi njerzit, jo vetëm me fjalët e Tij, por me
veprat e Tij; dhe për më tepër me vetë personin e Tij. Ai
thotë, se Ai është e Vërteta dhe Drita. Ai e tregon veten e
Tij, jo vetëm që flet para Perëndisë, por që ai vetë është
FJALA e GJALLË e PERËNDISË në mish njerëzor, LOGOS
(fjala) që është i përjetshëm dhe i pakrijuar, por që u bë
njeri si Jezusi i Nazaretit për ta bërë Perëndinë të njohur
në botë.
Continued on Page 7

Santa nuk na ka zgenjuer perseri dhe kete vit. Ai
Pancake Breakfast! Falenderojme te gjithe ata qe ndihmuan
j
per ta bere ate dite sa me te bukur. Gjithashtu shkollen e te
djeles qe me Christmas Pageant nxorren disa yje te vegjel.
p
Mbledhja e Daughters do te behet te Djelen me 19
o
Janar. Deshirojme qe vimi ne kishe dhe te merrni pjese.
j
a

p
Do te filloj
Bekimi i shtepive
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Per ta planifikuar flisni me Fr. Nathan per
j
diten qe deshironi
te bekomi shtepine tuaj.
e
Bekimi i shtepive
fillon mbas dates
m
12 Janar.
i
Mund tentel: Kisha 718 380-5684
ë
Cel: 208 818-3372
v
ë
s
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Prezantimi i Ikonave
do te behet te djelen me 12 Janar mbas meshes

Kthimi i Ikonave
Ju lutemi qe te ktheni ne kishe
Ikonat qe keni marre nga viti i
kaluar sa me shpejt te jete e
mundur.
Na duhen qe ti pregatisim per
prezantimin e ikonave me 12 Janar
.

PROGRAMI PER ZHVILLIMIN E VETEVETSHEM TE KISHES ORTHODOKSE
Gjate vitit te ardheshem, grupi i “Zhvillimit te Vetvetshem te Kishes Orthodokse” do te punoj ne fazen tjeter te
programit/procesit.
Gjate vitit 2013, jane zhvilluar gjithesej 7 takime ne grupe pune ku morren pjese mbi 60 anetare te Kishes. Degjuam
mendime, sugjerime dhe keshilla shume te vlefshme prej te gjithe pjesmaresve dhe reflektime per ecurine e Kishes tone.
Ishte kenaqesi te shikoje anetaret e Kishes aq te gezuar, enthusiast, dhe te bekuar.
Ne Janar te 2014 do te zhvillohet takimi i fundit i grupeve te punes ku do te marrin pjese te rinjte e moshave 13 - 18
vjecare. Data e ketij takimi do komunikohet ne Kishe. Po te njihni te rinje te kesaj moshe, qe jane te interesuar te marrin
pjese ne kete grup pune, ju lutemi vini ne dijeni Priftin Nathan ose ndonji nga anetaret e grupit te “Zhvillimit te Vetvetshem
te Kishes Orthodokse” .
Mbas perfundimit te takimeve te grupeve te punes, grupi i “Zhvillimit te Vetvetshem te Kishes Orthodokse” do vazhdoj
me tej punen qe konstaton ne grupimin/organizimin e te gjithe informacioneve te mbledhjeve nga takimet dhe do
komunikoj konluzionet nepermet buletinit mujor te Kishes. Qellimi jone eshte te perqendrohemi ne 2 ose 3 sugerimet
kryesore dhe te fillojme fazen implementuse. Nga shume pjesmares te mbledhjeve, nje nga sugerimet ishte permiresimi i
mesimdhenies ne shkollen e dites se Diele ne Kishen tone per te cilen po punohet te permiresohet.

Nje nga sugerimet e

tjera ishte formimi i “Klubit te Burrave”, i cili tashme eshte formuar dhe ka filluar aktivitein e vet. Gjithashtu kemi dhe shume
suggerime te tjera qe grupi i “Zhvillimit te Vetvetshem te Kishes Orthodokse” do ti shikoj me kujdes gjate fases
implementuese.
Grupi i “Zhvillimit te Vetvetshem te Kishes Orthodokse” falenderon mikepritesit per mikepritjen bujare si dhe
pjesemarresit ne keto takime pune per sugjerimet shume te vlefshme.
Ne qofte se keni pyetje ose desheroni me shume informacion mund te kontaktoni Priftin Nathan, Tomi Beno, Chris Liolin,
Joanne Heiser, Mark Papalexis ose Nick Filis.

The Orthodox Post

Page 4

Dreka per St. Nikollen dhe fituesi i llotarise
Sic u pershkrua dhe ne mesazhin e Presidentit te Bordit te kishes festimi i dites se shen Nikolles te
djelen ne 8 Dhjetor u krye me sukses. Sherbimi dhe dreka u pelqye nga te gjithe. Pjesmarrja qe shume e
mire.Morren pjese rreth 120 te ritur dhe femije.
Entuziazmi u shtua dhe me hedhjen e shortit te makines. Bilteta fituese u terhoq nga Larry Jance.
Sherbimi i tij ne kishe per shume vjete u vleresua.
Fituesi per cmimin e makines ose $ 15,000 ishte Vasil dhe Suzana Pecani. Cmimi i dyte per $1.000 u
fitua nga Jim dhe Donna Oswald. URIME!!!
Falenderojme shume te gjithe ata qe shiten dhe blene bileta dhe punuan shume qe te bejne kete
eveniment nje sukses.Mbetja nga fitimi do te perdoret per te paguar borxhin qe eshte marre per
zgjerimin e kishes.
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Parada e femijve per Krishtlindje, mengjezi me pancake dhe vizita nga Santa
Te djelen me 22 Dhjetor antaret e kishes u kenaqen me cfaqen e femijve te shkolles te se djeles. Femijet qe
te gjithe nga me te vegjlit deri te me te riturit morren pjese. Shume falenderime per Joanne Heiser, Jana
Foundos, Christine Beno, Cleo Filis and Adelina Llupa per punen e mire.
Mbas cfaqesh u dha mengjezi me pancake sipas traditesh qe u sponsorizua nga Daughters' e shen Nikolles.
Falenderojme te gjithe qe ndihmuan ta bejne kete dite kaq te bukur vecanarisht Tina Peters,Christina Liolin dhe
Robert Korra.
Se fundi te gjithe femijet u kenaqen me viziten e Santes me dhuratat dhe fotografite qe bene me te.
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Vizita nga Santa -

Continued

"Premtimi i Programit te Fondeve - - Ne Progres”

Çdo vit Kisha e Shen Nikollēs kërkon nga anetaret e saj te bejne nje plan per dhurumin qe do te bejne per vitin e
ardhshem. Dhurimi juaj ben qe kisha jone te vazhdoje ti shërbej Komunitetit tone. Ky program fillon ne Tetor dhe vazhdon
deri ne dimēr. Fillon me shperndarjen e kartave te antarsise per te plotesuar shumen qe deshironi te dhuroni.
Eshte shume e rendesishme ne jeten e Kishes tone qe çdo njeri te mari pjese ne kete program. Mendoni sa e
rendesishme eshte kisha per ju dhe familjen tuaj dhe bēni nje dhurim zemergjere per vitin 2014. Plotesoni karten e
antarsise me informacionin tuaj dhe te familjes tuaj dhe postojeni ose silleni ne kishe sa me shpejt. Ju falemderit.

Dorezoni Karten e Premrimit te Dhurates Monetare sa me Shpejt

Lajme mga komuniteti yne

by Linda Foundos

* Dergojme urime dhe sherim te shpejte Betty Kelapire mbas operacionit te fundit qe ka bere.
* Kenaqesi per Tina dhe Bill Peters qe vajza tyre dhe familja e saj burri Stefan vajzat Skyler& Sophia nga
Zvicra qendruan ne New York per festen

Krishlindjeve.

* Ne kete periudhe dimri duhet pasur kujdes nga griprat sidomos femijet dhe pleqte. Te pini sa me shume
lengje, te beni vaksinen e gripit dhe te lani duart shpesh.
* Eshte kenaqesi te shikosh studentet qe kthehen ne shtepi per festa. Na merr malli per to.
* Lou dhe Linda Foundos udhetuan ne San Diego, California per festen e Thanksgiving te vizitojne djalin e
tyre Mark, gruan e tij Amy, djemte James 7 dhe Evan 4 ne shtepine e tyre te re.Kaluan nje kohe shume te
bukur me plot aktivitete dhe lojra. Ne kthim ata ndaluan ne Cikago per nje dasem. Ishte kenaqesi per to qe
te takohen dhe me shoqerine e feminise.
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Continued from Page 2

Në fillim ishte Fjala (LOGOS) dhe Fjala ishte me Perëndinë, edhe Fjala ishte Perëndia. Ajo ishte që në fillim me
Perëndinë. Të gjitha u bënë me anë të saj, edhe pa Atë, nuk u bë asgjë që është bërë. Në Atë ishte jete dhe jeta ishte
drita e njerzve. Edhe drita ndrit në errësirë, edhe errësira nuk e kuptoi. Ishte drita e vërtetë , që ndrit çdo njeri kur
vjen në botë. Ishte në botë dhe bota u bë nga Ai, por bota nuk e njohu. Edhe fjala u bë mish dhe ndenji ndër ne (dhe
pamë lavdinë e Tij, lavdi porsi të vetëmlinduri nga Ati), plot me hir e me të vërtetë.Edhe të gjithë ne morëm prej të
mbushurit të atij, edhe hir mbi hir. Sepse ligji u dha me anë te Moisiut, por hiri dhe e verteta me anë të Jezu Krishtit.
Asnjë kurrë s’e ka parë Perëndinë, vec i Vetëmlinduri Bir, që është në gji të Atit. Ai na e tregoi.
…Në këtë mënyrë, të krishterët i shikonin disa filozofë grekë të antikitetit si të ndriçuar nga Perëndia, për t’i
shërbyer çështjes së të Vërtetës dhe për t’i udhëhequr njerzit drejt plotësisë së jetës në Perëndinë , meqënëse Fjala
dhe Dituria e Perëndisë ështe zbuluar tek tërë njerzit dhe gjendet në tërë ata, të cilët në pastertinë e mendjes dhe
zemrës së tyre kanë qënë frymëzuar nga Drita Hyjnore, e cila ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Kjo Dritë Hyjnore
është Fjala e Perëndisë, Jezuesi i Nazaretit si njeri, përsosja dhe përmbushja e vetëzbulesës së Perëndisë në botë.
Duhet theksuar gjithashtu se zbulesa hyjnore në Dhjatën e Vjetër, në Kishën e Dhjatës së Re, në jetët e
shenjtorëve, në diturinë e etërve, në bukurinë e krijimit …dhe me e plotë dhe më e përsosur në Jezu Krishtin, Birin e
Perëndisë, është zbulesa e Vetë Perëndisë. Perëndia ka folur. Perëndia ka vepruar. Perëndia e ka shfaqur Vetveten dhe
vazhdon ta shfaqë në jetën e popullit të Tij.
Nëse duam të dëgjojmë zërin e Perëndisë dhe të shohim veprat e vetëzbulesës së Perëndisë në botë, në duhet të
pastrojmë mendjet dhe zemrat tona nga çdo gjë që është e keqe dhe e rremë.Ne duhet të përpiqemi të duam të
vërtetën, të duam njeri tjetrin dhe të duam gjithshka në krijimin e mirë të Perëndisë. Sipas Besimit Orthodoks,
pastrimi prej mekatit dhe gënjeshtrës është rruga për të njohur Perëndinë.Nëse ne e hapim vetveten ndaj Hirit Hyjnor
dhe e pastrojmë vetveten prej çdo gjëje të ligë, atëhere është e sigurt që ne do te jemi të aftë ta kuptojmë drejt
Shkrimin dhe të arrijmë një kungim të gjallë me Perëndinë e Gjallë dhe të Vërtetë, që e ka zbuluar Vetveten dhe
vazhdon ta zbulojë tek ata që e duan Atë…

PASTOR’S MESSAGE –

Continued from Page 1

Por duhet te dime qe problemet tona degjohen nga Zoti dhe nga vellezerit dhe motrat tona besimtare. Per te
gjitha problemet tona ne kerkojme ndihme nga Zoti. Por Parajsa nuk eshte vetem per ara qe vetem kerkojne ndihme
nga Zoti, por per ata qe jane gati dhe do te vazhdojme ti Luten Zotit. Parajsa s'duhet te jete nje shperblim, por nje
qellim per tu perpjekur te bashkojme veten tone me Zotin. Sa nga ne e bejne kete duke shpenzuar ore ose dite te
angazhuara ne lutje me kenaqesine qe te njohin Zotin perdite e me shume?
Mbase ka qene me e lehte perpara. Kur cifutet shkuan ne tempull dhe pame qe te gjithe dhuratat e tyre u dogjen
dhe u kthyen ne hi e kuptuan se ti lutesh perendise s'te kushton asgje. Lutja per Perendine nuk eshte e thjeshte.
Lutjet dhe falenderimet do te na kushtojne dicka por qe eshte me kuptimplote se parate. Kur vine ne kishe dhe kur
ulim koken ne shenje falenderimi duhet ti leme me nje ane ato qe presim nga perendia. Duhet ti kushtojme
vemendje, durim dhe pregatitje lutjeve tona. Duhet te dhurojme kohen qe i takon lutjeve tona. Kur te ndalojme se
kerkuari do te fillojme te kuptojme se Zoti me mire se cdo prind ose profet do dije se per cfar ne kemi me te vertete
nevoje dhe do te na bekoje. Kjo eshte kostoja e besimit.
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The Three Hierarchs – Basil the Great, Gregory the Theologian, and John
Chrysostom-

Commemorated on January 30th

Synaxis of the Three Hierarchs: Basil the Great, Gregory
the Theologian and John Chrysostom: During the eleventh
century, disputes raged in Constantinople about which of
the three hierarchs was the greatest. Some preferred St
Basil

(January

1),

others

honored

St

Gregory

the

Theologian (January 25), while a third group exalted St
John Chrysostom (November 13).
Dissension among Christians increased. Some called
Dissension among Christians increased.
calledothers
themselves
Basilians,
others as
themselvesSome
Basilians,
referred
to themselves
referred to themselves as Gregorians,
and and
others
as Johnites.
Gregorians,
others
as Johnites.

By the will
of God, thetothree
hierarchs
appearedof
to Euchaita
St John the(June
Bishop
By the will of God, the three hierarchs
appeared
St John
the Bishop
Euchaita
(June 14)
in the
year 1084,
said that
equal
14) in the year 1084, and said of
that
they were
equal
before
God.and
“There
arethey
no were
divisions
before God. “There are no divisions among us, and no opposition to
among us, and no opposition to
another.”
oneone
another.”
ordered
thatand
the disputes
should
stop, and
that their common
They ordered that the disputesThey
should
stop,
that their
common
commemoration
commemoration
should
be
celebrated
on
a
single
Bishop
should be celebrated on a single day. Bishop John chose January 30 for day.
their
joint John
Feast,
chose January 30 for their joint Feast, thus ending the controversy and
thus ending the controversy and
restoring
restoring
peace.peace.

MAJOR FEAST DAYS IN JANUARY

St. Basil the Great
Jan 01

Venerable Genevieve

Feast of the

Holy Glorious Prophet

of Paris

Theophany

and Baptist John

Jan 03

Jan 06

Jan 07

Anthony the Great

St. Athanasius
the Great

Jan 17

Jan 18
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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

255 5TH Avenue
New York, NY 10016
(212) 532-7600

SABITA J. BALL00, ATP
____________________
Income Tax Services
ANTON ARMSTRONG – SALES & LEASING SPECIALIST

117-10 Jamaica Avenue

Tel: 718-846-6525

Richmond Hill, NY 11418

Fax: 718-846-0663

sabitaballo@aol.com

Cell: (516) 425-1172
Fax: (516) 483-5486

Email: aa1nissan@aol.com
Referrals - $250 Finders Fee
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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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Major Church Activities and Events

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

Vespers every Saturday at 5:00 p.m.
January 4, 11, 18 and 25
Wed, Jan 01:
Sun, Jan 05:

Mon, Jan 06:

Liturgy, 10:00 a.m.; St. Basil
Liturgy, 10:00 a.m.
Great Vespers, 3:00 p.m.;
Theophany
Liturgy, 10:00 a.m.; Theophany

Jan 05:

Ilia LUKA / Bill PETERS

Jan 12:

Stefan BALTADFORI / Izzy TSAMBLAKOS

Jan 19:

Nasi PAVLLO / Ardian MILE

Jan 26:

Tomi BENO / TBD

Feb 02:

Andrea KUTALI / John JANCE

Parish Council Meeting, 7:00 p.m.
We’re on the Web!

Sun, Jan 12:

Liturgy, 10:00 a.m.;
Icon Presentation

Fri, Jan 17:

Prayers, 11:00 a.m.; St. Anthony
the Great

Sun, Jan 19:

Liturgy, 10:00 a.m.

Sun, Jan 26:

Liturgy, 10:00 a.m.

Visit us at:

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

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

www.stnicholasalbanian.org

