Page 3

THE ORTHODOX
POST

The Orthodox Post

February 2014

Volume X, Issue 2 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 Presidentit
by Fr. Nathan Preston

Ne duhet te lutemi. Te lutemi me shume. Tani eshte koha e
Bekimit te shtepive. Eshte gjithashtu dhe Kreshma, java e
Shenjte dhe Pashket. Nje nga periudhat me te ngarkuara te
vitit por dhe me e gezueshmja. Gjate Bekimit te shtepive
anetaret me presin me dreka dhe pije po me e rendesishme
eshte bisedat qe bej me ta. Disa te gjata disa te shkurtra me
presin kudo qe shkoj. Me pelqen kjo kohe sepse dua te jem
me ju. Po gjithashtu shoh shume gjera, shoh problemet qe
perballohet komuniteti yne. Shoh se ne cilen shtepi lutjet
behen me shpesh dhe ne cilen shtepi jane me te ralla. Se cila
i perket shtepise tuaj mos u shqetesoni. I mbaj ato qe shoh
per vete. Gjyshi im ka luajtur karta si gjysem profesional,
keshtu qe i vogel kam mesuar te jap doren dhe te shoh ne
sy. Merzitem disa here kur i ftoj te tjeret ne lutjen e thjeshte
te Psalm "Ati Yne" sepse s'dua te turperoj asnjeri qe akoma
se mban mend ta recitoj. Nuk dua qe te jem i vetmi qe e
ben Kryqin ate here kur duhet dhe me menyren Ortodokse.
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Lutjet nuk duhet te jene te vetmuara por per te gjithe ata
qe duan te bashkojne veten me Zotin, ne Shenjtoret, me
Engjejt dhe me njeri tjetrin. Pra, le te fillojme te
praktikojme kete vit. Me poshte do te jap thelbin e
kishes tone. Lutjet jane lutje qe çdo i krishtere Ortodoks
duhet jo vetem ti mbaje mend por ti zbatoje çdo dite.
Kudo ne bote ku eshte kisha jone Vellezer dhe Motra
besimtare Recitoni Fjalet e Shenjta. Lereni te behet fillimi
ose fundi ose dhe fillimi dhe fundi i dites tuaj.

Continued on Page 5

Mesazhi i Presidentit
by Jim Liolin

Dashuri nuk eshte vetëm te shohim ne sy njeritjetrin por se bashke te shohim ne te njejtin drejtim.
Keto fjale me erdhen ne mendje dhe me frymezuan
te shkruaj kete mesazh. Mbase dhe qe po pregatitemi
per festen e Shen Valentinit te shtunen me 15 Shkurt.
Gjithashtu po perjetojme nje moment positive ne
komunitetin tone. Ky moment eshte se mbaruam
borxhin per zgjerimin e kishes pothuasje nje vit e
gjysem perpara. Kete moment te gezuar do ta festojme
ne nje sherbese te veçante ne kishe me 2 Shkurt.
Nje moment tjeter eshte se te Djelen qe kaloj qe çift
i ri qe do te martohen ne pranvere ne kishen tone me
pyeten per korin e kishes.

would like join in the singing she said yes without
hesitation. It’s these positive actions of giving of

Kur e pyeta neqoftese deshiron te mari pjese ajo pa
asnje hezitim me tha Po.
Ky veprim pozitiv per te dhuruar ne kishen tone
kohen, talentin, ndihmen bene qe kisha jone te
qendroje e gjalle.
Ne

kishe

si

individuale

ne

bisedojme

dhe

ndihmojme njeri-tjetrin. Ne kishe ne lutemi se
bashku, dhe si komunitet ky eshte nje veprim qe e
quajme Meshe.
Keni vene re qe ne Meshe ne te gjithe veshtrojme ne
te njejtin drejtim, drejt Dyerve te Shenjta te cilat
ilustrojne kuptimin e dashurise.
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Kendi i Daughters’

KENDI SHQIP

by Linda Foundos

(The Albanian Corner)

Daughters me 26 Janar kane planifikuar Mbledhjen
per te diskutuar per ngjarjet ne Shkurt sic eshte festimi mbas
meshes i mbarimit te borxhit te zgjerimit te kishes dhe festa
e Shen Valentinit. Shpresojme te vini te merrni pjese ne keto
by A. Llupa
t

Shkurt, 2014

Kete muaj po japim një lutje që mund të përdoret pas

dy aktivitete.
Eshte kenaqesi te shohesh fytyra te reja te Djelave ne

rrëfimit dhe një pjesë nga vjershë “Pellazgët-Shqipëtarët”

kishe , gjithashtu dhe shume femije. Jeta jone shpirterore ka

Lutje pas rrëfimit

e te qenit.

nevoje te zgjerohet dhe te lulezoj. Eshte pjese e rendesishme
Fjale te urta:

O Zot, Ati im, shpëtimtari dhe bamirësi i shpirtit tim, të
kërkoj ndjesë për çdo mëkat që kam bërë dhe mar
vendim që kurrë të mos të ofendoj Ty me mëkatet, dhe
shpirtërisht, të premtoj të vë në rrugë të drejtë jetën
time.

- Te jetosh ne Zemrat e atyre qe leme mbrapa nuk do
te thote te vdesesh

j
- Te qenit te lindur eshte peshqesh per ju
- Te jetosh jeten eshte perpjekja jote
p
- Petpjekjet per te qene me i mire eshte zgjedhja jote
o

Më frikëso me ligjet e tua te bekuara, që të mposht
oreksin fizik dhe të ndjek një jetë të shenjtë, duke
menduar dhe duke bërë gjëra që të kenaq Ty. Të lutem

j
Do te filloj
Bekimi i shtepive
a

që të më japësh mirësinë e shpirtit tënd të shenjtë, të më

p

bësh

i

të

fortë

të

përballoj

çdo

punë

dhe

vepër

keqëdashëse, apo fjalë e mendime dhe te evitoj çdo kurth

m

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

n

kthjello mëndjen dhe më kontrollo çdo veprim, dhe duke

j

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

ë

Amin.
l
Pellazgët-Shqipëtarët, Butuar për herë te pare në Bruksel

u

në1897

t

…Ne kurdoherë

Me Pirron vamë

j

Burra të ndjere

Romës i ramë,

e

Edhe të vlerë

Llatint’ i vramë

Jemi treguar;

E i tmeruam;

Me grekërinë

Me Skënderbenë

Dhe me Persinë

Tyrqve sa qenë

Me gjith’ Azinë

U dhamë dhenë

Kemi lëftuar.

Dhe i dëbuam.

Me Lekën vamë,

Kush i goditi

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?

v

Fron’ e Persisë.

Ne shqipëtarët.

ë

k
Per ta planifikuar
flisni me Fr. Nathan
u
per diten qer deshironi te bekomi shtepine
tuaj. Bekimi i shtepive fillon mbas dates
1 Shkurt.
j
e
m

Mund te tel:
Kisha 718 380-5684
Cel:
208 818-3372
n
i

ë

s
h
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Valentine’s Party
Saturday, February 15, 2014
7:00 p.m. til 12:00 a.m.

Buffet Dinner & Drinks

D.J.

Dancing

St. Nicholas Albanian Church
Fellowship Hall
181-14 Midland Parkway
Jamaica Estates, New York

Don’t miss all the fun!!!!
Donation: $60 adults

$20 children 12 & under

Capacity is limited, so tickets will be sold in advance and NOT at the door.
To purchase your tickets, please contact:
Agathia Luka (718) 456 - 6582 Tina Korra (201) 338 - 2002
Irma Mile (516) 470 - 0030
TICKETS WILL NOT BE SOLD AT THE DOOR –DEADLINE DATE WEDNESDAY, FEBRUARY 12th
Please make your check payable to St. Nicholas Albanian Orthodox Church.
(Please cut here & return your completed form with your check.)

Name _________________________________________________________________________
Address ________________________________________________________________________
City, State, Zip __________________________________________________________________
Telephone No. ___________________________________________________________________
Number of Adults _____________@ $60 each = $ ____________
Number of Children ___________@ $20 each = $_____________
TOTAL AMOUNT ENCLOSED $ ______________
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Prezantimi i Ikonave ishte nje sukses!!!
Si tradite popullore vazhdoi prezantimi i Ikonave me 12 Janar mbas Meshe. Shume njerez moren pjese dhe
vleresuan Ikonat qe deshironin te mernin. Mbas prezantimit te Ikonave u dha nje mengjez ne sallen e kishes.
Prezantimi i Ikonave eshte nje ngjarje qe ndihmon fondin e kishes. Per ata qe nuk paten mundesine te merrnin
pjese mund te dhurojne(donation) per Ikonat qe deshirojne dhe mund te kontaktojne Fr. Nathan , Jim Liolin or
Lou Foundo .

Falenderojme te gjithe ata qe e bene kete ngjarje nje sukses!!!

.

Pledge(Premtim) Program per vitin 2014 vazhdon..

Çdo vit kisha e Shen Nikollēs kërkon nga anetaret e saj te plotesojne karten e dhurimit. Parate qe grumbullohen i
japin mundesi kishes ti sherbej komunitet per nevojat e perditshme dhe te na ndihmoj kur ne te kemi nevoje per
kishen. Programi fillon ne Tetor dhe ne vazhdim.
Eshte e rendesishme ne jeten e kishes qe te gjithe te marrim pjese. Mendoni sa e rendesishme eshte kisha per ju
dhe per familjen tuaj dhe bēni nje dhurim shpirtgjere sa me shpejt. Plotesoni informacion e familjes tuaj dhe
postojeni ose silleni ne kishe.
Megjithese shume nga anetaret e kane plotesuar ka shume te tjere qe duhet ta plotesojne. Per ata qe e kane
plotesuar FALEMDERIT !!!
Do te japim emrat ne faqen tjeter per te thene FALEMDERIT !!!

Gjithashtu per ju qe emri s'eshte ne liste ju kujtojme ti plotesoni kartat per 2014!!!
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Anetaret qe kane plotesuar kartat e dhurimit (donation)
per vitin 2014
Neqoftese nuk jeni ne liste ju lutemi ti plotesoni sa me shpejt!!!
Lenore Apostolu
Stefan & Juliana Baltadori
Dr. Dhimiter & Diana Beno
Thoma & Christine Beno
Roland & Anila Celo
Jorgji & Eleni Coka
Linda Deonas
Hektor & Jonida Dervishi
Alice Diacosavvas
Nicholas & Barbara Filis
Sam & Elida Floed
Louis & Linda Foundos
Albert Foundos
Lauren Foundos
Phillip & Johanna Foundos
Christian & Ariona Fundo
Thomaq & Dr. Suzana Fundo
Alfred & Elisabeta Fundo
Spiro & Mira Gjika
Arben & Ira Gjoka
Ellen Gradt
Britu Haile
Gezim Halilaj
Zanina Haxhiaj
Larry Jance
John Jance
Richard & Georgianne Kasuli
Alexandra & Michael Kehoe
Fotaq & Lina Kondili
Robert & Tina Korra
James & Christina Liolin
Elizabeth Liolin
Roland & Adelina Llupa

Pauline Logore
Ilia & Agathia Luka
Mitro & Vitori Mertiri
Ardian & Irma Mile
Thomas & Concetta Mone
Agatha Nache
Jim & Donna Oswald
Peter & Helen Panajoti
Kristaq & Beatrika Panariti
Mark & Barbara Papalexis
Nasi Pavllo and Family
Vasil & Suzana Pecani
Bill & Tina Peters
Damian & Jenny Peters
Kristaq & Romana Petro
Helen & Nicholas Phillips
Charles Pochari
Tatiana Prela
Fr. Nathan Preston
Panagiotis & Despina Psirakis
Pandi & Efigjeni Qeramixhi
Thoma & Iliana Rehova
Edi & Oneda Sera
Kozara Sheti
Thomas & Odeta Skendi
Tina Slane
Andrea & Adriana Topore
Dr. Petrika & Eli Troja
Isidoros Tsamblakos & Beti Beno
Kristaq & Mimoza Vangjel
Albert Vani
Rosalie Zacharias
Agron & Elona Zekthi

Mesazhi i Presidentit – Continued from Page 1
Në emrin e Atit e Birit edhe Shpiriti të Shenjtë. Amin.
Lavdi më Ty, o Krisht Përendia ynë, lavdi më Ty.
O Mbret qiellor, Ngushëllimtar, Shpirt i së vërtetës, që ndodhesh kudo dhe I mbush të gjitha, thesar i të mirave dhe dhurues jete; eja
dhe qëndro ndër ne dhe pastrona nga çdo njollë dhe shpëto, o i Mirë, shpirtrat tanë. Amin.
Shenjt Përendi, Shenjt i fuqishëm, Shenjt i pavdekshëm, mëshirona. [3 herë]
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.
Trini e Tërëshenjtë, mëshirona; o Zot, falna mëkatet tona; o Zot i madh, ndjei paudhësitë tona; o i Shenjtë, vështro dhe shëro
sëmundjet tona, për emrin tënd.
Mëshiro, o Zot. [3 herë]
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.
Ati ynë që je në qiejt, u shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë dëshira jote si në qiell ashtu ehde mbi dhe. Bukën tonë të
përditshme jepna neve sot; dhe falna fajet tona, sikurse edhe ne ua falim fajtorëve tanë; dhe mos na shtjer në ngasje, po shpëtona nga i
ligu.
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.
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E Djela e Taksambledhesit dhe Hipokritit
Perkujtohet ne 9 Shkurt
E Djela pas te Djeles se Zacchaeus eshte dedikuar
Taksambledhesit

dhe Hipokritit. Libri i Liturgjise qe

perdoret gjate sherbimit te Lentes se madhe fillon keshtu:
Dy burra shkuan ne Tempull te luten. Njeri ishte
Hipokrit qe ndiqte me rigorozitet kerkesat e fese siç jane
lutjet, agjinimi dhe dhurimi parave ne Tempull. Keto jane
gjera te mira qe duhet ti bejne te gjithe ata qe duan
Zotin. Ata qe nuk i bejne kritikiojne te tjeret si shume
besimtare.
feelTaksambledhesi.
entitled to criticize him for being faithful. His sin
Mekati i tij ishte se shihte c'bente
was in looking
down on the
Publican
Burri i dyte ishte nje taksambledhes
qe mblidhte
taksat
dhe and
urrehej nga njerzit.
Ai perulej dhe me perulje justifikonte veten para Zotit.
Nga kjo mesojme se asnje nga te dy nuk pendohej. Pra duhet te shohim veten tone se
feeling justified because of his external religious observances.

kush jemi Ne para Zotit dhe ti lutemi per meshire qe te na largoj nga mekatet drejt
rruges se shpetimit.
The second man was a Publican, a tax-collector who was
despised by the people. He, however, displayed humility, and
this humility justified him before God (Luke 18:14).

The lesson to be learned is that we possess neither the Pharisee’s
religious piety, nor the Publican’s repentance, through which we can
be saved. We are called to see ourselves as we really are in the light of
MAJOR
FEAST
DAYS
FEBRUARY
Christ’s
teaching,
askingIN
Him
to be merciful to us, deliver us from sin,
and to lead us on the path of salvation.

Meeting of our Lord

St. Haralambos

Hieromartyr Blaise

In the Temple
Feb 02

Feb 10

Feb 11

Sunday of the

Meatfare Sunday of

Prodigal Son

the Last Judgment

of Brooklyn

Feb 23

Feb 27

Feb 16

St. Raphael
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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

The Orthodox Post

Page 10
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.
February 1, 8, 15 and 22
Sat, Feb 01:
Sun, Feb 02:

Vespers, 5:00 p.m.; Meeting of
The Lord
Liturgy, 10:00 a.m.; Meeting of the
Lord; Mortgage Burning; Parish
Council Meeting, 11:30 a.m.

Sat, Feb 08:

Vespers, 5:00 p.m.

Sun, Feb 09:

Liturgy, 10:00 a.m.

Sat, Feb 15:

Vespers, 5:00 p.m.;
Valentine’s Day Dance

Sun, Feb 16:

Liturgy, 10:00 a.m.; Theophany

Feb 02:

Andrea KUTALI / John JANCE

Feb 09:

Robert KORRA / Lou FOUNDOS

Feb 16:

Roland LLUPA / Edi SERA

Feb 23:

Ilia LUKA / Bill PETERS

Mar 02:

Stefan BALTADORI / Izzy TSAMBLAKOS

We’re on the Web!
Visit us at:

Sat, Feb 22:

Liturgy, 10:00 a.m., Soul Saturday;
Blessing of graves at Mt. Tomori
Vespers, 5:00 p.m.

Sun, Feb 23:

Liturgy, 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

www.stnicholasalbanian.org

