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shok me pyeti cfar eshte te lexosh predikimin e Shenjt John

Te rejat e klubit te bilardos se burrave
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Chrysostom ne Pashke. Te them te verteten nuk dija ç'te thoja. Gjate

Zhvillimi Natural i Kishes Ortodokse
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Pascha Season Celebration
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Disa vjet me pare ,jo shume kohe mbasi u bera prift nje

vitit te pare qe me duhej te mesoja si te sherbeja gjate meshes , si
te " veproja ne kishe" me kishte lene me pak energji qe mendoja se

Festat e Maj

cfar ishte me te vertete te ishe prift. Me shume pasiguria e nje
fillimtari se sa vete reflektimi i dikujt qe sherben dhe ne nje fare

gezimin dhe ekuiliber, se cfar bejme ne kishe dhe se çfar do te
thote kjo Feste e festave. E ofroj ate te ju dhe per reflektimin tuaj
sepse e di se ndonjehere gjate festimit te Pashkes ka shqetesime
gjate festimit (meshes). Ashtu si ndonjehere i themi njeri tjetrit
duke i shkelur syrin qe kisha eshte pothuasje e zbrazur dhe mbas
marrjes se flakes nje pjese shkojne ne shtepi. Duhet ti shohim kete
veprime sepse Pashka e Shenjte eshte Feste qe vazhdon te festohet
dhe gjate muajit Maj. Ringjallja ndodh qe te rikujtojme nje dicka
shume te rendesishme dhe keto fjale jane per ne qe ti rishikojme
keto gjera.

Fjala Katekitike E Atit tone ndër shenjtorët, Joan
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shume predikimi, dhe qe behet çdo vit dhe me domethenes,
Shenjt John flasin lirshem; ato perfshime ne menyre perfekte
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Ngjarje te ndryshme, programi i te djeles per

menyre te lutet gjate sherbesës. Megjithate, duhet thenë me pelqen
gjithashtu e quaj nje privilegj qe e sjell tek ju si prift. Fjalet e

8

Faqja e Bisneseve

Fjala Katekitike E Atit tone ndër shenjtorët, Joan Gojartit
Cilido shpresëtar dhe hyjdashës le të gëzojë këtë
panair të mire dhe të shkëlquer. Cilido shërbëtor mirënjohës le
të hyjë te gazi i të Zotit. Ai që u nundua, duke kreshmuar, le të
gëzojë tani dinarin. Ai që punoi që prej ores së pare, le të
presë tani shpagimin e drejtë. Ai që erdhi pas së tretes le të
kremtojë me gjithë zemër. Ai që mbërriti pas së gjashës le të
mos dyshojë aspak, se nuk pëson asnjë dëm. Ai që u vonua
deri në të nëntën, le të afrohet pa hezituar fare. Dhe ai që
mbërriti vetëm në të njëmbëdhjetën, le të mos trembet nga
vonesa.
Vazhdon ne Faqja 5
investimeve të ndryshme, dhe si përfundim ky grup pune, do të
përkujdeset përgjithësisht edhe për mirëmbajtjen e kompanisë.
Pjesëtarët e komitetit janë: mbikqyrës

është zgjedhur, Bill

Peters dhe dy anëtarë të tjerë të cilët janë zgjedhur nga këshilli
përkatës; Fil Fundo dhe Nik Filis.
Ne

jemi

duke

punuar

me

hapa

të

shpejta

që

të

mundësojmë e të bëjmë një program përgjegjës; i cili, do të
quhet apo emërtohet "Fuqia Kishtare." Ky veprim do të ndërlidhi
dhe do të krijoj ura më të mira ndërlidhëse duke përshtjelluar
më

mirë

çështjet

e

ndryshme

administrative,

dhe

duke

shfrytëzuar një program teknologjik bashkëkohorë të njëhsuar
e si një të vetëm. Si rrjedhojë e këtij veprimi, ne
do të lehtësojmë përdorimin dhe mbizotërimin e veprimeve dhe
të aktiviteteve të shumëllojshme Kishtare. Ky program është i
rekomanduar, dhe po ashtu është financiarisht i mbështetur në
parim e në zbatim nga Dioqesa. Lu Fundo, Nik Filis, dhe Bill
Peters do të jënë përgjegjës dhe do të drejtojnë projektin e
lartëpërmendur.
Paraprakisht, për Kishën tonë është duke u rishikuar një
faqe dhe një ballore e re paraqitëse interneti, e cila do të këtë
një nivel të lartë, e do të jetë me një cilësi të teknologjisë së
sotme bashkëkohore. Së shpejti pra, ne do të kemi një pamje
apo mund të themi një paraqitje të re, ku edhe më shumë të
dhëna e lajmërime do të mundësohen.

i lartëpërmendur do të hedhi
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Kendi i Daughters’

KENDI SHQIP

Nga Linda Foundos

(The Albanian Corner)

Nga A. Llupa
t

Maj, 2014

Këtë muaj po japim disa fjalë të urta nga libri i Salomonit, birit të
Davidit, mbret i Izraelit.
Qëllimi i fjalëvë të urta
I urti do të dëgjojë dhe do të rritë diturinë e tij; njeriu i zgjuar do
të përvetesoje këshilla të urta për të kuptuar një fjali dhe një
enigmë, fjalët e të urtëve dhe thëniet e tyre. Frika e Zotit është
fillimi i njohjes, por njerzit e pamënd përçmojnë diturinë dhe
arsimin.

Nxitje që u drejtohen të rinjve:

Bindju prindërve
Dëgjo, o biri im mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore
mësimet e nënës sate, sepse janë një nur që zbukuron kokën
tënde dhe një stoli në qafën tënde.
Shmangu nga shoqëria e keqe
Biri im, në qoftë se mëkatarët duan të të mashtrojnë, mos prano;
në qoftë se thonë: “Eja me ne , kemi ngritur një pritë për të
derdhur gjak; i ngritëm gracka të pafajmit pa ndonjë shkak, le t’i
kapërdimë të gjallë ashtu si Sheoli, tërësisht si ata që zbresin në
gropë; ne do gjejmë lloj-lloj pasurish të çmueshme; do t’i
mbushim shtëpitë tona me plaçka; ti do t’a hedhësh në short
pjesën tënde me ne, dhe të gjithë ne do të kemi një qese të
vetme”, biri im, mos shko me ta në po atë rrugë, ndale hapin nga
shtegu i tyre, sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes dhe ata
nxitojnë të derdhin gjak. Shtrihet më kot rrjeta përpara çdo lloj
zogu, këta kurdisin prita kundër gjakut të vet dhe ngrenë kurthe

Festimi i Pashkes qe i kendshem! Daughters te udhehequra
nga Tina Peters bene nje pune te mrekullueshme gjate
mengjezit me pancake ne te Djelen e Palmes. Shume u
treguan vullnetare per pazaret, gatimin dhe sherbim duke
bere nje pune shume te mire te cilen e vleresojme. Ne te
Premten e Madhe Daughters te udhehequra dhe nje here nga
Tina Peters "me talent artistik" zbukuruan me dashuri
Epitafin te pregatitur per lutjet e mbremjes.
Nje falenderim nga zemra Dr. Anna Kohen, Presidente e
Organizates Shqiptare Americane te
Gruas(AAWO) dhe nje mike e dashur e Shen Nikollēs per
dhurimin shpirtgjere te librave te ndryshme ne literaturen
Shqiptare, si libra historie dhe botime te revistes Shpresa.
Lexoni nga kjo dhurate
j e bukur.
Mbledhja e Daughters do te behet te Djelen ne 18 Maj.
Shpresojme tju shohim
ne piknikun vjetor per Diten e
p
Baballareve.
o
Ju urojme diten e Nenave! Vleresoni nenat tuaja dhe
tregoni dashuri çdo dite te vitit sepse vitet kalojne shume
j
shpejt!
a

p
i
m

Mothers’ Day Breakfast
n
Sunday,
May 11th
j
Comeë and Celebrate
l
u
t

kundër vetë jetës së tyre. Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur

j

për pasuri; ajo ia heq jetën atyre që e kanë.

e

Ruaje zemrën tënde

k

Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin
burimet e jetës. Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje
buzët e çoroditura. Sytë e tu le të shohin drejt dhe qepallat e tua
të synojnë para. Sheshoje shtegun e këmbëve të tua, dhe të
gjitha rrugët e tua qofshin të caktuara mirë. Mos u shmang as në
të djathtë, as në të majtë; largoju nga e keqja.
Vazhdon ne Faqja 5

u
r
j
e
m
i

ST. NICHOLAS CHURCH PICNIC

FATHERS’ DAY – SUNDAY, JUNE 15TH
SAVE THE DATE!!!
PLAN ON COMING TO THIS FUN EVENT

n
ë
Come One,
Come All!!!
v
ë
s
h
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Klubi i Burrave Zhvilloj Turnamentin e Pare te Bilardos
Te Premten, ne daten 28 Mars, 2014, “Klubi i Burrave” te Kishes zhilloi me sukses nje tournament
bilardoje. Ky ishte turnamenti i pare, por sigurisht jo i fundit. Turnamenti u fitua nga anetari i “Klubit te
Burrave” zt. Leonard Ndreu dhe miku i “Klubit te Burrave” zt. Vinny Buonincontro. Moren pjese 32 lojtar,
dhe turnamenti u zhvillua me proces direkt eleminimi. Ky proces ishte versioni yne, i ashtuquajtur ne
anglisht “sweet 16 play”, dhe me te vetete te embla ishin te gjitha ndeshjet.
Te gjithe lojtaret pa perjashtim ngelen te kenaqur. Gjate aktivitetit u vu re ne menyre te vecante
shpirti konurues dhe te qeshurat. E vetmja gje qe na mungoj ishtin femrat, fensat tona te dashura.
Ju lutemi ndiqni me vemendje njoftimet mbi aktivitetet e arrdheshe te “Klubit te Burrave”.

Te

gjithe anetaret e Kishes jane te ftuar te marrin pjese ne keto aktivitete te mbrekullueshme.
Ne qoftese deshironi te mesoni me teper per “Klubin e Burrave” te Kishes, misionin e tij, dhe si ju
mund te beheni anetar, ju lutemi kontaktoni: Yllin, Edin, Bertin, Nasin, Emilin, Tomin, Andrean, Landin,
ose Izzy’n.
Shihemi se shpejti gjate aktivitetit qe Klubi i Burrave do zhvilloj te Djelen, ne 18 Maj, 2014, ne
oren 12:30PM mbas meshes ne Kishe. Per detaje mbi kete aktivitet ju mund te kontaktoni Edin, Yllin,
Tomin ose Emilin.

4/19/2014
The Orthodox Natural Church Development team is very happy to share with the Saint Nicholas Community our learnings
after going through the eighteen month process of understanding how the community views our Church and what key
factors we can focus on to help keep us all moving forward as a loving community.
Objective:
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Orthodox Natural
Church Development
Be a part of the ONCD process
Together
we per
cante pare
make
difference
Pas nje procesi 18 mujor
qe eshte zhvillua
se si a
komuniteti
e vlereson Kishen dhe per te percaktuar faktoret qe duhet
Zhvillimi Natyral i Kishes Orthodokse

fokusuar per te ecur perpara si nje kumunitet i dashur dhe solid, Ekipi i “Zhvillimit Natyral te Kishes Orthodokse” ka kenaqesine te njofroj
komunitetin e Kishes “Shen Nikolla” per arritjet e deri tanishme.
Objektiva
Ekipit ju ngarku detyra per te identifikuar dy ose tre fusha dhe per te punuar te gjithe si nje familje e shendoshe qe te arrijme
qellimin e vene per kosolidimin spiritual te te gjithe pjestareve te Kishes dhe te gjithe komunitetit qe ne jetojme.
Procesi: Me poshte po ju detajojme procesin qe Ekipi ka ndjekur dhe qe njekohesisht eshte aprovuar nga “Kryesia e Kishes”.
-

Nepermjet pyetesorit Ekipi identifikoi qe per Kishen te fokusohet ne fushen e fuqizimit te udheheqjes. Eshte e qarte se duke u
fokusuar ne fushen e udheheqjes, kjo gje ne menyre paralele do te kete nje efekt positive dhe ne te gjitha fushat, programet,
dhe aktivitetet e tjera qe Kisha ndermer dita dites.

-

Per te mesuar se si e vlesresojne anetaret Kishen, Ekipi zhvilloj 7 grupe pune dhe ne cdo grup pune pyeti te njejtat 12 pytje.

-

Si rezultat i grupeve te punes, Ekipi identifikoj fushat dhe shqetesimet e anetareve.

-

Pasi u degjua me vemendje cdo koment i pjesmareseve te grupeve te punes, ishte shume e qarte per Ekipin qe midis
anetareve te Kishes egziston nje sens bashkimi dhe nje dashuri e madhe per Kishen.

-

Me kete sens bashkimi Ekipi punoj gjate ketij procesi per te percactuar dy ose tre fusha qe do te punoj per te arritur qellimin e
vene dhe njekohesisht identifikoj planin e implementimit.

Arritjet e deritanishe
Gjate ketyre 18 muajve eshte vene nje angazhim i madhe nga nje pjese me e madhe e anetareve te Kishes.
-

Eshte paguar pjesa qe kishte mbetur e borxhit te mare per zgjerimin e Kishes.

-

Procesi i shkolles te dites se Djele eshte permiresuar.

-

Te rinjte e Kishes mbajten takimin e pare.

-

Eshte formuar klubi i burrave te Kishes.

Ekipi ben te qarte se arritjet e latepermendura nuk i dedikohen procesit te ndermare per “Zhvillimin Natural te Kishes Orthodokse”,
por desheron te njoftoj anetaret se shqetesimet jane identifikuar gjate grupeve te punes dhe fitoret e arritura jane fruit i punes se palodhur
te gjithe anetareve te Kishes.
Mesimet e marra
-

Udheheqja
Roli i Priftit duhet te evoloj duke marrur persiper me shume rol udheheqes dhe instraktues per “Kryesine e Kishes” dhe
mesimet qe kane synim fuqizimin spiritual.

-

Pregatitjen per te ardhmen
Udheheqesit egzistues duhet te strukturojne nje proqes per te pergatitur udheheqesit e ardheshem per misionet e ndryshme
ne menyre qe te jene ne gjendje te marin persiper ne te ardhmen misionet perkatese.

-

Edukimi fetar
Secili nga grupet e punes shprehu qarte deshiren per te mesuar sa me shume mbi besimin tone fetar. Duke u basua nga
posicioni gjeografik i Kishes tone eshte rekomanduar te zhvillohen grupe te vogla mesimore ne shtepi te ndryshme te
anetareve te Kishes dhe gjate gjithe vitit.

Me poshte po ju detajojme planin e implementimit:
-

Identifikimi i individave (9/1/2014) qe do te marrin persiper dhe do te planifikojne (12/31/2014) per te punuar ne
misionet e meposhteme:

-

-

Shkollen e dites se Djele.

-

Formimin e grupeve te te rinjeve (mosha 13 deri 18 vjecare).

-

Shkollen e te moshuarve.

-

Formimin e faqes se Face Book te Kishes.

Themelimin e procesit te “Data Base” per te grumbulluar kontaktet (9/1/2014).

Krijimi i grupeve te ndryshme te

kontakteve qe te komunikohet dhe te shperndahet ne menyre me effective:
-

Buletini i Kishes

-

Komunikimi javor

-

Websiti

-

Nevojat e vecanta/special

Ekipi i “Zhvillimit Natyral te Kishes Orthodokse” do tju kontaktoj nepermjet kerkesave tuaja, mbas meshes, ose nepermjet
Buletinit te Kishes qe te gjithe te aktivisohemi dhe te perdorim talentet tona ne menyre qe te behemi akoma dhe me te fuqishem
per ta ngritur Kishes tone ne nje nivel sa me te larte.
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Mesazhi i Priftit – Vazhdon nga Faqji 1

Se Zoti, duke qenë zemërdhembshur, prêt të fundin, sikurse edhe të parin, çlodh atë të njëmbëdhjetës, si atë që punoi që prej së
pares. Dhe të fundin e përdëllen dhe të parin e shëron; dhe atij i jep dhe këtij i fal; dhe punët i prêt dhe mendimin e pëlqen; dhe veprën e
nderon dhe qëllimin e lavdëron.
Hyni, pra të gjithë te gazi i Zotit tone; dhe të pare dhe të dytë, gëzoni rrogën. Të pasur dhe të varfër, vallëzoni me njëri-tjetrin; të
përkorshëm dhe të ngathët, nderoni ditën; sa krshmuat dhe sa nuk kreshmuat, dëfreni sot. Tryeza është plot, hani që të gjithë. Viçi është i
shumtë, asnjë le të mos dale i uritur. Të gjithë gëzojeni darken e besës; të gjithë gëzojeni pasurinë e mirësisë. Asnjë le të mos qajë për faje,
se ndjesa lindi nga varri. Asnjë le të mos ketë frikë nga vdekja, se na çliroi vdekja e Shpëtimtarit. E shuajti, kur përmbahej prej tij. E plaçkiti
ferrin ai që zbriti në ferr. E hidhëroi, kur ngjëroi mishin e tij; dhe këtë duke parashikuar Isaia, thirri: Ferri u hidhërua, tha, kur të hasi poshtë.
U hidhërua, se u abolit. U hidhërua, se u përqesh. U hidhërua, se vdiq. U hidhërua, se u rrëzua. U hidhërua, se u burgos. Priti trup
dhe gjeti Perëndi. Priti dhe, e hasi qiell. Mori atë që shikonte, dhe ra nga ajo që nuk shikonte. Ku është gjembi yt, o vdekje? Ku është nburrja
jote, o ferr?
U ngjall Krishti dhe ti hodhe poshtë. U ngjall Krishti dhe ranë demonët. U ngjall Krishti dhe gëzohen Engjëjt. U ngjall Krishti dhe jeta
qytetërohet. U ngjall Krishti dhe asnjë I vdekur s’mbeti në varr.
Se Krishti, duke u ngjallur së vdekurish, u trengua kulloshtra e të fjeturve. E Atij është lavdia dhe fuqia në jetë të jetëve. Amin.

Mesazhi i Presidentit

– Vazhdon nga Faqja 1

Si pasojë, ky veprim i lartëpërmendur do të hedhi ura të reja dhe në një farë mënyre, do të rrisi ndërlidhjet dhe komunikimet tona
gjithëpërfshirëse, po aq sa edhe gjërësisht të shpërndara të komunitetit tonë. Damian Peters, Fr. Nathan, dhe Joanne Heiser janë duke punuar
për këtë projekt.
Gjatë vitit ne kemi bërë disa riparime të nevojshme: së pari, u ndreq açensori; së dyti, ndryshime në lidhje me rregullat e ndërtesës që me
sa duket, kishin nevojë për kode të reja , dhe kjo është përsa i përket emergjencës brenda Kishës me një vlerë prej, $5,000; së treti, derdhjet e
dritareve rreth e përqark tyre dhe jashtë Kishës kishin nevojë për mbushje të re dhe siguri; së katërti, sistemi i ftohjes kishte nevojë për
mirëmbajtje dhe përforcim. Me pak fjalë, ndërtesa po mbush 45 vjet, dhe si pasojë, ajo ka nevojë për përforcime dhe mirëmbajtje të
vazhdueshme. Këshilli dhe anëtarët kanë aprovuar një hapësirë kohore prej: 1-3-5 vitesh; ndërhyrje dhe riparime strukturore që Kisha të jetë
e të qëndrojë e mirëmbajtur,

dhe për aq më tepër, doemos ti shmanget riparimeve dhe rregullimeve të padëshirueshme dhe të

paparashikueshme, dhe kjo gjë është tepër thelbësore. Tomi Beno do të drejtojë pikëqëllimin e projektit.
Posti Ortodoks, mundësohet edhe në gjuhën Shqipe. Ky botim i Kishës, gjendet dhe patjetër mund ta merrni në hapësirat e Kishës sonë.
Nëse nuk e dinit këtë gjë, dhe nuk e keni parë më përpara, ju lutemi të na lajmëroni. Me kënaqësi të veçantë ne do t'iu japim një kopje. Në
lidhje me dhe përsa i përket çështjes në fjalë, John Jance, Bill Peters, dhe përkthyesit Tina Korra, dhe Tomi Beno kanë bërë që të gjithë së
bashku, një punë jashtëzakonisht të përkryer.
Unë mund të vazhdoj pafund e pambarim e të zgjatem më shumë; por, do të mbush faqe të tëra. Atëherë, shkurtimisht dhe duke e
përmbledhur këtë shkrim, dua të them se, në të ardhmen, unë do t'iu lajmëroj në kohë për çështje të ndryshme që na përkasin të gjithëve.
Nëse keni dëshirë të na ndihmoni për çështjet dhe piketimet e lartëpërmendura, lidhuni dhe kontaktoni anëtarët dhe përgjegjësit e
lartëpërmendur, të cilët janë të ndërlidhur në përditësim me sendet dhe çështjet në fjalë. Ju lutemi dhe ju këshillojmë që të jeni sa më pranë
Kishës, dhe në lidhje të përhershme duke lexuar Postin Ortodoks.
Po ashtu, shikoni Kalendarin--11 Maj, Dita e Nënës. Ejani në Kishë me Nënat tuaja. Duke i hedhur një sy pak më tutje Qershorit, kemi--15
Qershorin, Ditën e Babait në piknikun e Shën Kollit.

KENDI SHQIP – Vazhdon nga Faqja 2
Gjëra të neveritshme për Zotin

Zoti i urren këto

gjashtë gjëra, madje shtatë janë të neveritshme për të; sytë tinzarë, gjuhë gënjeshtare, duar që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që kurdisin
plane të këqija, këmbë që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitarët e rremë që thonë gënjeshtra dhe ata që shtien grindje midis vëllezërve.
Eshtë në shesht Perëndija,

Po s’e mbuloj e padija,

Ajy që ka mirësinë

Edhe kush ka djallëzine,

Secili do mund ta njohë,

Njeri tek do mund t’a shohë

Ka Perendin’ e të mirat.

Ka djallë e ligësirat.
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Festimi i Dites se Pashkes
Shume nga aktivitetet gjate festimit te
te Djeles se Palmes, Java e Shenjte, dhe Pashka ne Kishe!!!

E Djela e Palmes, Java Shenjte, dhe Pashka.
E Djela e Palmes Many Church Services and Celebrations highlighted the activities of
Palm Sunday, Holy Week and Pascha!!!

Java Shenjte

The Orthodox Post
E Premtja e Madhe

dhe Pashka
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Shkuarja ne parajse

-

Perkujtohet ne 29 Maj

"Ngrihem ne qiell te Zoti im dhe Zoti juaj " (John 20.17)
Me keto fjale "Krishti u Ngjall" u pershkrua te Maria Magdalena misteri i Ringjalljes se
tij. Ajo duhet te conte kete mesazh misterioz tek dishepujt qe" qanin dhe vajtonin"
Dishepujt degjuan me frike dhe te mrekulluar, por dhe me dyshim dhe mosbesim. Nuk
ishte vetem Thomai nga te Njembedhetet qe degjoi me mosbesim. E verteta ishte qe
vetem njeri nga te Njembedhetet nuk dyshoj, ky ishte Shen Jani dhishepulli qe Jesusi e
donte. Vetem ai besoj misterin e varrit bosh menjehere " dhe e pa , dhe besoj". Edhe
Piter e la varrin i cuditur. Dishepujt nuk e prisnin Ringjalljen. Po ashtu dhe grate. Ishin
te sigurta qe Jesusi ishte ishte i vdekur dhe i qete ne varr. Shkuan tek vendi " ku ai
prehej" me errezat qe pregatiten " qe ta lyenin Ate". " Ata kishin nje mendim" kush do
te rokulliste gurin nga dera e varrit?" Por duke mos gjetur trupin Meri Magdalena ishte
shume e pikelluar dhe ankohej " me moren Zotin Tim dhe nuk di ku e kane vene?"
Pastaj me te degjuar lajmin e mire nga engjelli gruaja u largua nga varri me frike duke
u dridhur.
Pastaj me te degjuar lajmin e mire nga engjelli
gruaja u largua nga varri me frike duke u dridhur. Askush nuk foli nga frika dhe
kur degjuan lajmin, ata nuk besuan ashtu sic nuk besuan Marin qe pa Zotin dhe dishepujt qe ecen mes per mes vendit dhe e
njohten Ate kur copetoi buken.

Por duke mos gjetur trupin Meri Magdalena ishte shume e pikelluar dhe ankohej " me
moren Zotin Tim dhe nuk di ku e kane vene

Dhe me pas Ai duket me te Njembedhetet kur u takuan dhe qe u shthurren me mosbesimin e tyre. Me mosbesim dhe zemer te
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door of the sepulcher for us?” (Mark 16:1-3; Luke 24:1). And
therefore, on not finding the body, Mary Magdalene was sorrowful
rruges per ne Emmaus. Ata thane se Ai u tradhetua dhe u denua me vdekje dhe u kryqezua. Lajmi i ringjalljes qe u soll nga
and complained: “They have taken away my Lord, and I know not
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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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Shumica e aktiviteteve dhe
ngjarjeve ne kishe

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

Lutje ne mbremje, çdo te Shtune ne oren 5:00 p. m.
03, 17, 24 and 31 Maj ( nuk ka me 10 Maj)

Maj 04:

Jim OSWALD / Tomi BENO

E Shtunë 3 Maj:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

Maj 11:

Andrea KUTALI / John JANCE

E Diel 4 Maj:

Mesha, 10:00 a.m.

E Shtunë 10 Maj:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

Maj 18:

Robert KORRA / Lou FOUNDOS

E Diel 11 Maj:

Mesha, 10 a.m. —Dita e Nënës Mëngjes

Maj 25:

Roland LLUPA / Edi SERA

E Shtunë 17 Maj:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

Qershor 01:

Ilia LUKA / Bill PETERS

E Diel 18 Maj:

Mesha, 10:00 a.m.

E Mërkurë 21 Maj: S. Konstanini e Elena Lutje, 11:00 a.m.
E Shtunë 24 Maj:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

E Diel 25 Maj:

Mesha, 10:00 a.m.

We’re on the Web!

E Mërkurë 28 Maj: Mesha e mbrëmjesorë, 7:00 p.m:
Ngjitja e Zotit
E Enjte 29 Maj:

Lutje, 11:00 a.m.: Ngjitja e Zotit

E Shtunë 31 Maj:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

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

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

Visit us at:

www.stnicholasalbanian.org

