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Mesazhi i Prifti

INSIDE THIS ISSUE

nga Fr. Nathan Preston

Ndoshta jane kujtimet e pushimeve ne femijeri qe
me krijojne pershtypjen e hapesirave te medha qe te çojne
ne hapesira boshe. Keto udhetim mbas udhetimi ne vende ,
qytete te ndryshme, vende te lëna mbas dore si vende te
vdekura, kampet dhe shume te tjera me vine ne mendje
akoma si nje oshetime, si nje e kaluar ekzotike qe nuk eshte
zdhudur plotesisht me kohen. Qe nga femijeria historia
sikur me eshte larguar ashtu sic mund te shohesh gjerat nga
poshte lart por cuditerisht gjithmone me ka terhequr. Dhe
gjithmone do te me terheqi. Eshte e cuditeshme po dhe
terheqese qe te kujtosh gjerat e te kaluares. Ne te vertete
ate qe sot e quajme shoqeri I ka rrenjet nga e kaluara. Ashtu
si studentet dhe gjithe shkollaret studiojne te kaluaren qe te
shikojne se si kemi ardhur deri ketu ku jemi dhe gjerat qe
kemi lene mbrapa. Njerezia eshte race qe reflekton.
Ne kohet e kaluara keto studioheshin vetem nga
historianet. Te gjitha keto si fillimet, humbjet, hapesira
boshe kane ndodhur dhe ne zhvillimin e kishes. Gjithe keto
ndryshime jane studiuar dhe nga murget, filozofet dhe
theologet . Ne vertete gjate gjithe historise besimi yne eshte
nje forme meditimi. Eshte reflektim i trashegimit te cdo
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gjeje humane qe gjenden sot ne kete bote si nje pjese e
nje cikli te madh. Kujto vdekjen ( memento mori) kjo
shrehje e koheve te vjetra eshte sot mos e harro vdekjen
(remembrance of death). Ne diten e sotme kjo duket si e
papranueshme duke u perpjekur ta mbajme sa me larg
nga rutina e jetes sone. Ne perparsite e jetes tone kjo
pothuasje nuk mendohet. Kofinet dhe kafkat jane me
shume per Halloween ose per shtepite me shpirtra dhe
nuk na sherbejne per te rikujtuar qe parardhesit tane
thoshin qe vdekja eshte nje detyrim qe duhet kryer. Duke
besuar qe eshte e domosdoshme ne jete te besosh qe
Vazhdon ne Faqja 5
ekziston nje dicka me e madhe mbas vdekjes, me e
Shoqata me te njejten emer eshte takuar rregullisht ne
madhe se fryma qe marim cdo dite.
kishen tone per vite me rradhe. Pervec kesaj, ne kemi per

Vdekja ka nje kuptim shume te gjere.
Me shume se pulsi ne zemer ajo te kujton se
Ngrohte ku u mblodhen rreth 50 pallto per nevojtaret.
ska me dhimbje. Megjithe bukurine dhe
Gjithashtu, salla eshte perdorur per nje program
shpresen nga ilacet dhe teknologjia ajo eshte
shendetsor per mbrojtjen e shendetit sponsorizuar e
aty dhe pret per ne. E pa evitueshme te gjithe
reklamuar nga komuniteti lokal dhe komuniteti i kishes.
shkojme drejt saj. Per disa kjo mund te jete jo
Keto programe positive na lejojne te ndihmojme atje ku
e mirepritur ose e papandehur dhe ndonjehere
kemi mundesi. Shpresojme ti shtojme keto programe ne
shume e dhimbshme. Prandaj eshte koha te
vazhdim.
mesojme te jetojme pa frike, te vdesim pa
frike dhe ringjallemi prap te pafrikesuar.
Kohe te kendshmeNuk eshte gje e keqe te mendosh fundin
Te shtune me 14 Shkurt do te kemi Valentine’s Dance. Ky
tend. Te mendosh qe keto vende qe jane plot
festim ka qene nje sukses cdo vit e shpresojme te
gjalleri sot do te jene qytete shpirtrash per
vazhdojme keshtu. Do sjellim se shpejti informacione te
brezat e ardhshem. Kjo gje na jep drejtim. Na
metejshme. Hajdeni te shijojme Karnevalet ! Shume shpejt
ndihmon te organizojme perparsite tona. Na
me pas do nisin ditet e Kreshmes.
largon nga frika qe s'kemi arritur me shume,
kur kujtohemi qe ketu jemi vetem kalimtare.
disa jave sponsorizuar programin Dhuro nje Pallto te
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Kendi i Bijave

KENDI SHQIP

nga Linda Foundos

Festat dhe gjithçka që ato ofrojnë kaluan. Tani
po

kalojmë

"gjumin

e

gjatë

dimëror".

Megjithatë, jeta në Shën Nikollës vazhdon me
lutjet tona të nevojshme më shumë se kurrë në
botën
nga A. Llupa

Shkurt, 2015

Këtë muaj po japim pjesën “ Perëndia” nga volumi 1 “Doktrina” I
Thomas Hopko.
…Perëndia – Një Perëndi, At’ i Tërëfuqishëm
Besimi themelor i Kishës së Krishterë është besimi në një Perëndi
të gjallë e të vërtetë.
“ Dëgjo, o Izrael: Zoti, Perëndia jonë është një Perëndi; T’a doni
Zotin, Perëndinë tuaj me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe

e

sotme.

Ne

duhet

të

bëjmë

të

pamundurën që të vazhdojnë të lutemi çdo ditë
akoma

më

shumë

se

dita

paraardhëse!

Komuniteti në bashkësinë tonë të Shën Nikollës
është një pjesë pozitive e bazës të jetesës
sonë.
Përveç

shërbimeve

të

rregullta,

një

tjetër

eveniment i yni është Mbrëmja e Vallezimit për
Shën Valentinin që gjithmonë rezulton të jetë

fuqinë. Dhe këto fjalë që unë po u them sot do të vendosen në

një mbrëmje zbavitëse e mrekullueshme. Ne

zemrat tuaja, dhe ju do t’ua mësoni ato fëmijëve tuaj, dhe ju do të

shpresojmë

flisni për to kur të uleni në shtëpitë tuaja, kur të ecni nëpër rrugë,
kur të shkoni në shtrat dhe kur të ngriheni nga gjumi.” (Ligji I
Perëndisë )

që

ju

do

të

planifikoni

të

bashkoheni me ne të shtunën, më 14 shkurt.
Ne shpresojmë që të kalojmë një vit të ri të
mbrekullueshëm! Është mirë të takohesh herë

Zoti dhe Perëndia e vetme e Izraelit zbuloi tek njeriu misterin e
emrit të tij.
… Dhe Moisiu tha”…Nëse ata më pyesin cili është emri i tij, c’do

pas here me njerëz te rinj. Ejani dhe bëhuni
pjesëtar yni.

t’u them?” Perëndia i tha “Unë Jam Ai Që Unë Jam. Thuaji popullit
të Izraelit , ‘Unë Jam’ më ka dërguar tek Ju”.

House Blessings Begin

Emri i Perëndisë është Jahveh, që do të thotë në hebraisht “ Unë
Jam Ai që Jam”, ose “ Unë Jam cfarë Unë Jam”, ose “ Unë do jem
cfarë unë do jem”, ose thjesht “ Unë Jam”.
…Sigurisht, mund të thuhet që Perëndia ekziston përsosmërisht
dhe absolutisht , si një jetë absolute dhe e përkryer, si mirësi,
vërtetësi, dashuri, dituri, urtësi, pastërti, gëzim, thjeshtësi; si
përkryerja e gjithshkaje që njeriu njeh si të shenjtë, të vërtetë e të
mirë. Kjo është Perëndia që është përcaktuar si “ Perëndi që
s’mund ta shprehim, që s’mund ta kuptojmë; që është e
padukshme; që s’e arrin mendja jonë, që është gjithmonë e njejtë,

Avoid the rush!

që je e njejtë”..
Jezusi mund ta quante Perëndinë At, sepse Ai është Biri i
vetëmlindur i Perëndisë. Të krishterët mund ta quajnë Perëndine
At’, sepse nëpërmjet Krishtit ata morën Shpirtin e Shenjtë, duke u
bërë vetë bij të adaptuar të Perëndisë... Kështu asnjë njeri nuk
është bir natyror i Perëndisë dhe asnjë nuk mund ta quaj
Perëndinë At’. Ne mund ta bëjmë këtë vetëm me anë të Krishtit
dhe të dhuratës së Shpirtit të Shenjtë. Dhe kështu ne themi gjatë
Meshës Hyjnore; “dhe bëna të denjë o Zot, që pa ndrojtje e pa
dënim të guxojmë të të thërrasim At, Ty Perëndi Qiellore e të
themi “Ati i ynë që je në qiell…”

Vazhdon ne Faqja 6

Speak to Fr. Nathan now about coming to
bless your home.
Appointments may be made for any time.
Church: 718-380-5684,
Cell: 208-818-3372
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Festa e Shën Valentinit
Të shtunën më 14 shkurt 2015
7:00 p.m. deri në 12:00 a.m.
Bufe me Darkë dhe Pije
Muzikë me D.J

Vallzim

Kisha Shqiptare e Shën Nikollës
Salla e Mbledhjeve
181-14 Midland Parkway
Jamaica Estates, New York

Mos humbisni rastin për tu argëtuar!!!!
Dhuroni: $60 për të rriturit $25 për femijët e moshës nën 12 vjeç
Vendet janë të kufizuara prandaj biletat do të shiten përpara dhe JO te dera.
Për të blerë bileta ju lutem kontaktoni:
Agathia Luka (718) 456 - 6582 Tina Korra (201) 338 - 2002
Tomi Beno (917) 952-9252
BILETAT NUK DO TE SHITEN TE DERA –DITA E FUNDIT ESHTE E MERKURE 11 SHKURT.
Ju lutem bëheni cekun të pagueshëm për St. Nicholas Albanian Orthodox Church.
(Ju lutemi priteni këtu dhe kthejeni këtë formë të plotësuar bashkë me çekun tuaj.)

Emri__________________________________________________________
Adresa________________________________________________________
Qyteti, Shteti, Kodi Postar ______________________________________
Numri I Telefonit______________________________________________
Numri I të rriturve _____________@ 60 dollar për person= $ ____________
Numri I fëmijëve

____________@ 25 dollar për person = $_____________

SHUMA TOTALE E BASHKANGJITUR $ ______________
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Archpriest John Garvey
Brothers and Sisters,
“Christ is in our midst! Krishti midis nesh!”
At John Garvey, pastor i mëparshëm i kishës Shën Nikolla, ra në gjumë me
Zotin të martën e kaluar, më 20 janar. Ne e kujtojmë atë si një baba për
komunitetin tonë, që jo vetëm ka kryer shërbimet e Kishës por edhe ka
ndihmuar shumë, ka bekuar shumë, dhe ka qenë i pranishëm për shumë veta
në kohë të mira dhe të këqija. Zoti ta kujtoj shërbëtorin e tij në Mbretërinë e
Tij!
Kisha e Shën Nikollës do ta nderoj At. John dhe ne do ta mbajë atë në lutjet
tona në ditët e ardhshme. Të dielën më 1 mars, ne do të bëjmë të dyzetat, si
kujtim për të. Ju lutemi të planifikoni të merrni pjesë.
Në këto vitet e fundit që prej tërheqjes së tij nga ministria aktive, At. John ka
jetuar pranë Seattle ku ende banojnë shumë prej familjarëve të tij. Cikli i plotë
i shërbimeve të varrimit do të ofrohet aty. Për ata që dëshirojnë të nderojnë
kujtimin e tij me dhurata, këto mund të dërgohen në Holy Resurrection Church
(Kishën e Shenjtë Ringjallja), PO Box 1332, PUYALLUP, WA 98.371.
Ju lutem mbani Priftëreshën Regina, fëmijët e tyre, Hugh dhe Maria, dhe të
gjithë familjen në lutjet tuaja në këto ditë të ardhshme. Për më shumë
informacion, një biografi e shkurtër e At. John, apo orarin e shërbimeve të
varrimit,

ju

lutem

vizitoni

http://oca.org/in-memoriam/archpriest-john-

garvey

Shtypi i Kishes Ortodokse në Amerikë:

(Tacoma, Washington) At John Garvey, 70 vjec, i cili në daljen në pension ju bashkangjit Holy Resurrection Church ku ra në
gjumë me Zotin të martën më 20 janar 2015.
Lindur në Decatur, IL më 8 maj të vitit 1944, ai ishte më i madhi i tetë vëllezërve dhe motrave. Babai i tij ishte një gazetar dhe
botues, siç ishte vëllai i tij. Ai mori B.A. nga Universiteti i Notre Dame në vitin 1967. Ai u martua me ish-Maria Regina
CARBONELL më 10 qershor të të njëjtit vit. Ai u prit në Kishën Orthodhokse Archangel Michael, St Louis, MO në 1984, ndërsa
gruaja e tij u prit në kishën ortodokse greke Shën Anthony, Springfield, IL, në vitin 1990. Ai përfundoi Master në Theologji në
Seminarin e Shën Vladimirit, Yonkers, NY, në 1993, duke qenë i paracaktuar si prift që vitin e kaluar. Ai shërbeu si Pastor i
kishës së Shën Nikollës, Jamaca, Queens, NY, pas të cilës ai u caktua Ndihmës Pastor në Kishën e Shenjtë Trinity, East
Meadow, NY. Me dëshirën për të jetuar pranë fëmijëve, nipërve dhe mbesave, Ati John dhe Matushka Regina dolën në pension
në shtetin Washington, ku ai vazhdoi të shërbejë dhe të predikojë në Kishën e Shenjtë Ringjallja.
At John ishte një shkrimtar i realizuar dhe i mirënjohur dhe për një kohë të gjatë gazetar për Commonwealth. Botimet
e tij përfshijnë Seeds of the Word: Orthodox Thinking on Other Religions [SVS Press, April 5, 2006]; (Farërat e Fjalës: Mendimi

Ortodoks mbi fetë e tjera); Death and the Rest of Our Life [Wm. B. Eerdmans Publishing Company, June 20, 2005]; (Vdekja dhe
pjesa tjetër e jetës sonë), Orthodoxy for the Non-Orthodox (Ortodoksia për jo-ortodokse): A Brief Introduction to Orthodox
Christianity [Templegate Publishing, November 30, 2002] (Një hyrje të shkurtër për krishterimin ortodoks); dhe Saints for
Confused Times [Thomas More Press, 1976]. (Shenjtorët për kohët e hutuara). Ai shërbeu gjithashtu si anëtar dhe konsulent
Memory
Eternal!
I Perjetshem
Kujtimi!
për disa OCA komisione. Sipas Krye-peshkopit Alexander Garklavs, rektor
i kishës
së Shenjtë
Trinity, Parma,
OH dhe ish OCA
Kancelar, "ai ishte një pastor me sensibilitetet modern dhe vlera tradicionale. Udhëtimin i tij drejt ortodoksisë ishte një proçes
i thellë analize e asryetimesh i vetvetes, por duke u bërë një prift ortodoks ishte një privilegj që ai e çmoi me nder të përulur.
Ai ishte një pastor i ndërgjegjshëm, një predikues i angazhuar, një bisedues i mrekullueshëm dhe një koleg i madh për
priftërinjtë dhe njerëzit e një spektri i gjerë".
Përveç gruas së tij të dashur, Matushka Regina, Ati John la pas dy fëmijë, Hugh dhe Maria, të dy të martuar; katër nipër
e mbesa, Andrew, Timothy, Violet dhe Desmond; dhe gjashtë vëllezër dhe motra.
Të enjten, më 22 Janar, Ati John do të prehet në Holy Resurrection Church (Kisha e Ringjalljes së Shenjtë), 8710 28 Ave. E.,
Tacoma, ku një shërbim kujtese do të festohet në orën 7.30 pm. Të premten, 23 janar Liturgjia Hyjnore do të festohet në 9:00
të mëngjesit, e ndjekur nga Shërbimi Funeral për një prift në orën 10:15. Pas shërbesës do të ofrohet një drekë. Varrosja do
të jetë në Wilkeson Town Cemetery në orën 14:00. Dhuratat përkujtimore mund të bëhen për Holy Resurrection Memorial
Fund, PO Box 1332, Puyallup, WA, 98371.

I përjetshëm qoftë kujtimi i At John!
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Para së gjithash, duket qartë që Perëndia është dashuri dhe në tërë veprimet e Saj në drejtim të Botës, Perëndia At’, shpreh natyrën si
Dashuri, nëpërmjet Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë:
“ Të dashur njerez, le të duam njeri tjetrin; sepse dashuria është nga Perendia; dhe kushdo që njeh dashurinë ka lindur prej Perëndisë
dhe e njeh Perëndinë. Ai që nuk ka dashuri, nuk e njeh Perëndinë, sepse Perëndia është dashuri. Në këtë formë çfaqet dashuria e
Perëndisë për ne, se Perëndia dërgoi ne botë Birin e Tij të Vetlindur, që ne të rrojmë me ndihmën e Tij. Në këtë është dashuria, jo sepse
ne e deshëm Perëndinë, por sepse Ajo na deshi ne dhe dërgoi Birin e tij tek ne për të shlyer fajet tona.
“ Dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Shpirtit të Shenjtë që na është dhënë. Këto attribute të hirshme të
Perëndisë përmenden në Psalmet e Kishës. “ Beko Zotin o shpirti im, dhe mos harro tërë mirësitë e tij. Atë që fal gjithë paudhësite e
tua, atë që shëron gjithë sëmundjet e tua… Zoti është i dhëmbshur, zemërgjerë dhe më

PASTOR’S MESSAGE – Continued from Page 1
ekziston nje dicka me e madhe mbas vdekjes, me e madhe se fryma qe marim cdo dite.
Vdekja ka nje kuptim shume te gjere. Me shume se pulsi ne zemer ajo te kujton se ska me
dhimbje. Megjithe bukurine dhe shpresen nga ilacet dhe teknologjia ajo eshte aty dhe pret per ne.
E pa evitueshme te gjithe shkojme drejt saj. Per disa kjo mund te jete jo e mirepritur ose e
papandehur dhe ndonjehere shume e dhimbshme. Prandaj eshte koha te mesojme te jetojme pa
frike, te vdesim pa frike dhe ringjallemi prap te pafrikesuar.
Nuk eshte gje e keqe te mendosh fundin tend. Te mendosh qe keto vende qe jane plot
gjalleri sot do te jene qytete shpirtrash per brezat e ardhshem. Kjo gje na jep drejtim. Na ndihmon
te organizojme perparsite tona. Na largon nga frika qe s'kemi arritur me shume, kur kujtohemi qe
ketu jemi vetem kalimtare. Ne nuk jetojme qe te arrijme cdo gje ne shkallen me te larte, ne duhet
te shpenzojme kohe, energji dhe te gezojme kete bote qe Zoti krijoi per ne. Ky eshte dinjiteti jone,
bukuria e hirit qe mbetet pad nesh dhe nderimi i hirit nga i cili jemi krijuar.

Të dashur Zonja,
Më poshtë është për kafe për 2 muajt e ardshëm. Në
qoftë se emir juaj është në listë, ju lutem sigurohuni që
ta shënoni ne kalendarin tuaj. Nëse keni nejovë për të
Shkurt

Mars

1
8
15
22

Oneda Sera/Liri Panajoti
Irma Mile/Xhuljana Baltadori
Memorial
Eli Troja/Alma Vesho

ndryshuar datën, ju lutem këshillohuni me Christina

1
8
15
22
29

Open
Donna Oswald/Viola Kallinikos
Christina Liolin/Alexandra Liolin
Barbara Papalexis/Barbara Filis
Open

jeni planifikuar për kafe, ju lutemi të mbërrini në kishë

Liolin apo Adelina Llupa.
Eshtë shumë e rëndësishme të kujtoheni se ne ditën që

para orës 10 a.m. në mënyrë që të behen përgatitjet e
duhura.
Cfare duhet te sillni:
1.

Kek për 50-60 veta

2.

Biskota për fëmijët

3. 1 gallon me qumësht
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Shën Harallambi – Commemorated on February 10th
Shën Harallambi ishte prift (ose kryeprift) në qytetin Magnezi të
Azisë së Vogël, afër Izmirit. Vepronte me guxim, prandaj dhe u
arrestua në kohën e Septim Severit (193-211). E duroi me
qëndrueshmëri rrjepjen. Duka, si i prishur mendsh, u sul vetë
kundër tij, por duart e tij u prenë që në bërryla dhe mbetën të
ngjitura në trupin martir! Të pranishmit mbetën si të goditur nga
rrufeja dhe kërkuan ndjesë nga Harallambi 113 - vjeçar. Atëherë
shëroi dukën, i cili dhe u pagëzua. Besuan dhe xhelatët, Porfiri dhe
Vapti (apo Dhavkti) dhe tri gratë. Mbasi u pagëzuan që të pestë, iu
prenë kokat (festohen së bashku me hierodëshmorin). Atëherë
turmat pagëzoheshin dhe shumë u shëruan në mënyrë të
mbinatyrshme nga plaku. Më pas, sipas urdhrit të perandorit, i

mbërthyen në shpinë gozhda dhe e sollën ne Antioki (ka
mundësi për Antiokinë në Meandri dhe jo Antiokinë e Madhe)
dhe e sollën ne Antioki (ka mundësi
përsëAntiokinë
Meandri
dhe
jo Antiokinë
e Madhe)
të
të Azisë
Vogël të në
hipur
në kalë
duke
e tallur, derisa
kafsha
Azisë së Vogël të hipur në kalë duke
e tallur,
derisame
kafsha
reagoiMë
dhepas
i shau
me zënjë
njeriu!
reagoi
dhe i shau
zë njeriu!
i shkuan
hell Më
në
e tij
dhe e hodhën
në por
zjarr,
por
nuk u cënua.
Përpara
pas i shkuan një hell në gjoksingjoksin
e tij dhe
e hodhën
në zjarr,
nuk
u cënua.
Përpara
Sevirit
Seviritnjëshëroi
një tëkështu
demonizuar
dhe ngjalli
një Megjithatë,
të vdekur,
shëroi një të demonizuar dhe ngjalli
të vdekur,
që ai (mbreti)
u çudit.
kështu që ai (mbreti) u çudit. Megjithatë, duke qenë
duke qenë zemërgur urdhëroi që t’i thyenin me gurë nofullat dhe t’i digjnin mjekrën, por më
zemërgur urdhëroi që t’i thyenin me gurë nofullat dhe t’i
kot. Sapo blasfemoi, u dënua derisa
pendua. por
Po mbas
njëSapo
muaji
u egërsua
përsëri,
dhe
digjninumjekrën,
më kot.
blasfemoi,
u dënua
derisa
pavarësisht nga këshillat e bijësu sëpendua.
tij, Galinisë,
e cila ishte
e krishterë,
urdhëroi
dhe i vunë
Po mbas
një muaji
u egërsua
përsëri,
dhe
pavarësisht
nga
këshillat
e
bijës
së
tij,
Galinisë,
e
cila
ishte
e
atletit më shumë se njëqindvjeçar kapistër në gojë si kafshë dhe e shëtisnin nëpër qytet. Më
krishterë,
urdhëroi
dhe
i
vunë
atletit
më
shumë
se
në fund vendosën t’i prisnin kokën. Ndërkohë, shtylla e thatë në të cilën u mbështet lëshoi
njëqindvjeçar kapistër në gojë si kafshë dhe e shëtisnin
degë! Ndërkaq erdhi Zoti dhe mori frymën e tij, para se t’i prisnin kokën (mundet në vitin
nëpër qytet. Më në fund vendosën t’i prisnin kokën.
202). Shenjti nderohet gjerësisht
si mbrojtës
ngae epidemitë
dhe
nga murtaja,
kurse
Ndërkohë,
shtylla
thatë në tëmadje
cilën u
mbështet
lëshoi degë!
Ndërkaq
erdhinëZoti
dhe mori
frymëngreqisht
e tij, para
prisnin
koka e tij ruhet në Manastirin e Shën
Stefanit
Meteora.
Harallamb
= aise
qët’i
shkëlqen
kokën (mundet në vitin 202). Shenjti nderohet gjerësisht si
nga hareja (gëzimi).
mbrojtës nga epidemitë madje dhe nga murtaja, kurse koka
e tij ruhet në Manastirin e Shën Stefanit në Meteora.
https://www.facebook.com/koash1991/posts/260394047468954?fref=nf
Harallamb greqisht = ai që shkëlqen nga hareja (gëzimi).
mbinatyrshme nga plaku. Më pas, sipas urdhrit të perandorit, i mbërthyen në shpinë gozhda

https://www.facebook.com/koash1991/posts/260394047468
954?fref=nf

SHUMICA E FESTAVE NE SHKURT

The Meeting of Our
Lord in the Temple
Feb 02

Martyr Agathia
of Palermo
Feb 05

St. Photius of
Constantinople
Feb 06

Greatmartyr Theodore Hieromartyr Blaise
the General
Feb 08

St. Raphael the
Bishop of Brooklyn

Feb 11

Feb 27
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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.

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

07, 14, 21 dhe 28 Shkurt
E Diel 01:

Mesha, 10:00 a.m.

01 Shkurt:

—Mbrëmjesore, 5PM: Paraqitja e Zotit
E Hënë 2:
E Diel 8:

Mesha, 10AM: Paraqitja e Zotit

Stefan BALTADORI/Izzy TSAMBLAKOS

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

15 Shkurt:

Nasi PAVLLO / Ardian MILE

Mesha, 10AM

22 Shkurt:

Jim OSWALD / Tomi BENO

E Mërkurë 11: Lutje, 11AM: SS. Vlashi dhe Harallambi
E Shtunë 14:

08 Shkurt:

Ilia LUKA / Bill PETERS

01 Mars:

Andrea KUTALI / John JANCE

Mesha, 10AM: Diten e Shpirtrave
—Bekimi në Mali Tomorit
We’re on the Web!

- Mbrëmjesore, 5PM
—Valle për Dita Valentinit

Visit us at:

E Diel 15:

Mesha, 10AM

E Diel 22:

Mesha, 10AM: Falja e Kreshmimi

E Hënë 23:

Kanuni i S. Andreut, 7PM

E Martën 24:

Kanuni i S. Andreut, 7PM

E Mërkurë 25: Mesha, 7PM
E Premte 27:

Lutje për Hylindjëse, 7PM

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

