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NE KETE BOTIM:

Mesazhi i Prifti
nga Fr. Nathan Preston

Sezoni i bekimit te shtepive po afrohet. Festat e
Dhjetorit qe po mbyllin vitin jane te mbushura me premtime

Mesazhi i Prift dhe i Presidentit

1

Faqja e Daughters dhe Kendi Shqip dhe Premtimi

2

ICON Auction, House Blessings & Lista e Kafes

per vitin qe vjen. Ne 6 Janar do te bekojme ujin e shenjte per

Flag day Celebration

vitin 2015 dhe me pas rruga e gezuar e lutjeve dhe te qënit

St. Nicholas Celebration with Archbishop Nikon

midis jush gjate bekimit te shtepive. Duhet te flisni, te

Parada e Krishtlindjes, Pancake & Santa

telefononi, e-mail ose tekst per te planifikuar diten. Ne

Ditet e Festate Janar

vecanti neqoftese keni te rinj ne shtepi qe kane ardhur per

Faqja e Bisneseve

pushimet e festave , te perpuqemi te jene dhe ata aty.

Programi i sherbimit te djeles

Ndonjehere

me

pyesin

neqoftese

eshte

3
4
5
6-7
8
9-11
12

e

domosdoshme qe te perseritet cdo vit bekimi i shtepise?

kesaj periudhe kam marre shume kartolina nga miq

Pergjigjia ime eshte Po dhe Jo. Ky sherbim kishtar nuk eshte

dhe shok shkolle qe nuk i kam pare per nje kohe te

nje

gjate.

domosdoshmeri.

Rëfimi

dhe

Kungimi

jane

domosdoshmeri qe duhet te pregatitemi dhe te marrim
pjese. Megjithate ju them qe eshte me te vertete nje gje e
mire qe te bejme kete bekim te shtepise pjese te rutines
tone fetare dhe te fillojme vitin me lutje dhe falenderime per
Zotin duke filluar keshtu Vitin te ri.
Besoj se e kam permendur qe ndonjehere eshte e

Kjo

me

jep

kenaqesi.

Ne

kishe

shoh

komunitetin qe shtohet me femije dhe qe rriten nga
viti ne vit. Ashtu si kartolinat qe jane te mbushura
me Urime ashtu dhe ne mirepresin keta femije si
pjese e ketij komuniteti dhe urojme te behen
besimtare me te mire.

veshtire per mua te parashikoj cdo te shkruaj per muajin qe
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vjen. Do te lexoni kete artikull besoj nga fillimi i Janarit dhe
une akoma po pregatitem per festat e Krishlindjeve. Gjate

Mesazhi I Presidentit

kesaj periudhe kam marre shume kartolina nga
nga Jim Liolin

miq dhe shok shkolle qe nuk i kam pare per nje
kohe te gjate. Kjo me jep kenaqesi. Ne kishe
shoh komunitetin qe shtohet me femije dhe qe
Kur vjen pune te festat, askush nuk na ndihmon ta festojme
rriten nga viti ne vit. Ashtu si kartolinat qe jane
me mire se Bijat tona te Shen Kollit. Ato I dhuruan
te mbushura me Urime ashtu dhe ne mirepresin
kishes $3000 nga pazari i gjerave te lira. Pergatiten mengjesin
keta petulla
femijegjate
si konkursit
pjese evjetor
ketij komuniteti
dhe
me
te
Krishtlindjes,
urojme te behen besimtare me te mire.
me nje vizitor te vecante. Nje falenderim i
Lutjet me te cilat ne bekojme ujin e
vecante u drejtohet te gjitha Bijave e mikeshave qe e bejne
shenjte jane te njejta lutje qe recitohetn gjate
Shen Kollin nje vend te ngrohte, miqesor e te lumtur.
meshes se pagezimit. Hymni i festes se
Theofanise,
Krishtit
duart e NY
Kete
Krishtlindjeeshte
filluampagezimi
nje projekti te
ri per tene
mbeshtetur
Shenjt
Janit.
Kur
futemi
ne
ujin
e
bekuar
ne
Cares Coat Drive. Vitin e ardhshem kemi plan te shtojme
me
jemi
bere
pjese
e
Tij
ashtu
si
Krishti
u
fut
ne
shume miresira te tilla. Keshilli deshiron te degjoje idete e tua
lumin
e Jordanit.
Aindihme
beri tete gjithe
pjese te
per
programe
te tjera ne
nevojtareve.
diçkaje shume te madhe , pjese te jetes dhe
historise se Tij. Festa e pagezimit te Tij shenon
periudhen
shenjterise
se Tijqedhe
ben cdokishen
gje te
Meqe
ra fjala,e kemi
disa persona
ndihmojne
mundur
ne
kete
bote.
Kenge
e
hymnit
te
ne menyre vullnetare, dhurojne kohen e tyre per te

Meqe ra fjala, kemi disa persona qe ndihmojne kishen ne
menyre vullnetare, dhurojne kohen e tyre per te dhene
mesim,

perkthim,

pergatitjen

e

salles,

organizojne

evenimente, shperndajne fletushken tone te Orthodox
Post ne komunitetin e Ridgewood. Nese keni disa ore
mundesi e deshire te ofroni aftesite tuaja, ju lutem me
lajmeroni mua ose At Nathan. Eshte dicka e drejte dhe e
mire.
Se fundi, mos harroni se kemi Prezantimin e Ikonave diten
e djele me 11 Janar.
Paci nje Vit te Ri me Shendet e Gezime si ju e familja
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Kendi i Daughters’

KENDI SHQIP

nga Linda Foundos
Bijat ndihmuan me drekën tonë vjetore të Shën Nikollës
që u bekua me praninë e Shkëlqesisë së Tij Kryepeshkopit Nikon .
Ushqimi ishte i shijshëm, ndihma ishte e efektshme dhe miqësore,
llotaria ishte argëtuese dhe fitimprurëse me disa shpërblime të
mëdha ... ..një makinë kafeje e re Keurig, orë dore burrash, orë

nga A. Llupa

Janar, 2015

GËZUAR VITIN E RI!
Le t’a fillojmë këtë Vit me një mendim. Po të na lejojë koha,të

dore grash dhe shumë të tjera.
Parada jonë vjetore e krishtjlindjeve ku morrën pjesë
fëmijët tanë ishte e çmuar dhe e paharruar. Ata i luajtën rolet e
tyre me seriozitet dhe ishin të ngazëllyer që marrën pjesë. Urime

përpiqemi t’i sjellim fëmijet më shpesh në kishë.

organizatorëve për për të gjitha përpjekjet e tyre!

Këtë muaj po japim një pjesë nga vëllimi i parë “Doktrina” i Tomas

gëzua nga të gjithë. Shefja jonë e aftë Tina Peters ka bërë pancake

Pas paradës, mëngjesi me pancake i Krishtlindjeve u

Hopko.

e saj të shijshëm për 51 vit radhazi; dy herë në vit, një herë për

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

dashuria dhe përkushtimi i saj !! Tina , ne e vlerësojmë

Pashkët dhe një herë për Krishtlindje. Eshtë për tu përmendur

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).

përkushtimin dhe talentin tuaj. Faleminderit për të gjithë që kanë
ndihmuar duke e bërë këtë eveniment një sukses të tillë. Fëmijët
ishin të magjepsur kur u ulën në prehrin e Babagjyshit dhe të
lumtur kur morrwn dhuratat që ai kishte për secilin. Gabrielle
Peters madje erdhi e përgatitur me një letër për Babagjyshin të
cilën ai e lexoi me kujdes!!!
Ne mezi po presim për ankandin tonë të Ikonave më 11
janar. Ju lutemi të vini dhe të bashkoheni me gëzimin dhe të
mbështetni një çështje të mirë .
Gëzuar Vitin e Ri Anëtarëve dhe Miqve të familjes së Shën
Nikollës. Zoti na bekoftë me më shumë paqe dhe qetësi në botë.
Ne ju urojmë të gjithve mbarësi!

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.

Pledge Program for 2015

..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)

Many Parishioners have turned in their Pledge for 2015!!!
To them, “THANK YOU VERY MUCH!!!”
However, there are still a large number of Parishioners
that still hve to turn in their Pledge Card. They must indicate

Jezusi erdhi tek njerzit si mësuesi hyjnor. Ai thotë në shumë raste,

how much money they will donate to St. Nicholas Church

që fjalët e tij janë të Perëndisë. Ai foli si “një që ka autoritet”, jo si

during 2015. This will help pay for the costs that enable St.

mësuesit e zakondshëm hebrenj. Ai akuzon ata që nuk pranojnë

Nicholas to operate and serve our Community.

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)

Most pledges are in the $500 to $3000 range. In addition
to financially supporting the Church, Pledgers receive
discounts for some church activities as well as when they buy
cemetery plots.
We ask you to consider making a generous Pledge!!!
Pledge Cards can be put in the Sunday Collection Basket or
mailed to the Office.

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
Vazhdon ne Faqja 6

Please turn in your completed Pledge Card
as soon as possible!!!
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ANKANDI i IKONAVE
E Diel, 11 Janar – Mbas meshes

Come and Join Us!!!

LISTA E KAFES
Të dashura Zonja,
Më poshtë është plani për kafe

për 2 muajt e ardhshëm. Në

qoftë se emri juaj është në listë, ju lutem sigurohuni që ta
shënoni në kalendarin tuaj. Nëse keni nevojë për të ndryshuar
datën, ju lutem këshillohuni me Christina Liolin apo Adelina
Llupa.
Është shumë e rëndësishme të kujtoheni se në ditën që jeni
planifikuar për kafe, ju lutemi të mbërrini në kishë para orës

KTHIMI I IKONAVE
Sillni ikonat e vjetshme per

10:00a.m. në mënyrë që të bëhen përgatitjet e duhura.
Çfarë duhet të sillni:

Ankandin e sivjetshem. Ju lutemi
Sa me shpejt te jete e mundur.
Duhet ti pregatisim per ankandin
e 11 Janar 2015

House Blessings Begin



Kek për 50-60 veta



Biskota për fëmijët



1 gallon me qumësht

THE COFFEE LIST
Janar

04

Diana Beno/Beti Tsamblakos

11

Agathia Luka/Antoneta Mertiri

18

Adriana Topore/Jonida Dervishi

25

Adelina Llupa

February 1

Oneda Sera/Liri Panajoti

8

Irma

Mile/Xhuljana

15

Open

22

Eli Troja/Alma Vesho

Baltadori

Save the Date!!

Valentine’s Day Dance
E Shtune, 14 Shkurt, 2015

Avoid the rush!
Speak to Fr. Nathan now about coming to bless your
home.
Appointments may be made for any time
after January 6th
Church: 718-380-5684,
Cell: 208-818-3372
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FLAG DAY CELEBRATION
Te Djelen, ne daten 23 Nentor, 2014 “Klubi I Burave te Kishes” te kryesuar nga Fr. Preston organizoi 102 Vjetorin e Pavarsise se Shqiperise
dhe Dites se shenjte te Flamurit. Gjate meshes, Fr. Preston bekoi kete dite te shenje te popullit Shqiptar dhe pastaj ftoi te gjithe pjesmaresit
tek Holli i Kishes ku do te shfaqesh dhe nje koncert i posatqem per kete rast. Anetaret e Kishes te shoqeruar nga prinderit a femijeve te
Asamblit Artistik “Kenga e Vallja Popullore” u mblodhen tek Holli i Kishes ku shpalosej dhe flaumiri Shqiptar per te ndjekur shaqjen e
posaqme.
Shfaqja filloi me hymnin Shqiptar, te pasuar nga hymni Amerikan dhe vijoi me mbajtejen 1 munute heshtje per deshmoret e rene per lirine.
Atmosfera entusjaste nga kenget e vallet nga te gjitha krahinat e Shqiperise shihej kudo ke te pranishmit. Te gjithe u kenaqen dhe shfaqen
deshiren qe Asambli te ftohej perseri.
Klubi i Burrave falenderon koreografet profesionist Pranvera dhe Lorend Cobo dhe ne menyre te vecante vogelushet e Assamblit qe ndonese
koha ishta mjaft e ftohte, se bashku me prinderit e tyre, ata erdhen dhe bene nje paraqitje shume dinjitose. Falenderojme dhe zt. Damian
Peters per ndihmen e dhene me pajisjet akustike. Per pyetje ne lidhje me Assamblin ju lutemi kontaktoni zj. Pranvera ose zt. Landi tek
numrat e telefonit (914) 885-4649 ose (646) 287-8500. Per tu ber pjestar te “Klubit te Burrave te Kishes” ju lutemi kontaktoni Presidentin,
zt. Edi Sera. Per njoftime ne lidhje me aktivitete te “Klubit te Burrave te Kishes” ju lutemi visitoni websitin e Kishes
www.stnicholasalbanian.org
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ST. NICHOLAS DAY CELEBRATION
Kur Kryepeshkopi NIKON na vizitoi për festën e famullisë tonë, ju mund të keni vënë re disa gjëra shtesë. Ndërsa shërbimi i rregullt i
të dielave ndryshon në mënyrë të konsiderueshme sa herë krye-prifti ynë është i pranishëm, këtë vit ka pasur edhe një urdhërim
dhe dhënie të një çmimi.
E para, urdhërimi, ishte ngritja në pozitë e Bill Nasit nga pozita e tij si Lexues me atë të një Nën-dhjaku. Lexues dhe
nën-dhjakë janë dy fazat e para të urdhërimit dhe janë ato që quhen 'urdhra të vegjël". Edhe pse ato mund të mendohen si të vogla
sepse nuk kërkojnë të njëjtat angazhime si urdhërat e mëvonshme të dhjakëve, priftërinjve dhe peshkopëve, ato janë më se të
rëndësishme. Lexuesi është një prej atyre që ka për detyrë të këndojë Epistle( Letrat e Apostujve), pasazhe të tjera të Shkrimit të
Shenjtë si dhe himne të rëndësishme gjatë shërbimeve në Kishë. Nën-dhjaku ishte fillimisht një rol që shërbente si peshkop, që
kishte dijeni të mirë për ndryshime të veçanta që ndodhnin gjatë shërbimin kur ai është i pranishëm. Megjithatë këto ditë, është një
detyrë që dallon ata që janë vetë-angazhuar për të shërbyer në altar. Ju lutemi të uroni Nën-dhjakun Vasili, Billin tonë dhe ta
falënderoni atë për vitet e shumta të mbikëqyrjes së bukurisë dhe organizimit të festimeve tona.
E dyta, çmimi i është dhënë Fr. Nathan. Atij ju dha e drejta për të veshur disa gjëra shtesë gjatë shërbimeve të Kishës: një
kapele dhe një copë pëlhure e bërë më një material të veçantë e quajtur nabedrennik. Kapelaja, e njohur si një kamilavka ose
kalimavkion, është një tjetër pjesë e veshjes formale të priftërinjve Ortodoks. Copa e pëlhurës është thjesht zbukuruese por edhe
një shenjë dalluese për ata priftërinj që kanë shërbyer mirë për shumë vite. Ajo vjen nga trashëgimia bizantine dhe sllave e besimit
tonë. Ju mund të uroni Fr. Nathan për këtë shenjë të re nderimi, por ai kërkon prej jush veçse të mbani të qeshurën për veten tuaj
kur ta shikoni atë të veshur si një kërpudhë e rritur në kapelen e tij të re.
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Parada e Krishtlindjes, Mëngjesi me Pancake dhe një Vizitë nga Babagjyshi
Të dielën, më 21 dhjetor, anëtarët e kishës u argëtuan me shfaqjen e parades së krishtlindjeve të fëmijëve të Shkollës së të
dielës dhe të femijëve shqiptarë. Fëmijët e moshave të kopshit deri te mosha adoleshente performuan shumë mirë. Mirënjohje dhe
falenderime u takojnë Alexandra Liolin, Jana Foundos, Christine Beno, Adelina Llupa dhe Eli Troja për një punë të bërë mirë.
Më pas, në sallën tonë, anëtarëve të kishës u është shërbyer mëngjesi ynë tradicional me pancake i sponsorizuar nga “Bijat” e
Shën Nikollës. Një "Falenderim” u takon të gjithë atyre që punuan për ta bërë atë një sukses, sidomos Linda Foundos, Tina Korra, Tina
Peters dhe Christina Liolin.
Së fundi , të gjithë fëmijët , të vegjël dhe të mëdhenj, u gëzuan pa masë prej vizitës së Babagjyshit. Dhuratat dhe fotografitë u
gëzuan prej fëmijve dhe të rriturit .
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Mëngjesi me Pancake & një Visitë nga Babagjyshi - vazhdon

Mesazhi i Prifti –

Vijon ne faqja 1

Lutjet me te cilat ne bekojme ujin e shenjte jane te njejta lutje qe recitohetn gjate meshes se pagezimit. Hymni i festes se
Theofanise, eshte pagezimi i Krishtit ne duart e Shenjt Janit. Kur futemi ne ujin e bekuar ne jemi bere pjese e Tij ashtu si Krishti u fut ne
lumin e Jordanit. Ai beri te gjithe pjese te diçkaje shume te madhe , pjese te jetes dhe historise se Tij. Festa e pagezimit te Tij shenon
periudhen e shenjterise se Tij dhe ben cdo gje te mundur ne kete bote. Kenge e hymnit te pagezimit dhe sperkatja me ujin e shenjte duket si
veprime te thjeshta por jane me te vertete domethenese, ne interesohemi per vehten dhe vendet e shenjta qe jane per njerezit qe besojne
shenjterine.
Eshte mire per ne në kete periudhe te bekohemi me ujin e shenjte. Eshte mire qe te rikujtohemi se kush jemi duke qendruar sebashku ne
jeten e komunitetit tone. Eshte mire te fillojme perseri te qënit njerezit e Zotit i ulur ne karrigen e Tij dhe qe thote: "Shiko une do te bej cdo
gje te re."
Se fundi dua tju kujtoj se megjithese e vleresoj mikepritjen dhe ushqimet e shumta te shijshme gjate bekimit te shtepive kjo nuk
eshte gje kryesore. Jam i lumtur vetem te jem midis jush dhe se bashku te lutemi gjate bekimit te shtepise, te bisedojme se bashku se
shpesh e djela me shume njerez nuk na lejon te bisedojme gjate me njeri- tjetrin. Cfar do qe te keni nje gote uje, kafe ose meze kryesorja
eshte te jemi se bashku me Krishtin ne qender keshtu do te gjejme kenaqesi dhe qetesi per vitin e ri. Me kenaqesi pres te shoh secilin nga ju
se shpejti.

KENDI SHQIP – Vijon ne faqja 2
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.
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…
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ST.

BASIL

-

Commemorated

on

01

Janar

(Reading and Icon courtesy of OCA Website)
St. Basil was born in the year 330 at Caesarea, the administrative center of Cappadocia. He was of illustrious
lineage, famed for its eminence and wealth, and zealous for the Christian Faith. The saint’s grandfather and
grandmother on his father’s side had to hide in the forests of Pontus for seven years during the persecution
under Diocletian..
To complete
his education St Basil went to Athens, the center of classical enlightenment. After a four or five year stay at
Athens, Basil had mastered all the available disciplines. “He studied everything thoroughly, more than others
are wont to study a single subject. He studied each science in its very totality, as though he would study
nothing else.” Philosopher, philologist, orator, jurist, naturalist, possessing profound knowledge in astronomy,
mathematics and medicine, “he was a ship fully laden with learning, to the extent permitted by human
nature.” Later on, “wishing to acquire a guide to the knowledge of truth”, the saint undertook a journey into
Egypt, Syria and Palestine, to meet the great Christian ascetics dwelling there. On returning to Cappadocia, he
decided to do as they did. He
distributed his wealth to the needy, then settled on the opposite side of the river not far from his mother Emilia and sister Macrina, gathering around him monks living
distributed
his wealth
to the needy,
then
settled
theabstinence
opposite
side of
a cenobitic life. By his letters, Basil drew his good friend
Gregory the Theologian
to the monastery.
Sts Basil and
Gregory
laboredon
in strict
in their
dwelling place, which had no roof or fireplace, and the food
was
very
humble.
They
themselves
cleared
away
the
stones,
planted
and
watered
the
trees,
and
carried
the river not far from his mother Emilia and sister Macrina, gathering
heavy loads. Their hands were constantly calloused from the hard work. For clothing Basil had only a tunic and monastic mantle. He wore a hairshirt, but only at
around him monks living a cenobitic life.
night, so that it would not be obvious.
In their solitude, Sts Basil and Gregory occupied themselves in an intense study of Holy Scripture. They were guided by the writings of the Fathers and commentators
of the past. From all these works they compiled an anthology called Philokalia. Also at this time, at the request of the monks, St Basil wrote down a collection of
BySthis
letters,
Basil
drewperfection
his good
friendinGregory
thePontus;
Theologian
to the
rules for virtuous life. By his preaching and by his example
Basil
assisted in
the spiritual
of Christians
Cappadocia and
and many indeed
turned to him. Monasteries were organized for men and monastery.
for women, in which
places
Basil
sought
to
combine
the
cenobitic
(koine
bios,
or
common)
lifestyle
with that
Sts Basil and Gregory labored in strict abstinence in their
of the solitary hermit. From this time church governance passed over to Basil, though he was subordinate to the hierarch. He preached daily, and often twice, in the
dwelling
place,Hewhich
had“On
notheroof
or fireplace,
and
the onfood
was very
morning and in the evening. During this time St Basil composed
his Liturgy.
wrote a work
Six Days
of Creation” and
another
the Prophet
Isaiah in
sixteen chapters, yet another on the Psalms, and also a second
compilation
of
monastic
rules
The emperor
humble. They themselves cleared away the stones, planted and watered
Valens, mercilessly sending into exile any bishop who displeased him, and having implanted Arianism into other Asia Minor provinces, suddenly appeared in
the trees,
and He
carried
Their
hands were
calloused
Cappadocia for this same purpose. He sent the prefect Modestus
to St Basil.
began toheavy
threaten loads.
the saint with
the confiscation
of his constantly
property, banishment,
beatings,
and even death.
St Basil said, “If you take away myfrom
possessions,
you
will
not
enrich
yourself,
nor
will
you
make
me
a
pauper.
You
have
no
need
of
my old wornthe hard work. For clothing Basil had only a tunic and monastic
out clothing, nor of my few books, of which the entirety of my wealth is comprised. Exile means nothing to me, since I am bound to no particular place. This place in
mantle.
He wore
hairshirt,
onlyWhere
at night,
soneither
that aitstranger
would
be ?
which I now dwell is not mine, and any place you send me
shall be mine.
Better toasay:
every placebut
is God’s.
would I be
andnot
sojourner
Who can torture me? I am so weak, that the very first blow
would render me insensible. Death would be a kindness to me, for it will bring me all the sooner to God,
obvious.
for Whom I live and labor, and to Whom I hasten.”
The official was stunned by his
answer. “No one has ever spoken so audaciously to me,” he said. “Perhaps,” the saint remarked, “ that is because you’ve never spoken to a bishop before. In all else
we are meek, the most humble of all. But when it concerns
people rise up
against
Him,and
then Gregory
we, counting occupied
everything elsethemselves
as naught, look to
In God,
theirandsolitude,
Sts
Basil
inHim
an alone.
intense
Then fire, sword, wild beasts and iron rods that rend the body, serve to fill us with joy, rather than fear.”
Reporting to Valens that St Basil was not
studybyofa leader
Holyof Scripture.
They
were
guided
by thebefore
writings
of the
to be intimidated, Modestus said, “Emperor, we stand defeated
the Church.” Basil
the Great
again
showed firmness
the emperor
and Fathers
his retinue
and made such a strong impression on Valens that the emperor
dared not give in to the
demanding
Basil’s exile.
“Ongood
the daywritings
of Theophany,
an
and commentators
ofArians
the past,
especially
the
ofamidst
Origen.
innumerable multitude of the people, Valens entered the church and mixed in with the throng, in order to give the appearance of being in unity with the Church.
alltothese
works
they compiled
anpeople,
anthology
Philokalia.
Also
When the singing of Psalms began in the church, it was From
like thunder
his hearing.
The emperor
beheld a sea of
and in the called
altar and all
around was splendor;
in front of all was Basil, who acknowledged neither by gesture
by glance,
that anything
elseof
wasthe
going
on in church.”
Everything
was focused
on God and
at thisnortime,
at the
request
monks,
St Basil
wrote
downonly
a collection
the altar-table, and the clergy serving there in awe and reverence.
St Basil celebrated the church services
of strict
rules
for virtuous
life.
his and
preaching
and
hisindividuals
example
St Basil
almost every day. He was particularly concerned about the
fulfilling
of the Canons
of theBy
Church,
took care that
onlyby
worthy
should
enter into
the clergy. He incessantly made the rounds of his own church,
lest anywhere
be an infraction
of Church
and setting
aright any unseemliness.
assisted
in the there
spiritual
perfection
ofdiscipline,
Christians
in Cappadocia
and At
Caesarea, St Basil built two monasteries, a men’s and a women’s, with a church in honor of the Forty Martyrs, whose relics were buried there. Following the example
Pontus;
and many
Monasteries
were
organized
of monks, the saint’s clergy, even deacons and priests, lived
in remarkable
poverty, indeed
to toil and turned
lead chasteto
andhim.
virtuous
lives. For his clergy
St Basil
obtained anfor
exemption from taxation. He used all his personal wealthmen
and the
income
from
his
church
for
the
benefit
of
the
destitute;
in
every
center
of
his
diocese
he built a poorand for women, in which places Basil sought to combine the
house; and at Caesarea, a home for wanderers and the homeless.
Sickly since youth, the toil of teaching, his life of
cenobitic
bios,
ordied
common)
lifestyle
thatbefore
of the
solitary
abstinence, and the concerns and sorrows of pastoral service
took their(koine
toll on him.
St Basil
on January 1,
379 at age with
49. Shortly
his death,
the saint
blessed St Gregory the Theologian to accept the See of Constantinople.
hermit.

SHUMICA
E reign
FESTAVE
NE (337-361)
JANARthe heretical teachings of
During the
of Constantius
Arius
were spreading,
the Church
its saints into
Upon the repose of St Basil, the Church
immediately
began and
to celebrate
his summoned
memory. Stboth
Amphilochius,
Bishop
service.
Basilthe
returned
Caesarea.
In the without
year 362a he
was nor
ordained
of Iconium (November 23), in his eulogy
to StStBasil
Great, to
said:
“It is neither
reason
by
by body
Bishop
of Antioch.
364 he
was
ordained
theof
chance that holy Basil has taken leavedeacon
from the
andMeletius
had repose
from theInworld
unto
God
on the to
day
priesthood
Eusebius
seeing,”
as
the Circumcision of Jesus, celebratedholy
between
the dayby
ofBishop
the Nativity
and of
theCaesarea.
day of the“But
Baptism
of Christ.
Gregory
the
Theologian
relates,
“that
everyone
exceedingly
praised
and
Therefore, this most blessed one, preaching and praising the Nativity and Baptism of Christ, extolling spiritual
honored
for his
wisdom
reverence,
throughofhuman
circumcision, himself forsaking the flesh,
nowBasil
ascends
to Christ
on and
the sacred
day Eusebius,
of remembrance
the
weakness,
succumbed
to
jealousy
of
him,
and
began
to
show
dislike
for
Circumcision of Christ. Therefore, let it also be established on this present day annually to honor the
memory
him.”
The
monks
rose
up
in
defense
of
St
Basil.
To
avoid
causing
ofSt.Basil
the GreatSt.
festively
solemnity.”
Seraphim
Genevieveand with
Theophany
of
St. John
St. Anthony
Ephraim
Three
Church
discord,
Basil withdrew
to his ownSt.monastery
andThe
concerned
of Sarov
of Paris
Our Lord
the Baptist
the Great
of Syria
Hierarchs
with
the
organization17ofJanar
monasteries.
Janar
03“the
Janar revealer 06
Janar
07 Janar (Ouranophantor),
28 Janar
30 Janarstar,” and
St 02
Basil
is also called
ofhimself
heavenly
mysteries”
a “renowned
and bright
“the glory and beauty of the Church.” His honorable head is in the Great Lavra on Mount Athos.
With the coming to power of the emperor Valens (364-378), who was a
resolute
adherent
Arianism,
a time
troubles
for Orthodoxy,
In some countries it is customary to sing
special
carols of
today
in honor
of Stof
Basil.
He isbegan
believed
to visit the
the
onset
of
a
great
struggle.
St
Basil
hastily
returned
to
Caesarea
at the
homes of the faithful, and a place is set for him at the table. People visit the homes of friends and relatives,
request of Bishop Eusebius. In the words of Gregory the Theologian, he
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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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Major Church Activities and Events
Lutje ne mbremje cdo te Shtune ne oren 5:00 p.m.

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

03, 10, 17 dhe 24 Janar

E Enjte 1:

Mesha, 10:00 a.m.; St. Vasili

04 Janar:

Jim OSWALD / Tomi BENO

E Shtunë 3:

Mbrëmjesore, 5:00 p.m.

11 Janar:

Andrea KUTALI / John JANCE

E Diel 4:

Mesha, 10:00 a.m.

18 Janar:

Robert KORRA / Lou FOUNDOS

E Hënë 5:

Liturgji Mbrëmje, 7:00 p.m.;

25 Janar:

Roland LLUPA / Edi SERA

Pagëzimi i Zotit

01:

E Martë 6:

Ilia LUKA / Bill PETERS

Uji i Bekuar, 10:00 a.m.

E Shtunë 10: Mbrëmjesore, 5:00 p.m.
E Diel 11:
E Hënë 12:

Mesha, 10:00 a.m.; Dita e Ikonave
Mbledhja e Keshillit te Kishes, 7 p.m.

E Shtunë 17: Mbrëmjesore, 5:00 p.m.
E Diel 18:

Mesha, 10:00 a.m.

E Shtunë 24: Mbrëmjesore, 5:00 p.m.
E Diel 25:

Mesha, 10:00 a.m.

E Premte 30: Lutje, 11:00 a.m.; 3 Hierarkët

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

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

We’re on the Web!
Visit us at:

www.stnicholasalbanian.org

