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The Articles We Hope You Don’t Need to Read
Since March, Fr. Niko and Adriana have been sharing a monthly column that addresses practical concerns
surrounding death and dying. Although their series concludes this month, you may have other questions. We
welcome you to reach out to the parish office (718-380-5684).
INSIDE THIS ISSUE
Whether you are curious or if you need help, we are here for you.
The Articles We Hope You Don’t Need to Read
As we struggle through the loss of someone
we love, we may be confronted with situations that
are strange to us or unfamiliar. In the midst of our
grief, we are often called upon to make choices and
decisions and to take care of those many tasks that a
loved one’s death prompts. And there can be a sense,
in all these days of stress and busy sadness, that we
just want to be done; we just want this finished. This
is normal, and we need to be carefully attentive to
the stress that we are enduring whether we
acknowledge this or not. We must be mindful to the
needs of our bodies and minds, taking time to rest,
making sure we eat some healthy meals, drinking
plenty of water, and exercising a little caution at
drinking too much of other things. When death takes
place, we should know to expect a marathon much
though we may wish to sprint.
One of the remarkable tools our faith
provides us with is remembrance. There are formal
periods for recovery and for mourning; there are
concrete ways we come together with our sadness.
After the funeral service, after friends and family
have returned to their homes, after that initial push
and rush to solve immediate needs, we should not
expect that things will be normal. Crisis leaves a
mark in our lives, and even when we know what to
expect or that we must expect something, the
residual effects of these hard things still remain. Part
of how we acknowledge loss is with remembrance.
In acts of community memory, we both give room
for our grief and find support by sensing that we are
not alone in this. Our Orthodox Christian faith
provides outlets for this, giving us the means to
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process
death and
loss, to
know
that we are supported by our community, and to take
up a new role of caring for those we have lost
through prayer.
Traditionally, memorial prayers were
frequently offered at widening intervals after the
death of a loved one: on the third day, ninth day,
fortieth day, and each annual anniversary. Although
there are a wide variety of different local practices
and the particular wishes and customs of each family
may also be different, generally here at St. Nicholas
most families schedule memorial prayers on or about
the fortieth day after the repose of a loved one and
on or about the first-year anniversary. Though these
commemorations, strictly speaking, are more
appropriately offered on other days of the week, it is
the general practice here at St. Nicholas to have most
memorial services on Sunday because that is the
main time that our community comes together.
If you are reading this, you have likely been
to a memorial service at St. Nicholas. You may
know some of the hymns our choir sings. You may
know the ancient custom of offering grurë (koliva), a
dish of boiled wheat and fruit and nuts sweetened
and shared with all those present. Those
characteristic hymns, this special meal, these things
we do together, standing side by side. Thus, we
confront a loss that is real and the pain that comes
with this but we do this in a venue and with company
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around us reassuring us that this, too, can be endured
from within the safety and strength of community.
And as Christians, we confirm that the boundaries of

our community extend even past death. Those we
have lost we can and do still love. They remain as
important members of our full family.

Artikujt Që Shpresojmë Të Mos Keni Nevojë Ti Lexoni
Që në Mars, Fr. Niko dhe Adriana kanë botuar artikuj që trjtojnë disa nga praktikat që kanë të bëjnë me të
vdekurin dhe vdekjen. Edhe pse kjo seri artikujsh do përfundojë këtë muaj, ju mund të keni pyetje të tjera. Ne i
mirëpresim telefonatat tuaja në këtë numër telefoni 718-380-5684.
Në qoftë se keni nevojë për ndihmë ose thjesht për kuriozitet, ne jemi gati t’ju ndihmojmë.
Është e mundur që kur përjetojmë me dhimbje
humbjen e një të dashuri, në të njëjtën kohë
përballohemi me situata që janë të çuditshme ose të
pa zakonshme. Në mes të asaj që vuajmë, jemi ne ato
që duhet të zgjedhim dhe të vendosim për të gjitha
ato që duhen bërë kur vjen vdekja. Dhe gjatë këtyre
ditëve të mbushura me stres dhe keqardhje është
gjithmonë një ndjenjë që ne duam të mbarojë, të
marë fund. Kjo është normale dhe ne duhet të jemi të
kujdesshëm për stresin që po kalojmë pavarësisht
nëse e pranojmë ose jo. Duhet të mendojmë që trupi
dhe mëndja kërkojnë pushim, duhet të hamë ushqim
të shëndetshëm, pimë shumë ujë dhe të jemi të
kujdesshëm të mos pimë shumë pije të tjera. Kur
ndodh vdekja shpresoni një proçes të gjatë edhe pse
duam të nxitojmë.
Një nga mjetet më të rëndësishme që besim ynë
fetar siguron është përkujtimi. Ka periudha formale
për të mare veten dhe për të mbajtur zi; ka rrugë të
veçanta që ne bashkohemi në fatkeqsi. Mbas
varrimit, mbasi shoqëria dhe familja kthehen në
shtëpitë e tyre, mbas atij nxitimi të madh fillestar për
të zgjidhur nevojat imediate, ne nuk duhet të
mendojmë që gjërat do jenë normale. Kriza lë shënjë
në jetën tonë, saqë edhe kur e dimë se çna pret dhe
çfarë do ndodhë, përsëri plaga nga kjo fatkeqsi është
me ne. Pjesë e asaj se si ta pranojmë humbjen është
përkujtimi. Shërbimet që kanë të bejnë me
përkujtimin na lehtësojnë dhimbjen dhe gjejmë
mbështetje në faktin që nuk jemi vetëm në këtë
fatkeqësi. Besimi ynë i Krishter Ortodox të jep këtë

mundësi që të jesh në gjëndje të pranosh vdekjen dhe
humbjen, të dish që je i mbeshtetur nga komuniteti,
dhe nëpërmjet lutjeve të tregosh kujdes për ato që
kemi humbur.
Tradicionalisht, lutjet përkujtimore afrohen në
mënyrë të vazhdueshme në disa intervale pas vdekjes
së të dashurit: në tre ditë, në nëntë ditë, dyzet ditë,
dhe si pervjetor. Megjithëse ka praktika të ndryshme
lokale, si dhe dëshira e zakone të ndryshme të çdo
familje, në përgjithësi, këtu ke Kisha e Shënkollit
shumica e familjeve planifikojnë lutje përkujtimore
për dyzet ditët ose një vit përkujtim. Këto
përkujtime, duhen bërë në ditët e javës. Megjithatë
Kisha jonë ka një praktikë për përkujtimore në ditën
e djelë pasi kjo është koha më e përshtatshme për
njerëzit të bashkohen.
Në qoftë se e lexoni këtë shkrim, është e mundur
të keni qënë në shërbimet përkujtimore në Kishën
tonë. Ju mund të dini disa nga hymnet që këndon
kori i Kishës. Ju mund të dini zakonet e vjetra të
bërjes së grurit dhe ndarjes së tij me ato që janë të
pranishëm. Këto hymne karakteristike dhe ky
ushqim i veçantë, bëhen së bashku duke qëndruar
pranë njëri tjetrit. Në këtë mënyrë përballojmë një
humbje dhe dhimbje që është e vërtetë. Por ne e
bëjmë këtë me komunitetin tonë dhe kjo vjen nga
siguria dhe fuqia e komunitetit. Si të Krishterë ne
pohojmë që kufijtë e komunitetin zmadhohen dhe
bile e kalojnë vdekjen. Ne vazhdojmë ti duam ato që
kemi humbur. Ato mbeten anëtarë të rëdësishëm të
gjithë familjes.
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President’s Message
by Lou Foundos
We are delighted to fully re-open to see your faces and reconnect again since the pandemic recovery
has come this far, and Governor Cuomo has lifted the Coronavirus state of emergency. Now, returning to
some normalcy, we look forward to having more opportunity to engage in person and celebrate as a parish all
of life’s events together again. Fifteen months is a long time to have had our usual activity suspended!
Everyone is now enjoying our outdoor fellowship coffee hour following liturgy which we have resumed.
This pandemic year, the city’s delay in approving our picnic grounds reservation affected our Father’s
Day picnic. Next year, we anticipate a successful, enjoyable event once again.
Your support throughout this ordeal has allowed us to continue our work. We were able to keep our
financial difficulties within check and not impact us as much as we had thought. Fortunately, we were not
faced with difficult financial decisions in our budget and with expenditures.
St. Nicholas is the people, our parishioners; and you came through again!

Community News
by Adriana Topore
It is proving to be a summer like no other summer!!! “Why?” you might ask. As a community, we
entered the summer of 2021 with a lot of good news. Little by little, we are returning to life at St. Nicholas as
it was before Covid. These events include baptisms, weddings, memorials, annual picnic, graduations, and
new babies!
June 6 - We held our Annual Picnic. Despite the low participation, we realized how much we miss our
community and getting together at such events.
June 12 - Our sincere congratulations to Telo and Mirela Kondili who welcomed their new baby boy,
Julian Thomas Kondili. We wish Julian a wonderful life. Grandparents Lina and Fotaq Kondili are just
thrilled!
June 13 - Adelina Llupa, a long-time member of our church and 40 years as English teacher in
Albania and District 10 in the Bronx, announced her retirement. It was celebrated during the first Annual
Family Picnic of Public School 85. We are so proud of Adelina who taught generations of students in one of
the poorest areas of Fordham Road and as a Sunday school teacher at our Church. Her love for children will
not stop our dear friend from continuing to teach at Church and in the community. Happy Retirement Dear
Adelina! We wish you a healthy and active life.
June 13 - The Gjika family enjoyed a wonderful surprise party. Spiro Gjika celebrated his birthday
and retirement at a gathering of family and friends. It was the best way to honor a great man like Pipi, as his
family calls him. Happy Retirement Dear Spiro!
June 20 - We are delighted to see more and more children attending services. Among them recently
are Daniela Beno, James Foundos, and Gabriela & Nyla Peters. All the children have said how much they
have missed Church.
June 27 - Dear Oriana, the daughter of Semhal and Devesh, and granddaughter of Britu Haile, visited
Church for the first time. What a joy to see this gorgeous baby!
Our Church sent best wishes to Gerti and Ina Kallanxhi. This young family welcomed their first baby
boy, Stefan, on May 29. Thank you Gerti and Ina for your contribution to our Church.
Congratulations to all the graduates of 2021. Erik Jorgji graduated from kindergarten. Best wishes to
Erik and proud parents Dea and Adi Jorgji. Jamie Beno graduated high school and will be attending Sacred
Heart University in Connecticut. Congratulations to Christina Foundos who earned her master’s degree in
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Special Education. We are very proud of our youth and wish them all much success as they move onward to
the next chapter in their lives.
This is a summer like no other summer not only because of the news that we shared above, but
because, at last, our parishioners feel comfortable enough to travel to visit loved ones and friends.
Enjoy your travels to Albania and wherever else in the world you may go. Stay safe. We would love to
hear about your adventures when you return.
Please feel free to contact the church office with any news you would like to share. We cannot
wait to get back together at Church for the services celebrated by Father Nathan, our outdoor coffee fellowship
and life’s events that we will share. We are looking forward to these celebrations soon. We no longer have the
number in attendance restricted; EVERYONE IS WELCOME!

Little Oriana

Luca Liolin Baptism

Picnic Day

Julian Thomas Kondili

Luca
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Shën Rafaili i Bruklinit, veç që është shenjtor i Amerikës dhe Nju Jorkut, është po ashtu episkopi që bëri
dorëzimin e Fan Nolit si diakon. Në shumë mënyra jetët e Shën Rafailit dhe Fan Nolit shkuan paralel me
njëra-tjetrën. Ata të dy u miratuan nga Kisha Ruse për të shërbyer në Amerikën e Veriut dhe të sillnin harmoni
në komunitetet ortodokse. Të dy burrat vuajtën izolim nga vendet e tyre, por sidomos nga kisha hegjemonike
greke e asaj kohe.

Jeta e Atit Tonë Rafail Havavini mes Shenjtve
Përkthyer nga Aida Bode

Episkop Rafaili, Kryeprift Konstandin Dumani, Kryediakoni Emanuel Abohatab dhe besimtarët e
kishës së Shën Mihailit në Beamont, Teksas, rreth 1914
Jeta e Atit Tonë mes Shenjtve
Rafail Havavini, Episkop i Bruklinit
"Bariu i mire i deleve të humbura të Amerikës "
shenjtëria e të cilit u shpall zyrtarisht nga Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse të Amerikës, të Mërkurë, 29
Mars 2000
Në dhjetvjeçarët e fundit të shekullit të nëntëmbëdhjetë, Amerika priti krahapur një rrjedhë të
vazhdueshme emigrantësh nga Lindja e Mesme. Përgjithësisht të njohur si ‘sirianë’, shumë prej emigrantëve,
Ortodoksë me besim dhe arabë në kulturë, laëe pas vendlindjet dhe erdhën të kërkonin horizonte të reja te
ndritshme në Botën e Re.
Me rritjen e numrave të tyre në Amerikë, u rrit dhe nevoja për udhëheqje shpirtërore. Ndonëse nuk
dihet saktësisht si, këta Amerikanë të rinj dëgjuan për një prift të ri të devotshëm sirian, At Rafailin
(Havavini), në atë kohë kryemandrit dhe professor i gjuhës arabe në Akademine Teologjike të Kazanit në
Perandorinë Ruse. Me mbështetjen e udhëheqësit të tyre Dr. Ibrahim Arbili, ata kontaktuan priftin e ri me
kërkesën që ai të vinte në Amerikë të bëhej bariu dhe ati i tyre shpirtëror.
Disa tema shfaqen gjatë zbulimit të ngjarjes së jetës të Shën Rafailit. E para është mënyra e mistershme
nëpërmjet së cilës Perëndia e drejtoi nga vendlindja në brigjet e kontinentit Amerikan. E dyta është bindja e tij
ndaj urtësisë së Perëndisë. Dhe së treti është dashuria e tij për popullin e Perëndisë. Ndonëse gjatë jetës së tij
ai nuk ishte as mrekulli-bërës dhe as i shquar për aftësi profetike, Shën Rafaili përqafoi një jetë të dorëzimit të
plotë në shërbim të Perëndisë dhe njerëzimit, një jetë të nënshtrimit të plotë shpirtëror. Mesazhi i tij për ne
ndërsa afrohemi në fund të shekullit të njëzetë është po aq i thjeshtë dhe i thellë sa dhe atëherë kur u urdhërua
për herë të parë ‘nëse dikush do të vijë pas meje, le të mohojë veten, të marrë kryqin dhe të më ndjekë’ (Mateu
16:24)
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Shën Rafaili na zbulon shtegun mbretëror të shpëtimit. Ai nuk kërkoi të nderonte vetveten. Ç’dallon
më shumë është mungesa e shqetësimit ndaj vetes që shihet gjatë gjithë jetës dhe shërbesës së tij. Ai ndoqi
Mësuesin e tij. Cilado të ishte kostoja, çfarëdo çmimi, ai ndoqi. Sado i rëndë Kryqi, sado pak shpërblimet, ai
ndoqi. Një njeri i shkëlqyer, i aftë të fliste dhe bisedonte në shumë gjuhë, i edukuar në greqisht dhe rusisht në
shkolla teologjike, Shën Rafaili nuk jep përshtypjen e një mendimtari të thellë apo teologu, por të një bariu të
mirë që dhuroi jetën për delet e veta. Shkrimet dhe mësimet e tij janë praktike, të bazuara në Shkrimin e
Shenjtë dhe përvojat e jetës së tij. Ai ndoqi Krishtin. Në fjalët e profetit Isaia, pa asnjë interes personal, ai
thjesht dëshmoi kudo dhe çdo herë: ‘Këtu jam, dërgomë!’ (Isaia 6:8)

Episkop Rafaili, Kryepiskop Platoni i Piskopatës Ruse dhe episkop Aleksandri i Alaskës, hierarkët e
Amerikës së Veriut.
Ai përfaqëson imazhin e një episkopi të vërtetë tradicional ortodoks. Ai pranoi besimin e të pareve dhe
kërkoi besnikërisht ta përcillte atë besim tek fëmijët e tij shpirtërorë. Ai ishte një njeri i madh i lutjes. Ai deshi
dhe jetoi një jetë liturgjike të Kishës e cila ishte mbështetja e tij shpirtërore. Ai nuk ishte një shpikës, nuk
‘ndryshoi’ ndonjë gjë. Ai nuk solli ndonjë mesazh tjetër në punën e tij pastoriale, përveç besnikërisë ndaj
detyrës me të cilën ishte ngarkuar. Njerëzit të cilëve u shërbeu ishin ata që konsumuan çdo mendim dhe çdo
mesazh të tijin. Si të pajtohemi me armiqtë? Si të rifitojmë humbjet? Si të rritim fëmijët? Si të mbjellim një
shërbim? Si të edukohet një prift? Trashëgimia e arritjeve të tij është e pashembullt: ai themeloi tridhjet kisha,
shkroi apo përkthehu katërmbëdhjetë libra, ku përfshihen dhe ‘Të Vegjëlit’ dhe ‘Eukologjia e Madhe’,
themeloi Katedralen e Shën Nikollës në Bruklin, krijoi dhe botoi shumë artikuj në Bota (The World), etj. Por
këto arritje nuk shfaqin shenjtërinë e vërtetë të shpirtit të tij dhe as na tregojnë vlerën e tij të plotë, pasi kjo
gjendet në jetët e atyre që ai drejtoi në Krishti dhe në Kisha e Tij. Mijërat që morrën pjesë në varrimin e tij dhe
që i dhanë nderet e fundit, të gjithë njohën në Shën Rafaili imazhin e Perëndisë që ai deshi dhe shërbeu. Si
Kryebariu i tij, Shën Rafaili dha jetën për delet e veta. Si mësuesi i madh, Apostull Pavli, ai pranoi në trupin e
tij, ç’ka mungonte në vuajtjet e Krishtit (Kolosianët 1:24). Ai nuk ishte rrogëtar, por duke dashur të tijtë, i
deshi deri në fund. Ishte dashuria që e lidhi me Perëndinë dhe ishte dashuria që e bashkoi me ne, fëmijët e tij
shpirtërorë. Është kjo dashuri që e shenjtëron dhe është kjo dashuri në të cilën ai banon në Mbretërinë qiellore.
Fjalët e hirësisë së tij, Atit tonë Xhon Klimakus, gjejnë trupëzim në Shën Rafailin: ‘Dashuria sjell profeci,
mrekulli. Është një abis i ndriçimit, një burim zjarri, shpërthim në flakë të një shpirti të etur. Është gjendja e
ëngjëjve dhe përparimi i përjetësisë.’
Shën Rafaili lindi afër Sinaksit të Kryeëngjëllit, në 8 Nëntor 1860, nga Ortodoksë Damaskenë të
përkushtuar, Mihail dhe Mariam Havavini. Për shkak të persekutimit të dhunshëm ndaj të krishterëve të
Damaskut në korrik të 1860, që solli martirosjen e priftit të kishës së familjes të Havavinit, Hieromartiri i ri
Josifi i Damaskut, dhe qindra të fqinjve të tyre, (që përkujtohen më 10 korrik), Mihaili dhe gruaja e tij
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shtatzënë lanë Damaskun dhe shkuan në Beirut. Në atë qytet shenjti pa për here të parë dritën e ditës. Me të
vërtetë, ndërsa jeta e tij fëmijnore shpalosej, ishte e qartë që ai nuk do të vazhdonte gjatë në një qytet të botës,
por do të kërkonte qytetin e ardhshëm (Hebrenjve 13:14).
Shën Rafaili bëri shkollën fillore dhe të mesme në shkollat parokiale të Damaskut, dhe trainimin e parë
teologjik në shkollën teologjike të Patriarkanës Ikumenale në Halki të Ishujve të Princeshës, afër Stambollit.
Më vonë studioi në Akademinë Teologjike të Kievit në Rusinë Perandorake. Gjatë kësaj kohe, komuniteti
siriano-arab në Shtetet e Bashkuara po rritej me rritëm të lartë. Shoqëria Bamirëse Siriane e organizuar në
qytetin e Nju Jorkut dhe presidenti i saj Dr. Ibrahim Arbili, u lidhën me Shën Rafailin, që në atë kohe ishte
prift, për të ardhur në Shtetet e Bashkuara. Shën Rafaili u takua me episkopin Nikolla në Pitersburg dhe në
1985 u kthye me të në Shtetet e Bashkuara për t’i shërbyer komunitetit siriano-arab. Shën Rafaili u ngarkua
me misionin Sirian Ortodoks dhe u vendos në qytetin e Nju Jorkut ku organizoi kishën që më vonë u bë
Katedralja e Shën Nikollës në Bruklin. Ai drejtoi zhvillimin e komuniteteve të tjera të emigrantëve duke
zgjeruar udhëtimet e tij në Shtetet e Bashkuara në 1896 për të organizuar kisha. Në 1898, Shën Rafaili botoi
në gjuhën arabe përkthimin e Eukologjisë së Madhe për përdorim në kishat që themeloi. Më vonë në të njëjtin
vit, ai u vendos përfaqsuesi i rradhës i Misionit Amerikan për të përshendetur Hirësine e Tij Tikhon
(Bellavinin), episkopin e diocezës së re. Gjatë litrugjisë në 15 dhjetor 1898 ai foli për misionin e Hirësi
Tikhonit në shërbesën e tij ‘Ai është dërguar të kujdeset për tufën e Krishtit – rusët, sllavët, siriano-arabët,
dhe grekët – që janë shpërndarë në gjithë kontinentin e Amerikës së Veriut.’
Hirësi Tikhoni dalloi aftësitë e tij dhe donte që Shën Rafaili të bëhej një nga ndihmës episkopët e tij në
diocezën e re. Në 1903, Shën Tikhoni shkoi në Rusi dhe kërkoi që Sinodi i Shenjtë të miratonte planin e tij për
zgjedhjen e Shën Rafailit si ndihmës episkop. Ata e miratuan zgjedhjen e Shën Rafailit dhe po ashtu dorëzuan
Episkop Inocentin (Pustinski) si ndihmës episkop për Alaskën. Më 12 mars 1904, u paraqit riti solemn i
zgjedhjes së Shën Rafailit si Episkop i Bruklinit nga Hirësi Tikhoni dhe Episkop Inocenti në katedralen ruse të
Shën Nikollës në Manhatan pas vigjiljes. Dorëzimi u bë ditën tjetër në kishën e Shën Nikollës në Bruklin, ku
Shën Rafaili bëri rrëfimin e besimit në sllavisht dhe arabisht. Pas dorëzimit, Shën Rafaili vazhdoi punën mes
ortodoksëve sirianë dhe po ashtu ndihmoi Hirësi Tikhonin dhe pasardhësit e tij në administrimin e Misionit të
Amerikës Veriore. Shën Rafaili drejtoi konferencën e klerikëve që u mbajt në Old Forxh në Pensilvani më 2
gusht 1905, në mungesë të Hirësi Tikhonit. Ai po ashtu bëri uratën e manastirit të Shën Tikhonit në South
Kanan, të Pensilvanisë, manastiri i parë ortodoks në Botën e Re. Ai themeloi revistën Bota në 1905. Pas njëzet
vjet shërbimi në Amerikën e Veriut, Shën Rafaili fjeti në Krishtin në banesën e tij pranë katedrales në Pasifik
Strit në Bruklin më 27 shkurt 1915. Në kohën e prehjes së tij, ai kishte nën administrim tridhjet komunitete
fetare me 25 mijë besimtarë.
Ndërsa Shën Rafaili përkujtohet nga historianët si një teolog i shquar, misionar i talentuar, përkthyes
dhe shkrimtar i shumë veprave, dhe i pari që u dorëzua në episkopatën e shenjtë të botës së re, devotshmëria
dhe mëshirimi janë në thelb të kujtimit të tij dhe ngazëllohen si ikona të bariut të mire që mbledh tufën e
shpërndarë, udhëheq qengjat në lëndina të gjelbërta dhe të sigurta dhe më në fund jep jetën për ta.
Ngjarjet e Shën Rafailit rreth shërbesës së tij të palodhur si ndërmjetës dhe paqebërës janë të shumta.
Ai mbështeti të dobëtit dhe të moshuarit, inkurajoi të vegjlit dhe të pashpresët, mbrojti vejushat dhe jetimët,
luftoi për të pa strehët dhe të varfrit. Gjerësia e ministrisë së tij baritore është vetmohuese dhe gjendet me
hollësi në ditaret e shkruara me dorën e tij, të cilat paraqesin udhëtimet e panumërta ndërkontinentale në
qytetet, fshatrat, fermat e veçuara të Shteteve të Bashkara, Kanadasë dhe Meksikës. Pjesa e mëposhtme ofron
një ilustrim të përsosur pse ai njihet si ‘bariu i mirë i deleve të humbura të Amerikës së Veriut.’
Një herë, në rrugën e kthimit për në Nju Jork nga një udhëtim raskapitës përmes Amerikës, Shën
Rafaili arriti me tren në një qytezë të mid-perëndimit, vonë në mbrëmje dhe, duke mbajtur valixhen e vet, pa
zhurmë shkoi në një hotel pranë stacionit të priste trenin e linjës herët në mëngjes. Fizikisht i dërmuar nga
lodhja e shumë muajve udhëtimesh dhe jete me valixhe në dorë, Shën Rafaili u ndodh në një situate të veçantë
pa asnjë adresë të njohuri apo kontakti në atë vend, kështu më në fund, do të mund të shijonte një natë
pashqetësim dhe të merrte çlodhjen e merituar. Por, pasi la valixhen, Shën Rafaili doli nga dhoma në rrugët e
errëta me shpresën të gjente qoftë dhe një të krishterë ortodoks për t’i shërbyer. Pas disa orësh dhe kërkimesh
këmbëngulëse, ndodhi që gjeti një grup të rinjsh arabë ortodoksë dhe me gëzim shpenzoi me ta natën dhe orët
e hershme të mëngjesit duke i ngushëlluar në vetminë e tyre dhe duke u ofruar këshilla atërore, duke i
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porositur dhe duke i inkurajuar në besim dhe duke marrë rrëfimet e tyre. Vetëm në momentin e fundit ai u
largua me gjysmë zemër nga shoqëria e tyre për të nxituar në hotel të merrte valixhen dhe të arrinte trenin. Pa
frymë, arriti në stacion në kohë të hipte trenin që po largohej nga platforma. Por para se të mbyllte sytë të
vidhte disa momente prehjeje në trenin e zhurmshëm plot me njerëz, Shën Rafaili shënoi në bllokun e tij emrat
dhe adresat e fëmijëve shpirtërorë që porsa kishte bërë, duke shtuar anë çdo shënimi premtimin që kishte
dhënë për të dërguar tek secili – njërit një libër lutjeje, një tjetri një ikonë, dikujt tjetër një rrip lutjeje, dhe të
gjithëve, sigurinë e dashurisë së tij atërore, lutjet dhe uratat.
Relikat e shenjta të Shën Rafailit, ‘bariu i mire i deleve të humbura të Amerikës së Veriut’ fillimisht u
vendosën në kriptin poshtë tavolinës së shenjtë në katedralen e tij të Shën Nikollës në Bruklin, Nju Jork (7
mars 1915), dhe më vonë u përfshinë në Seksionin Sirian të varrezave të Bruklinit në Malin Olivet (2 prill
1922) dhe me në fund u transferuan në Varrezat e Ringjalljes së Shenjtë në fshatin Antiokian afër Ligonierit,
në Pensilvani (15 gusht 1988). Shenjtërimi i tij u shpall zyrtarisht nga Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse të
Amerikës në 29 Mars 2000, dhe lavdërimi i tij u festua me 29 Maj 2000 në Manastirin e Shën Tikhonit.
*Artikulli u shfaq për herë të parë në Maj 2000, në revistën Bota (The World)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changes at Mt. Tomori
At the April General Meeting of St. Nicholas Church, the members present approved a change in the pricing
structure for plots at Mt. Tomori. Beginning January 1 of 2022, the price for non-members will be tied to the
market rate of plots within Cypress Hills Cemetery. Although St. Nicholas will continue to offer very
significant discounts to supporting members of our Church, the remaining plots should be prioritized for those
who have been part of St. Nicholas. Thus, the non-member price will be reviewed annually and set at $1500
above the market rate. Beginning at the new year, the price for Supporting Members will remain at $4500
while the new price for Non-Members will be raised to $8000. Reservations made with an initial deposit prior
to this date will retain at the previous price schedule.
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JULY/ AUGUST NAME DAYS

July
1 - St. Angelina
Angelina Bakalli, Angeline Koroveshi
17 - St. Marina
Marianaqi Panajoti, Marion Adams
18 - St. Elizabeth the New Martyr
Elisabeth Brehl
20 - Prophet Elijah (Ilia)
Lou Foundos, Ilia Luka, Ilir Panajoti, Ilir Fundo, Ilir Coka, Liam Alla
22 - St. Markella
Marcela Shkurti
22 - St. Mary Magdalene
Madelen Interrante
24 - St. Christina
Christine Beno, Christina Foundos, Christina Liolin, Tina Korra, Christina Heiser,
Krista Jorgji, Kris Kutali
25 - St. Anna
Anna Kehoe, Anika Koroveshi, Anda Halilaj, Diana Beno, Albana Ndreu, Anna Alla
26 - St. Paraskevi (Premtja)
Eli Troja
27 - St. Panteleimon
Pandi Beci, Pandeli Papa, Pandi Qeramixhi
29 - St. Beatrice
Beatrika Panariti
31 - St. Frederik
If you do not see your name, please contact Fr. Nikodhim.
Frederik Dilo
Nëse nuk sheh emrin tënd, të lutem lajmëro priftin.

August
6 - Transfiguration (Sotir)
Sotir Peno
11 - St. Suzanna
Zana Fundo, Zana Dilo, Suzana Pecani
15 - Dormition of the Theotokos (St. Mary)
Donna Oswald, Panagiotis Psirakis, Despina Psirakis, Sheena Koroveshi, Maria Mitre
17 - Miron (Mira)
Mira Gjika, Mirena Halilaj
20 - Prophet Samuel
Sam Floed
26 - St. Adrian
Adrian Jorgji, Adriana Topore, Adriana Koroveshi, Ardian Mile
- St. Natalia
Adeline Tili
30 - St. Alexander
Alex Oswald, Aleko Bode, Alexander Gjika, Alexander Koroveshi, Aleksander Kastrati, David Jano
31 - St. Aidan
Aidan Kehoe
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Ads from Merchants Who Support the Church
Please look at the Ads and support these Merchants by buying goods and services from them, whenever possible.

Tell the Merchant that you are from St, Nicholas Church and
saw their Ad in the Church’s Monthly Newsletter!!!
For new ads please contact Lou Foundos

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

This space is reserved for advertisement. Please
contact Lou Foundos for further information.
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CHURCH SCHEDULE
July
Sat. 3 - Vespers, 5pm
Sun. 4 - Liturgy, 10am
Sat. 10 - Vespers, 5pm
Sun. 11 - Liturgy, 10am
Sat. 17 - Vespers, 5pm
Sun. 18 - Liturgy, 10am
Sat. 24 - Vespers, 5pm
Sun. 25 - Liturgy, 10am: St. Anna
Sat. 31 - Vespers, 5pm
August
Sun. 1 - Liturgy, 10am
Mon. 2 - Paraklesis, 7pm
Wed. 4 - Paraklesis, 7pm
Thur. 5 - Vespers, 7pm: Transfiguration
Fri. 6 - Liturgy, 10am: Transfiguration
Sat. 7 - Vespers, 5pm
Sun. 8 - Liturgy, 10am
Mon. 9 - Paraklesis, 7pm
Wed.11 - Paraklesis, 7pm
Fri. 13 - Paraklesis, 7pm
Sat. 14 - Vespers and Lamentations, 5pm
Sun. 15 - Liturgy, 10am: Dormition
Sat. 21 - Vespers is cancelled.
Sun. 22 - Liturgy, 10am
Sat. 28 - Vespers is cancelled.
Sun. 29 - Liturgy, 10am

We’re on the Web, Facebook and Instagram as St. Nicholas Albanian
Orthodox Church NY; stnicholas_alb_oca or
Visit us at:

www.stnicholasalbanian.org

St. Nicholas Church is fully open. Reservations and
masks are not required; however, we encourage
everyone to continue to observe those precautions
they think best. With a mask or without a mask, we
will be glad to see you! And if you are not feeling
well, take care of yourself and stay at home.

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

Customer Name
Street Address
City, State Zip Code

