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Nuk eshte e veshtire per ne qe te jetojme me 
sakrifica. Shumica nga ne vijne ne nje pike te jetes duke 
menduar se per ate qe kemi punuar  te ndertojme  e 
kemi arritur me shume veshtirsi. E dime tani lojen, dhe 
si luhet dhe qe ia vlen ta luash apo te mos e luash. Edhe 
pse vazhdojme perpjekjet te arrime me shume kjo eshte 
nje sakrifice qe bejne per ta jetuar jeten. Nuk eshte e 
veshtire edhe pse eshte sakrifice. Por ndonjehere eshte 
e veshtire te shikosh te tjeret te bejne te njejten gje. 

Shumica nga ne deshirojne me te miren per 
njerezit qe i rethojne. Ashtu si prifterinjte  ndihmojne te 
burgosurit, te rinjte pa shtepi,te shendetshmit , ato qe 
jane duke vdekur, te rinj dhe pleq ashtu dhe une kam 
degjuar shpesh keta zera te nevrikosur qe bejne shume 
perpjekje . Panvarsisht nga gjendja dhe kategoria 
sociale ne gjithmone duam me te miren per ata qe na 
rethojne. Sa me e madhe te jete deshira ashtu eshte dhe 
shqetesimi. Por kjo deshire e mire  per te pare cdo njeri 
sa me mire nuk eshte e mjaftueshme.  

Ndonjehere kemi dhe frike mos bejme 
gabime. Dhe kjo frike  na pengon te kujtohemi se
te sjellesh shprese tek njerezit eshte e veshtire. Ne
kete periudhe te shenjte per Kristianet gjate javes
se Pashkes te lutemi se bashku per ringjalljen e
Krishtit. 

Pashka e Shenjte dhe e Madhe nuk eshte 
vetem nje ngjarje per tu festuar. Nuk eshte vetem
per te kujtuar historine ose te tregosh historine.
Ne kete fest te madhe ne festojme lirine nga cdo
gje. Ne festojme kthimin e Krishtit, deshtimi i  
                               Vazhdon ne Faqja  5 

 
 Mesazhi i Presidentit 

  nga Jim Liolin 
Tani ne kemi nje proces buxheti formal qe do te na
informoje ne cdo kohe se ku jemi financiarisht. U krijua
nje komitet investimi qe do te monitoroje portofolin tone
e cila eshte  kritike per existencen tone. Kori yne ka nje
udheheqes te dyte qe do te krijoje vazhdimesi ne te
kenduarit gjate meshave. Shkolla e se Djeles eshte nen
drejtimin e Atit tone e keshillit drejtues. Nje sit i ri i web-
it eshte ne perdorim e ne te do te shtohen me shume
informacione.  Nisem perms punës së mirë të të Komitetit
të Zhvillimi te Kishes Natyrale Ortodokse tubime rajonale
sociale/fetare për të ndihmuar me arsimin dhe 
komunikimet.  Fletushka e ‘Orthodox Post ‘ tani është në
gjuhën shqipe por ende ka nevojë për punë. Se fundi,
Klubi i Burrave, i riu,  ka per qellim te afroje komunitetin
ne nivele te ndryshme sociale e kulturore duke  zhvilluar
disa evenimente te suksesshme. 
                       Vazhdon ne Faqja 5

Ne jemi nje komunitet i Kishes qe eshte rritur me te vertete 
ne nje familje nga disa  kultura. Ne jemi bere bashke e kemi 
mesuar nga njeri-tjetri. Ndonjehere shohim dallime por kemi
pranuar kedo. E gjitha kjo sepse kemi kuptuar qe gjithcka na 
eshte dhene nga Zoti.  
 
Si President i Keshillit ne dy vitet e fundit, jam i kenaqur qe 
Keshilli ka ecur perpara ne shume drejtme dhe eshte bere me 
transparente ne zhvillimet e saja.  
 
Kemi transferuar sasine e punes te sherbimeve te 
shumellojshme e funksionet administrative qe zakonisht 
mbaheshin per vite me rradhe nga nje individ i vetem – per te 
perfshire te tjere - qe ajo cfare behet te jete e qarte per te 
gjithe. Si rrjedhoje, disa njerez mund te sjellin ne pah talentin 
e tyre apo ide te reja.  
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   KENDI SHQIP                

             
  nga  A.  Llupa                                                Prill, 2015 
                              A Prayer For the Day 
      From the Elders of Optima Monastery 
O Lord, grant that I may meet all that this 
coming day brings to me with spiritual 
tranquility. 
Grant that I may fully surrender myself to 
Thy Holy Will. At every hour of this day, 
direct and support me in all things. 
Whatsoever news may reach me in the 
course of the day,  teach me to accept with 
a calm soul and the firm conviction that all 
is subject to Thy Holy Will. 
Direct my thought and feelings in all my 
words and actions. 
In all unexpected occurrences, do not let me 
forget that all is sent down from Thee. 
Grant that I may deal straightforwardly and 
wisely with every member of my family, 
those with whom I serve, and those whom 
you bless me  to serve. Let me neither 
embarrass nor sadden anyone. 
O Lord, grant me the strength to endure the 
fatigue of the coming day and all the events 
that take place during it. Direct my will and 
teach me to pray, pray Thou, Thyself, in me. 
Teach me to believe, to hope, to be patient, 
to forgive, and to love. 
Amen. 
 
                        Vazhdon ne Faqja 5 
 
 
 

KENDI I BIJAVE 
 nga Linda Foundos 
 

Më në fund, dimrin e lamë mbrapa! Një sezon i ri  
gjithmonë duket sikur na mbush me frymën e një jete të re,     
duke na frymëzuar të jemi më të gjallëruar dhe shumë më   
aktiv. 

Ju lutem kontaktoni Christina Liolin nëse ju jeni në  
gjendje për të bërë meshë periodikisht ose në mënyrë më të  
rregullt. 

Gjithashtu, ju lutem kontaktojeni atë në qoftë se  
keni ndonjë prej tavave me vulë të ngritur  të blerë nga bijat. 
Gjithashtu, vijeni në dijeni nëse dëshironi te merrni pjesë në  
radhën e Shërbimit të Kafes që e gëzojmë të gjithë çdo të dielë 
shatë  shërbimit. 

Të dielën më 5 prill, të dielën Palm ne do të  
Festojmë me pancake Mëngjesin Vjetor të Pashkës pas  
shërbimit. Ne shpresojmë që ju do të jeti në gjendje të  
bashkoheni me ne për lutje dhe për ushqimet e shijshme! 

Vajzat janë duke planifikuar drekë në fund të prillit 
ose fillim të majit. Ju lutemi shikoni për detaje dhe bëni  
rezervimin tuaj. 

Ju lutemi ti kushtoni vëmendje të veçantë këtij  
 sezoni të kreshmës me familjen tuaj ndërkohë që po  
 i afrohemi Pashkës. Krishti U Ngall !!! Krishti u ngjall !! 
 

 
Bursa të Disponueshme! 

Bursa të pjesshme dhe të plota janë në dispozicion për të 
rinjtë e Kishës së Shën Nikollës që dëshirojnë të marrin 
pjesë në një seancë në një Kampin Veror Ortodoks këtë vit. 
Përveç aktiviteteve në natyrë, të edukimit fetar, dhe thjesht 
argëtimit, shumë seanca në kamp ju përshtaten në mënyrë 
specifike sipas interesit, kështu që nëse fëmija juaj është 
kurioz për ekologjinë, kalërimin, muzikën apo artin, ka një 
program veçanërisht për ata. Fëmijët prej moshës shtatë 
vjeç  deri në moshën e shkollës së mesme janë të ftuar të 
shfrytëzojnë këtë mundësi. Për më shumë informacion, ju 
lutem flisni me Fr.Nathan. Nëse dëshironi të shqyrtoni 
materialet promovuese për këto kampe të ndryshme, 
shkoni në adresat e mëposhtme. 
St. Andrew’s Camp in upstate New York: 
http://saintandrewscamp.org/ 
Antiochian Village in Pennsylvania: http://avcamp.org/ 
St. Tikhon’s Summer Camp in Pennsylvania: 
http://www.sttikhonscamp.org/ 
Camp St. Paul in Connecticut: 
http://www.campsaintpaul.org/ 

 
 
 
 
 

http://saintandrewscamp.org/
http://avcamp.org/
http://www.sttikhonscamp.org/
http://www.campsaintpaul.org/


 

Page 3 The Orthodox Post 
   

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  

                        
 

           
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam: Protopresbyter Thomas Hopko 

                   

Ati Thomas u diplomua nga Universiteti Fordham në 1960 me një 
diplomë universitare në studimet ruse. Ai u diplomua me diplomë në teologji 
nga Seminari Teologjik Ortodoks i Shën Vladimirit në 1963, me master në 
filozofi nga Universiteti Duquesne në 1969, dhe fitoi diplomën e doktoratës 
në teologji nga Universiteti Fordham në 1982. 

Protopresbiteri Thomas Hopko, Dekan Emeritus i Seminarit Teologjik 
Ortodoks të Shën Vladimirit në Crestwood, NY dhe një prift i mirënjohur 
krishter ortodoks, teolog, predikues dhe ligjërues, ra në gjumë në Zotin në 
pasditen e 18 marsit 2015. At Thomas ishte burri i dashur i Matushka Anne 
[Schmemann] Hopko. Ata u martuan më 9 qershor 1963. Së bashku, Ati 
Thomas dhe Anne janë prindër të pesë fëmijëve, gjashtëmbëdhjetë nipërve 
dhe mbesave si dhe tre stërnipra e stërmbesa.
 

Thomas John Hopko ka lindur në Endicott, NY, më 28 mars 1939, 
fëmija i tretë dhe i vetmi djalë i John J. dhe Anna Hopko. Ai u pagëzua dhe u 
rrit në Karpato- Kishës Katolike Greke Ortodokse e Shën Marisë dhe u edukua 
në shkollat publike të Endicott, u diplomua nga Shkolla e Mesme Union-
Endicott në 1956. 

 
Nën urdhërin Priftërinjve të Shenjtë në gusht 1963, Ati Thomas shërbeu si pastor në këto famullitë: Kisha Saint John 

Baptist, Warren, OH (1963-1968); Kisha Teologjike Saint Gregory, Wappingers Falls, NY (1968-1978); dhe Kisha Ortodokse 
Shqiptare e Shën Nikollës, Jamaica Estates, NY (1978-1983). Gjatë pesë viteve të tij në kishën e Shën Nikollës, ai ndihmoi për 
të vendosur tonin e komunitetit tonë për dekadat e mëvonshme. Ministria e tij ishte gjithë-përfshirëse dhe dinamike. Ai e 
ndihmoi kishën e Shën Nikollës të bëhet një vend për zhvillimin fetar dhe shpirtëror, si dhe një vend ku njerëzit me prejardhje 
të ndryshme do të mund të punojnë së bashku për të kërkuar Perëndinë. Si pastor yni, ai na mësoi që ta duam dhe ti 
shërbejmë Perëndisë duke dashur dhe duke i shërbyer njëri-tjetrit, si dhe na tregoi rrugën e jetës dhe të besimit që ne 
vazhdojmë të ndjekim sot. 

At Thomas u nderua me gradën klerike të Archpriftit në 1970 dhe me detyrën e Protopresbiter në vitin 1995. Duke 
filluar në 1968, Ati Thomas filloi shërbimin e tij të gjatë për Seminarin Teologjik Orthodhoks të Shën Vladimirit. Gjatë viteve, 
Ati Thomas mbajti detyrat e mëposhtme: Pedagog i Doktrinës dhe Teologjisë Baritore, 1968-1972; Asistent Profesor i 
Teologjisë Dogmatike, 1972-1983; Profesor  i Teologjisë Dogmatike, 1983-1991; Profesor i Teologjisë Dogmatike, 1991-
1992; Dekan, Rektori i Tre Kishave Hierarkale dhe Profesor i Teologjisë Dogmatike, 1992-2002. 

 
                Gjatë viteve të tij në ministri si prift, Ati Thomas ishte autori i shumë librave dhe artikujve. I mirënjohur në mes 
këtyre botimeve është Besimi Orthodhoks: Një Manual fillestar për Kishën Orthodhokse. Një orator dhe predikues, ai foli në 
konferenca, aktivitete, ligjërata publike dhe mitingje të shumëllojshme të Kishës, shumë prej të cilave janë regjistruar. At 
Thomas krey detyra të panumërta në emër të Kishës Ortodokse të Amerikës, duke përfshirë përfaqësimin e Kishës në tubime 
ndër-ortodoks dhe takimet ekumenike.
              Pas daljes në pension, Ati Thomas dhe Anne u vendosën në Ellwood City, PA, ku jetonin pranë Manastirit Ortodoks të 
Transfiguration dhe Ati Thomas filloi një ministri të re: bisedimet radiofonike të krishtera ortodokse të bazuara në internet. Që 
nga viti 2008, Ati Thomas prodhoi mbi 400 podcast për radion Ancient Faith. 

 Ati Thomas ushtroi i palodhur dhe me dashuri kujdesin baritor në emër të gjithë atyre që i kërkuan udhëheqje 
shpirtërore. Dëshira e tij më e madhe ishte që çdo person do t'i përgjigjet këtyre fjalëve të Jezu Krishtit: "Ejani tek unë të gjithë 
ju që punoni dhe jeni të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje" (Mateu 11:28). 

Familja e At Thomas dëshiron të falënderoj të gjithë ata që i shërbyen atij me dashuri gjatë fazës së fundit të 
sëmundjes së tij. Falënderime të veçanta i transmetohen Nënë Christophora, Abbess dhe të gjithë motrave të Manastirit 
Ortodoks të Transfiguration për mbështetjen dhe ndihmën e tyre të vazhdueshme, Arcprifti Michael dhe Matushka Susanne 
Senyo; Protodeacon Michael Ëusylko, M.D .; dhe Good Samaritan Hospice.
Në vend të luleve, donacionet përkujtimore mund ti dërgohen Seminarit Ortodoks Teologjik të Shën Vladimirit, Crestwood, NY; 
Manastirit Ortodoks të Transfiguration, Ellwood City, PA; Radios Ancient Faith dhe Good Samaritan Hospice i Konkordias, 
Wexford, PA. 

I përjetshëm qoftë kujtimi i Protopresbyter Thomas, Atit tonë Tom!  
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Krishti u ngjall! 
 
 

Ja, perseri na erdhi Pashka!. Festa e Festave dhe pika kulminante e vitit tone është 
kthyer tek ne, si gjithmonë, para se padurimi yne te shpertheje ne revolte kundra  
shpirtit tone kreshmetar. Tani është koha per t’u gezuar; tani, eshte sezoni per te 
kenduar se bashku me hare. Le te duam, le të gëzojme, le të hamë e të pijmë, dhe se 
bashku vëllezër e motra, keto himne le te kendojme. Cfare  

 

Gëzimi te spikatur ka ne kete moment! Ja arritem kesaj Dite kulminante, dhe do ta mbajme kete gezim sa me 
gjate te jete e mundur. 

Por javët dhe muajt kalojne; dita dites gezimi venitet nga pak. Pashka, kjo Pashke, pashmangshmerisht 
do te bashkohet  me paraardhëset e saj si pjese e te kaluarës. Dhe shumë shpejt do na mare uria prape, keshtu qe 
do te kujtojme Kreshmat dhe te gjitha momentet e veshtira qe paralajmërojne disi per te shpresuar e per t’u 
gezuar perseri. 

Bukuria dhe madheshtia e ketij cikli na lejon përsëri dhe përsëri te njohim Perëndinë vecanerisht.Ka një 
motivim ne të ashtu sic ka per cdo gje që bëjmë në Kishë. Buka dhe vera, tymi dhe flaka, drita dhe errësira, janë 
pjese e sherbimit fetar, pjese nga te cilat ne jetesojme besimin tone. Feja jone ,kjo “ndertese shpirterore”,sic 
njihet,eshte dicka e ndertuar,dicka e bashkuar,dhe kjo eshte per nje arsye.Ne akoma jemi duke mesuar. Jemi duke 
mesuar se nuk jemi qenie statike, keshtu qe nuk mund te perputhemi saktesisht me nje besim statik. 

Nuk është e mjaftueshme për ne qe të dime se ka një Perëndi, por gjithashtu nuk është mjaftueshme të 
përcaktojme se kush jemi në raport me Perëndinë.  Besimi ynë fetar nuk është thjesht një miratim. Ne jemi 
pjesëtarë të jetës se Perëndisë tonë, njerëzit që jo vetëm shpresojmë që nje dite do te shkojme ne parajse, por jemi 
ato qe mesojme te jemi me Perendine dhe te kemi një ndjenje te formes se parajses e ta “nuhasim” ate prej se 
largu. 

Udhëtimi drejt Pashkës dhe pas saj na meson qe të gjithe ne  jemi nerrugetim dhe duhet te perpiqemi të 
zbulojme diçka të re. Krishti u ngjall, ne e dimë. Dhe besojme qe edhe ne do te ngrihemi meTë. Perse presim? 
Perse presim për ndryshim? Krishti I ringjallur është midis nesh, ka shtrire dorën duke na ftuar te bashkohemi me 
Atë. Rruga e Tij është ndonjëherë eshte vështirë, por ajo është gjithmonë e mirë, sepse është rruga e Tij dhe është 
kthim I gezueshem tek Ai përsëri dhe përsëri me paqe.  

 
Paschal Service Schedule   Orari i Pashkëve 

April 
Sat. 4—Liturgy, 10am: Lazarus Saturday 
Sun. 5—Liturgy, 10am: Palm Sunday 
Mon. 6—Bridegroom Matins, 7pm 
Tue. 7—Bridegroom Matins, 7pm 
Wed. 8—Holy Unction, 7pm 
Thur. 9—Liturgy, 10am: Last Supper 
         —Passion Gospels, 7pm 
Fri. 10—Tomb Prayers, noon 
         —Lamentations, 7pm 
Sat. 11—Liturgy, 10am: Holy Saturday 
         —Great and Holy Pascha, 11:30pm 
Sun. 12—Paschal Vespers, noon 

   Wed. 15—Liturgy, 10am: Bright Wednesday 

Prill 
Të shtunë 4: Shën Llazari—Liturgji, 10AM 
Të diel 5: E diela e dafinave—Liturgji, 10AM 
Të hënë 6: E hëna e madhe—Mëngjesorja, 7PM 
Të martë 7: E marta e madhe—Mëngjesorja, 7PM 
Të mërkurë 8: E mërkura e madhe—Leximet e Efqelisë,7PM
Të enjte 9: E enjtja e madhe—Liturgjia e Vasilit, 10AM 

—Darka  mistike dhe 12 Ungjijtë, 7PM 
Të premte 10: E premtja e madhe—Lutjet në Varr, 12PM 
   —Leximet e epitafit, 7PM 
Të shtunë 11: E shtuna e madhe—Liturgjia e Vasilit, 10AM 
  —Ceremonia e Ngjalljes, 11:30PM 
Të diel 12: Pashka e madhe—Mbrëmësorja, 12PM 

   Të mërkurë 15: E mërkura e ndritur—Liturgji, 10AM 

 

Vërtet u ngjall! 
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       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 ndryshuar datën, ju lutem këshillohuni me 

Christina Liolin apo Adelina Llupa. 

Të dashur Zonja, 

Eshtë shumë e rëndësishme të kujtoheni se ne ditën që jeni planifikuar 

për kafe, ju lutemi të mbërrini  

në kishë para orës  10 a.m.   në mënyrë që të  

behen përgatitjet e duhura.   

 

 Prill       05        Pancake Breakfast 
              12        Pascha 
              19        Christine Beno/Jana Foundos 
              26        Memorial for Fr. Thomas Hopko 
 
 Maj         03       Barbara Papalexis / Barbara Filis 
               10        Mother’s Day 
               17        Christina Liolin / Alexandra Liolin 
               24        Open 
               31        Silvana Kutali / Tina Korra 

 

 

   Cfare duhet te sillni: 1. Kek për 50-60 veta; 2. Biskota për fëmijët 

                    dhe 1 gallon me qumësht      

KENDI SHQIP – Vijon ne Faqja 2 
O Zot, bej te mundur qe te pres me qetesi shpirterore gjithshka qe kjo dite do te me sjelle. 
Bej te mundur qe plotesisht ta ve veten ne vartesi te Deshires Tende te Shenjte. Ne cdo ore te dites, me drejto dhe me 
ndihmo me te gjitha gjerat. Per cfaredo lajmi te marr gjate dites, me meso te pranoj me nje shpirt te qete dhe me nje 
besim te forte se gjithshka eshte ne dore te Deshires Tende te Shenjte. Me drejto mendimin dhe ndjenjat ne cdo fjale 
dhe veprim. Ne cdo ngjarje te papritur, mos me ler te harroj se eshte derguar nga Ty.  
Me bej te mundur qe te sillem ne menyre te drejte dhe te zgjuar me cdo pjestar te familjes, me ata qe u sherbej, dhe 
me ata qe Ti me jep bekimin t’u sherbej. Mos me ler te turperohem apo te merzis ndonje. 
O Zot, me jep fuqine per te perballuar lodhjen e dites tjeter dhe te gjitha ngjarjet e dites. Me drejto deshiren dhe me 
meso te lutem, te te lutem Ty, brenda vetes sime. 
Me meso te besoj, te shpresoj, te jem I duruar, te fal, dhe te jap dashuri. Amin!   
 

MESAZHI I PRIFTI – Vijon ne Faqja 1 
 
Messiah. Ne festojme kthimin e Krishtit, deshtimi i Messiah. Ne festojme dhe deshtimet dhe dobesite tona 
ndonjehere , por ato na bejme me te forte per te kaluar cdo veshtirsi. Te mesosh per Pashken eshte 
gjithashtu njohuri si te jemi prane njeri tjetrit per te ndihmuar. 

Besimi yne eshte lufte kur duhet te jete nje besim i vertete. E verteta eshte se kjo lufte ka te bej 
ndonjehere qe mos te flasesh dhe te thuash mendimin dhe gjykimin tend per njerezit qe i do dhe te 
rethojne . Dhe kjo lufte brenda nesh do te vazhdoje deri sa te behemi te forte per te ngritur zerin per te 
thene mendin tone. Neqoftese nuk jeni gati te ngrihehini te shprehni dhe mbroni mendimin tuaj, qendroni 
pa folur. 
Mbase kur te shohim te tjeret qe flasin me kurajo dhe ne mund te gjejme kurajon te bashkohemi me to. 

MESAZHI I PRESIDENTIT – Vijon ne Faqja 1 
 
Ne vazhdimesi, kemi nevoje per pjesetaret e kishes sone qe te rrisim programet tona nderkohe qe mbajme ato aktuale. 
Shkolla e se Djeles ka nevoje per pjesemarrjen tuaj si mesues por dhe duke sjelle femijet tuaj rregullisht. Na duhet te 
shtojme sherbimet per komunitetin tone me rritjen e dhuratave per pallto, ushqime per familjet ne veshtiresi, grante 
dhe donacione per te pastrehet e nevojtaret, e cdo gje kerkon qe te perfshihemi te tere. 
Le te bejme te gjithe pjesen tone si nje familje, te mbajme besimin e Kishen tone ne rritje e te forte.  
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SHUMICA E FESTAVE NE  PRILL 

sepse vetëm në këtë ditë në Kishën e vjetër, të porsa pagëzuarit i hiqnin rrobat e tyre të bardha të pagëzimit dhe hynin përsëri në 
jetën e kësaj bote. Në shërbesat e Kishës i vihet theksi shfaqjes së Krishtit tek Apostulli Thoma. Rëndësia e ditës vjen tek ne 
nëpërmjet fjalëve të Ungjillit: Pastaj i tha Thomait: "Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; dhe shtrije dorën e vëre në brinjën 
time; dhe mos u bëj i pabesë, por besëtar. Edhe Thomai u përgjigj e i tha: "Zoti im dhe Perëndia im!" Jisui i thotë: "Sepse më pe 
dhe besove, lum ata që nuk panë dhe besuan" (Joani 20:27-29).   
    Ne nuk e kemi parë Krishtin me sytë fizikë dhe as e kemi prekur trupin e tij të ngjallur me duart tona, por në Shpirtin e Shenjtë 
ne e kemi parë dhe shijuar Fjalën e Jetës (1 Joani 1:1-4) dhe kështu ne besojmë. Në çdo shërbesë ditore deri në Ditën e Ngjitjes 
(Shestja), ne këndojmë Troparin e Pashkës. Në secilën nga shërbesat e të Dielave pas Pashke, duke filluar me të Dielën e Shën 
Thomait, ne këndojmë kanonin dhe himnet e Pashkës dhe përsërisim kremtimin e "ditës së parë të javës", në të cilën Krishti u 
ngjall së vdekurish. Këndimet e Apostullit janë prej Veprave të Apostujve, ku tregohet për të krishterët e parë, të cilët jetuan në 
Kungim me Zotin e Ngjallur. Këndimet e Ungjillit janë nga Ungjilli i Shën Joanit, konsideruar nga shumë, si një Ungjill që u shkruajt 
kryesisht për ata që janë të porsa pagëzuar në jetën e re të Mbretërisë së Perëndisë, nëpërmjet vdekjes dhe rilindjes në Krishtin, në 
emër të Trinisë së Shenjtë. Arsyeja për këtë opinion qëndron në faktin se të gjitha "shenjat", siç quhen mrekullitë në Ungjillin e 
Shën Joanit, kanë të bëjnë me temat misterore që përfshijnë ujin, verën dhe bukën. Kështu, secila nga të Dielat mbas të Dielës së 
Shën Thomait, me përjashtim të së tretës, i kushtohet kujtimit të njërës prej këtyre "shenjave".  
   
http://orthodoxalbania.org/old/index.php/besimi-orthodhoks/besimi-orthodhoks/adhurimi/134-iv-viti-kishtar/239-te-
dielat-pas-pashkes  
   
 

E DIELA E THOMAIT  – Commemorated on 19th Prill                 
 
Në çdo ditë të javës mbas Pashkës, e quajtur nga kisha Java e Ndritshme, shërbesat 
paskale kremtohen me tërë shkëlqimin e tyre. Procesioni pagëzimor i Pashkës 
përsëritet çdo ditë. Dyert e Bukura të Hierores qëndrojnë të hapura. Gëzimi i 
Ngjalljes dhe dhurata e Mbretërisë së jetës së amëshuar vazhdon me bollëk. Pastaj, 
në fund të javës, të Shtunën në mbrëmje kremtohet kujtimi i shfaqjes së Krishtit tek 
Apostulli Thoma "mbas tetë ditësh" (Joani 20:26). Eshtë e rëndësishme të vihet re, që 
numri tetë ka një kuptim simbolik në traditën shpirtërore Judeo-Kristiane. Ai tregon 
diçka më tepër se sa plotësinë dhe përmbushjen; ai tregon Mbretërinë e Perëndisë 
dhe jetën e botës që vjen, meqenëse shtata është numri i kohës tokësore. Sabati, 
dita e shtatë, është dita e bekuar e pushimit në këtë botë, dita e fundit e javës. "Dita 
e parë e javës," dita "mbas Sabatit"; theksuar në të gjithë Ungjijtë si dita e Ngjalljes 
së Krishtit (Marku 16:1; Mattheu 28:1; Lluka 24:1; Joani 20:1, 19) është pra "dita e 
tetë", dita përtej kufijve të kësaj bote, dita që qëndron për jetën e botës së 
ardhshme, dita e pushimit të amëshuar e Mbretërisë së Perëndisë (Shih Hebrenjtë 4).  
    E Diela mbas Pashke, e quajtur e Diela e dytë, është kështu dita e tetë e kremtimit 
paskal, dita e fundit e Javës së Ndritshme, prandaj edhe është quajtur Antipashka, 

 

        
      St. Lazar                         E Diela e                Pashka e Madhe                St. Gjergj                    St. Marku                     St. Jakovi 
                                            Dafinave 
        04 Prill                          05 Prill                     12 Prill                           23 Prill                        25 Prill                        30 Prill

http://images.oca.org/icons/lg/Pascha/thomassunday.jpg�
http://orthodoxalbania.org/old/index.php/besimi-orthodhoks/besimi-orthodhoks/adhurimi/134-iv-viti-kishtar/239-te-dielat-pas-pashkes
http://orthodoxalbania.org/old/index.php/besimi-orthodhoks/besimi-orthodhoks/adhurimi/134-iv-viti-kishtar/239-te-dielat-pas-pashkes
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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 

    
 

www.regencyalbania.com 
 

  hregencyko@hotmail.com   
 

Tel:      
355.82.243867/8/9  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

     

  

http://www.regencyalbania.com/
mailto: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   ROLAND HYSENAS 
   Tel:  (718) 606-1282/1926   36-01 20th Avenue 
   Fax:  (718) 606-2034   Astoria, NY 11105 
 

BENO GROUP, LLC 
 

Real Estate Investments 
 
 

Phone:   (917) 952‐9252              Email:  tom@benogroup.net 
     
Fax: (516) 320‐ 8023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      
    
                    

Litras Funeral Home 
Bernard F. Dowd   and   Tracy B. Dowd 

 
 

83-15 Parsons Boulevard 
Jamaica, New York 11434 

718 658-4434 
 

mailto:Metaeva@yahoo.com
mailto:tom@benogroup.net
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          Shumica e aktiviteteve dhe Ngjarjeve ne Kishe 

E mërkurë, 01Prill:       Mesha, 7:00 p.m.                                                                                                                                          
E premte, 03 Prill:        Mbrëmësorja, 5:00 p.m.                                                                                                                                
Të shtunë, 04 Prill:      Shën Llazari; Liturgji, 10:00 p.m.                                                                                                                   
Të diel,  05 Prill:          E diela e dafinave; Liturgji, 10:00 p.m.                                                                                                          
Të hënë, 06 Prill:         E hëna e madhe; Mëngjesorja, 7:00 p.m.                                                                                                      
Të martë, 07 Prill:       E marta e madhe; Mëngjesorja, 7:00 p.m.                                                                                                      
Të mërkurë, 08 Prill:   E mërkura e madhe; Leximet e Efqelisë, 7p.m.                                                                                               
Të enjte, 09 Prill:        E enjtja e madhe; Liturgjia e Vasilit, 1                                                                                                            
—Darka  mistike dhe 12 Ungjijtë, 7:00 p.m.                                                                                                                                     
Të premte, 10 Prill:     E premtja e madhe; Lutjet në Varr, 12:00 p.m.                                                                                               
                                   Leximet e epitafit, 7:00 p.m.                                                                                                                    
Të shtunë, 11 Prill:      E shtuna e madhe; Liturgjia e Vasilit, 10 a.m.                                                                                         
                                   Ceremonia e Ngjalljes, 11:30 p.m.                                                                                                                
Të diel, 12 Prill:          Pashka e madhe; Mbrëmësorja, 12:00 p.m.                                                                                                    
Të mërkurë, 15 Prill:   E mërkura e ndritur; Liturgji, 10:00 a.m.                                                                                                        
Të shtunë, 18 Prill:      E shtunë e ndritur; Mbrëmësorja, 5:00 p.m.                                                                                                  
Të diel, 19 Prill:          E diela e Thomait; Liturgji, 10:00 a.m.                                                                                                           
Të enjte, 23 Prill:        S. Gjergj; Urata, 11:00 a.m.                                                                                                                            
E shtunë, 25 Prill:        Mbrëmësorja, 5:00 p.m.                                                                                                                                
E diel, 26 Prill:            Mesha, 10:00 a.m.                                                                                                                                         

     

 
 

Ushers’ Schedule 
for Sunday Services 

            Lista e sherbimit te dielave ne kishe 
 
 
05 Prill:    Nasi PAVLLO / Ardian MILE 
 
12 Prill:    Jim OSWALD / Tomi BENO 
 
19 Prill:    Andrea KUTALI / John JANCE 
 
26 Prill:    Robert KORRA / Lou FOUNDOS 
 
03 Maj:    Roland LLUPA / Edi SERA 
 
 

We’re on the Web! 

Visit us at: 

www.stnicholasalbanian.org 

 

 
 
     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                         

 

                                  

Customer Name 
Street Address 
City, State Zip Code 
 

http://www.stnicholasalbanian.org/

