
SHORT HISTORY OF ST. NICHOLAS CHURCH 

         In the spring of 1944, twelve men of Albanian 

descent- Paul Demir, Louis Dimas, Mark Ginosi, Sotir 

Iskalis, Christ Manika, Vito Nako, Dan Peters, Christ 

Skurti, Peter Sutter, Tom Tito, Naum Tona, and Sotir 

Treslo- decided to organize a church for the Albanian 

community of Orthodox Christian families. After almost 

three years of fundraising efforts, the church opened on 

March 1, 1947, at 1655 N. Rockwell Street. Soon after, St. 

Nicholas Albanian Church obtained the official 

recognition as an Albanian Orthodox Parish from Bishop 

Fan S. Noli. Rev. Haralamb V. Dode was appointed as the 

first priest. 

      In 1952, the St. Nicholas Albanian Orthodox Church of 

Chicago decided to accept the ecclesiastical leadership of 

His Grace Bishop Mark I. Lipa. During the later years of 

the Cold War and Albania’s Communist isolation, Bishop 

Mark advocated the causes of human rights and religious 

freedom for people everywhere. He also supported the 

preservation of the Albanian ethnic heritage, language 

and culture. Bishop Mark appointed the Reverend John S. 

Chaplain, as priest for the St. Nicholas Community.  

      By the mid 1950’s, parishioners began to dream of 

building a new church which could better meet their 

needs. A building committee was formed and given the 

mandate “to build a new church and hall complex.”  In the 

fall of 1955, Fr. Chaplain passed away and the newly 

appointed priest, the Reverend Michael Dali, offered his 

dynamic leadership to maintain   momentum for the 

project. In April of 1957, a parcel of land was purchased 

at the corner of Narragansett Avenue and Schubert for 

the sum of $20,000. Architect, Torgny Westerberg was 

hired for the project, which required more than $100,000. 

The start of construction was delayed for several years, 

despite many fundraising events, individual pledges and 

the sale of the building on Rockwell Street. The sum of 

$100,000 was needed to start construction. No bank was 

found to loan the money because the church had no 

collateral. At this critical juncture, five men, members of 

the Parish Council- John Dimas, William Dimas, George 

Samatas, Gust Sutter, and Steve Themely- came forth and 

personally guaranteed the loan to fund the construction 

of the church. We honor these five men as Benefactors of 

our church.  

        Groundbreaking ceremonies took place on Sunday, 

December 8, 1960. An adjoining property was purchased 

in April, 1961, to provide space for parking. A formal 

dedication of the Church took place on October 8, 

1961, with Bishop Mark Lipa presiding. As the 

Albanian community prospered and grew, an addition 

was built in 1988, to house classrooms, the clergy 

office, and the Albanian Cultural Center, a registered 

center in the State of Illinois.  Fr. Michael Dali served as 

pastor for 30 years and Pastor Emeritus for 10 years. 

In 1984, Fr. Dali retired and the Chicago Diocese 

provided a new priest, the Very Reverend 

Archimandrite Philip Koufos. 

      In December, 1986, a most profound event occurred 

at St. Nicholas Church; the icon of the Blessed 

Theotokos Virgin Mary began to weep in a miraculous 

way. The tears continued to flow until July, 1987, and 

again in September, 1987. The Weeping Icon, which is 

referred to as “Our Lady of Chicago” or “Shën Mëria e 

Shqiptarëve” has been visited by thousands of people, 

and continues to draw a multitude of believers. 

Ecumenical Patriarch, His All Holiness Demetrios I, 

came to St. Nicholas and venerated our Holy Icon 

during his visit to the United States in 1990, a great 

honor for this small Albanian community. His successor 

as Ecumenical Patriarch, His All Holiness 

Bartholomew, also made a pilgrimage to our church to 

venerate the Holy Icon during his visit to America in 

November, 1997, another honor bestowed upon our 

parish. 

      In September, 1997, at the invitation of the 

Patriarchate, Fr. Philip led a small delegation of 

parishioners to visit the Ecumenical Patriarchate of 

Constantinople as goodwill ambassadors from our 

community. They were warmly received by His All 

Holiness Bartholomew.     

     On May 7, 2002, the Holy and Sacred Synod of the 

Ecumenical Patriarchate elected His Grace Bishop Ilia 

Katre as Titular Bishop of Philomelion to lead the 

Albanian Orthodox Diocese of America. 

     Were it not for the foresight of the twelve founding 

fathers of St. Nicholas Church, none of these events 

would be part of our history. God bless their memory 

and those who followed them over the years. With their 

hard work, patience and perseverance the progress 

and growth of our beautiful community have 

continued. We pray that God will continue to bless and 

protect this community. 

NGA HISTORIKU I KISHËS SË SHËN KOLLIT 

     Në pranverën e 1944 dymbëdhjetë burra shqiptarë: 

Paul Demir, Louis Dimas, Mark Ginosi, Sotir Iskalis, 

Christ Manika, Vito Nako, Dan Peters, Christ Skurti, 

Peter Sutter, Tom Tito, Naum Tona, dhe Sotir Treslo, 

të gjithe ranë në një mendje se kishte ardhur koha që 

të çelnin një kishë në shërbim të komunitetit të 

familjeve ortodokse shqiptare. Pas tre vitesh 

përpjekjesh për të mbledhur shumën e nevojshme të 

parave, ata arritën ta çelin kishën më 1 mars 1947, në 

1655 N. Rockwell Street. Pak më pas kisha morri edhe 

njohjen zyrtare si kishë ortodokse shqiptare nga 

Peshkop Fan Noli.  I Përndershmi Harallamb V. Dode u 

caktua prifti i kësaj kishe. 

      Më 1952, anëtarët e kishës ortodokse shqiptare të 

Shën Kollit vendosën të kalojnë nën udhëheqjen e 

Hirësisë së Tij Peshkopit Marko Lipa. Në vitet që 

pasuan, përgjatë periudhës së Luftës së Ftohtë dhe 

izolimit komunist të Shqipërisë, Peshkop Marku 

spikati si mbrojtës i të drejtave të njeriut dhe lirisë së 

besimit kudo në botë. Gjithashtu ai mbeshteti çështjen 

e ruajtjes së trashëgimisë kombëtare në komunitet, të 

gjuhës dhe kultures shqipe.  Peshkop Marku emëroi At 

John S. Chaplain si prift për komunitetin e Shën Kollit. 

      Aty nga mesi i viteve 1950, u pa se kisha në rrugën 

Rockwell nuk ishte më e mjaftueshme për nevojat e 

komunitetit, prandaj u kriua Komisioni për ngritjen e 

Kishës së re. Në vjeshtën e 1955, At Chaplain papritur 

ndërroi jetë, por përpjekjet për kishën e re vijuan pa 

ndërprerje, pasi pasardhësi i tij, At Michael Dali e 

mbajti gjallë lëvizjen. Në prill 1957, u ble një truall në 

kryqëzimin e Narragansett dhe Schubert për $20,000. 

Arkitekti Torgny Westerberg u pajtua për projektin, i 

cili tejkalonte vlerën e $100,000. Fillimi i ndërtimeve 

mbeti pezull për disa vite me radhe, përpos 

përpjekjeve të panumërta për mbledhjen e parave 

nëpërmjet mbledhjeve kontributore, dhuratave nga 

individë, dhe së fundi edhe pas shitjes së ndërtesës së 

kishës në rrugën Rockwell. Fillimi i ndërtimeve 

kërkonte edhe $100,000 të tjera. Asnjë bankë nuk 

jepte kredi, sepse kisha nuk kishte pasuri të 

patundshme.  Pikërisht në atë moment, pesë nga 

anëtarët e këshillit të kishës- John Dimas, William 

Dimas, George Samatas, Gust Sutter, dhe Steve 

Themely-u zotuan të  garantonin kredinë e nevojshme 

me pasurinë e tyre.  Sot ata pesë burra ne i nderojmë 

me respect të thellë për veprën e tyre të vyer në shërbim 

të kishës dhe i quajme bamiresit e kishës sonë. 

     Të Dielën e 8 dhjetorit 1960, u organizua ceremonia e 

gërmimit të themeleve. Trualli përkrah u ble në prill të 

1961, për tu përdorur si shesh parkimi. Kisha u 

shenjtërua më 8 tetor 1961. Me shtimin dhe begatimin e 

komunitetit shqiptar, më 1988, ndërtesa e kishës u 

zgjerua me ndërtimin e asaj pjese ku sot janë klasat e 

shkollës,  zyrat, dhe Qendra Kulturore Shqiptare, e cila 

është e registruar si e tillë në shtetin e Illinois.  

     At Dali sherbeu për 30 vjet si prift dhe 10 të tjera si 

Prift Nderi. Më 1984, At Dali doli në pension dhe Dioqeza 

e Chicagos siguroj një prift të ri,  Arqimandritin Filip 

Kufos. 

      Në dhjetor 1986, në kishën e Shën Kollit ndodhi 

mrekullia e përlotjes së ikonës së të Bekuarës 

Virgjëreshës Mari. Lotët e saj nuk pushuan së rrjedhuri 

deri në qershor 1987, dhe u rishfaqen në shtator 1987. 

Ikona e përlotur, e cila tashmë njihet përbotërisht  si “Our 

Lady of Chicago” ose “Shën Mëria e Shqiptarëve” është 

vizituar deri më sot nga mbi 2 milionë njerëz, dhe 

vazhdon të vizitohet ende. Vetë Tërëshenjtëria e tij, 

Patriarku Ekumenik Dhimitri I, erdhi në kishën tonë që ta 

nderojë ikonën e shenjtë përgjatë vizitës së tij të parë në 

ShBA më 1990, një nderim ky i pamasë për këtë 

komunitet të vogël shqiptarësh. Po ashtu edhe pasardhësi 

i tij, Tërëshenjtëria e tij Bartolomeu erdhi në kishën tonë 

më 1997, gjë që përbën një nderim të thellë për 

komunitetin. 

      Në shtator 1997, me ftesë të Patriarkanës, At Filipi 

dhe një delegacion i vogël nga  kisha e jonë vizitoi 

Patriarkanën Ekumenike të Konstandinopojës. Ata u 

pritën me nderim nga vetë Tërëshenjtëria e tij 

Bartolomeu. 

     Më 7 maj, 2002, Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës 

Ekumenike zgjodhi  Hirësinë e Tij Peshkop  Ilia Katre me 

titull peshkop i Filomilit, si udhëheqës i Dioqezës 

Ortodokse Shqiptare të Amerikës.         

      Nëse nuk do të ishte largpamësia e atyre dymbëdhjetë 

themeluesve të kishës së Shën Kollit, asnjë nga këto 

ngjarje të shënuara nuk do të ishte pjesë e historisë sonë. 

Qoftë i përjetshëm kujtimi i tyre dhe Zoti i bekoftë të  

gjithë ata të tjerë, që vazhduan rrugën e tyre ndër vite me 

punën e tyre të palodhur, durimin dhe vendosmërinë 

drejt përparimit dhe zgjerimit të komunitetit tonë të 

mrekullueshëm. I lutemi Zotit që të vazhdojë ti bekojë dhe 

mbrojë pa pushim njerëzit tanë.. 

 

 


