
Fr. Kostandin Speech for March 2021 General Meeting 
 
Looking at the long history of our St. Nicholas Albanian Orthodox Church, what strikes me most is the 
strong desire of so many to build upon the progress of the work of their ancestors.  Over these years 
together, I can recall the many hopes and dreams that have materialized.  These accomplishments 
include all of our church services, the many programs that have been offered, and the recent church 
building improvements that have been realized by all of us collectively.  Our shared successes are a 
tribute to the hard work and love undertaken by us and those before us.  With inspiration from our 
glorious past, it is now our responsibility to use the free-will that our Lord Jesus Christ gives us to 
continue the efforts of our Parish’s promising future - the unity of our Faith will guide us!  United by a 
spirit of Christian love and working together for the common good, we must formulate and materialize 
our dreams for the future. 
 
As your spiritual Father, I am particularly moved by the empathy shown by the parish council president 
and other board members for promoting our best interest in the future integrity and progress of our 
church.  The leadership of our church, like the rest of society, has been tested by an extremely 
challenging year; however, we should admire the parish council’s ongoing dedication and 
accomplishments in their ministry.  I would also like to express great gratitude to all the Auxiliary Ladies 
for their invaluable service to Christianity as I express my deepest love and respect to them. 
 
Additionally, we are also very blessed with the fact that church attendance is constantly increasing in 
spite of the challenges to our society.  Regular church attendance by members of our church and other 
Orthodox communities influenced by the special conditions we go through has greatly multiplied the 
number of believers attending our church services.  Instead of being content with this success, we 
should continue to further increase the number of our members who participate in the sacred services 
and especially the encouragement of young people to keep the church as an integral part of their lives. 
 
We, as witnesses to our faith, must remain steadfast in our spiritual well being and the educational life 
of the church.  Much work must be done in educating children with the most important religious qualities 
and Christian ethics.  We must encourage families to be regular members of the worship of God in the 
Divine Liturgy and highlight to parents the importance of educating their children in our Religious 
School.  Coordination and cooperation of the Albanian School, the Board of Directors of the Church, 
and the Religious School are essential to teaching the word of God while preserving our Albanian 
culture and traditions. 
 
We must always keep in mind that Christian faith, unity, and invested commitment, will always lead to a 
stronger church community.  The qualitative and quantitative success of our Parish home depends on 
all of us through our collective strength. 
 
During these days of Great and Holy Lent, let us be joined together for the glory of God and recommit 
ourselves to the miracles of our Orthodox Christian faith. 
 
 
In anticipation of our Lord and Savior’s Resurrection, 
 
 
Fr. Kostandin 
 
  



Duke parë historinë e gjatë të Kishës Ortodokse Shqiptare të Shën Nikollës, ajo që më bie më shumë 
në sy është dëshira e fortë e kaq shumë njerëzve që të ndërtojnë mbi përparimin e punës së 
paraardhësve të tyre. Gjatë këtyre viteve së bashku, unë mund të kujtoj shpresat dhe ëndrrat e shumta 
që janë materializuar. Këto arritje përfshijnë të gjitha shërbesat tona të kishës, shumë programe që 
janë ofruar dhe përmirësimet e fundit të ndërtimit të kishës që janë realizuar nga të gjithë ne 
kolektivisht. Sukseset tona të përbashkëta janë një haraç për punën e madhe dhe dashurinë e 
ndërmarrë nga ne dhe ata para nesh. Me frymëzim nga e kaluara jonë e lavdishme, tani është 
përgjegjësia jonë të përdorim vullnetin e lirë që Zoti ynë Jezu Krisht na jep për të vazhduar përpjekjet e 
së ardhmes premtuese të Kishes  sonë - Uniteti i Besimit tonë do të na drejtojë! Të bashkuar nga një 
frymë dashurie të krishterë dhe duke punuar së bashku për të mirën e përbashkët, ne duhet të 
formulojmë dhe materializojmë ëndrrat tona për të ardhmen. 
 
Si Ati juaj shpirtëror, unë jam veçanërisht i prekur nga ndjeshmëria e treguar nga Presidenti i Këshillit të 
Kishes dhe anëtarët e tjerë të bordit për promovimin e interesit tonë më të mirë për integritetin e 
ardhshëm dhe përparimin e kishës sonë. Udhëheqja e kishës sonë, si pjesa tjetër e shoqërisë, është 
provuar nga një vit tejet sfidues; megjithatë, ne duhet të admirojmë përkushtimin dhe arritjet e 
vazhdueshme të Këshillit të Kishes në shërbesën e tyre. Dëshiroj gjithashtu të shpreh mirënjohje të 
madhe për të gjitha Zonjat e Grupit te Grave për shërbimin e tyre të paçmuar ndaj Krishterimit ndërsa 
shpreh dashurinë dhe respektin tim të thellë ndaj tyre. 
 
Për më tepër, ne jemi gjithashtu shumë të bekuar me faktin që frekuentimi i kishës po rritet 
vazhdimisht, pavarësisht nga sfidat që i kanosen shoqërisë sonë. Pjesëmarrja e rregullt në kishë nga 
anëtarët e kishës sonë dhe bashkësive të tjera Ortodokse të ndikuara nga kushtet e veçanta nëpër të 
cilat kemi kaluar ka shumëfishuar shumë numrin e besimtarëve që marrin pjesë në shërbesat tona të 
kishës. Në vend që të kënaqemi me këtë sukses, ne duhet të vazhdojmë të rrisim më tej numrin e 
anëtarëve tanë që marrin pjesë në shërbesat e shenjta dhe veçanërisht inkurajimin e të rinjve për ta 
mbajtur kishën si një pjesë integrale të jetës së tyre. 
 
Ne, si dëshmitarë të besimit tonë, duhet të qëndrojmë të palëkundur në mirëqenien tonë shpirtërore 
dhe jetën edukative të kishës. Duhet bërë shumë punë në edukimin e fëmijëve me cilësitë më të 
rëndësishme fetare dhe etikën e krishterë. Ne duhet t'i inkurajojmë familjet të jenë anëtare të rregullta 
të adhurimit të Zotit në Liturgjinë Hyjnore dhe t'u theksojmë prindërve rëndësinë e edukimit të fëmijëve 
të tyre në Shkollën tonë Fetare. Koordinimi dhe bashkëpunimi i Shkollës Shqipe, Bordit të Drejtorëve të 
Kishës dhe Shkollës Fetare janë thelbësore për mësimin e fjalës së Zotit duke ruajtur kulturën dhe 
traditat tona Shqiptare. 
 
Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh se besimi i krishterë, uniteti dhe angazhimi i investuar, gjithmonë 
do të çojnë drejt një komuniteti më të fortë kishtar. Suksesi cilësor dhe sasior i shtëpisë sonë, të  
Kishes varet nga të gjithë ne përmes forcës sonë kolektive. 
 
Gjatë këtyre ditëve të Kreshmës së Madhe dhe të Shenjtë, le të bashkohemi së bashku për lavdinë e 
Zotit dhe të ribëhemi në mrekullitë e besimit tonë të Krishterë Orthodoks. 
 
 
Në pritje të Ringjalljes së Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, 
 
 
Fr. Kostandin 


