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Të dashur anëtarë, enoritë dhe përkrahës të kishës Shën Nikolla: 

 

Nga historia e kishës kristiane mësojmë për persekutimet dhe vuajtjet e saj. Besimtarët 

ndaloheshin që të grumbulloheshin për t’iu falur Perëndisë dhe për të marrë kungimin hyjnor por 

këto rrethna nuk e ndërprenë praktikën e lutjes apo leximin e Fjalës së Perëndisë në atë që Shën 

Pavli quan “Kisha në shtëpi”. Në atë kishë, rrethuar nga familjarët, do të kremtoni sivjet Pësimet 

dhe Ngjalljen e Zotit tonë Jesu Krisht. Çdo ditë të Javës së madhe do të lexoni psalmet, himnet, 

lutjet, shkrimet e shenjta dhe do të përsiatni mbi veprat shpërblyese të Shpëtimtarit tonë. 

 

 Në kishën e Shën Nikollës do të kryen shërbesat fetare sipas programit të afishuar por pa 

praninë dhe pjesëmarjen e besimtarëve. Duke zbatuar rregullat e vëna nga autoritetet përkatëse, 

ju kërkojmë të qëndroni në shtëpitë tuaja gjatë kësaj pandemie për hir të sigurisë tuaj si dhe 

sigurisë të të dashurve tuaj. 

 

 Në mes të natës së Pashkës ndizni kandilin ose një qiri, lexoni Ungjillin sipas Markut 18:1-

8, psalni “Krishti u ngjall”, lavdërojeni Perëndinë dhe kërkoni mëshirën e Tij që të shpëtojë botën 

nga fshikulli i këtij virusi dhe më pas çukisni vezët e kuqe të Pashkës. 

 

 Dhëntë Zoti, që vjen në pësimet e Tij me dashje, që nga mirësia e tepruar, tregoi si rrugë 

të përsosur përulësinë me larjen e këmbëve të nxënësve dhe u tregua i bindur deri te kryqi, të na 

bekojë në këtë orë të trishtimit dhe të vështirë duke na dhuruar gëzimin dhe paqen e Ngjalles së 

Tij të lavdishme me ndërmjetimet e Nënës të Tij të pacënuar dhe krejt të papërlyer dhe të gjithë 

Shenjtorëve. Amin.   

Me bekimet atërore, 

 

         +Mitropoliti Ilia 
 

Shënim: Këshilli i kishës Shën Nikolla fton të gjithë anëtarët, enoritët dhe përkrahësit t’i dhurojnë 

kishës një shumë parash për nevojat financiare të saj. Gjatë muajit mars, të ardhurat e kishës janë 

pakësuar për shkak të situatës aktuale. Jeni të lutur të përgjigjeni në këtë apel me bujari dhe sa më 

shpejt. Postoni dhuratën tuaj në St. Nicholas Church 2701 N. Narragansett Ave., Chicago, IL 

60639. 


