
Februari 9, 2020 
 
Kutoka fr. Jim . . . 
  
WEWE ni chumvi na wewe ni nuru: katika injili kutoka kwa 
Mathayo kwa Jumapili ya tano kwa mara ya kawaida, kuna 
mistari michache ambayo imesimama kwa Tafakari yetu wiki hii. 
Je, umegundua kwamba Yesu hakuwaambia wanafunzi wake 
kwamba wawe kama chumvi au kama nuru? Yeye alikuwa na 
uhakika na wazi wakati aliwaita chumvi na mwanga: "wewe ni 
chumvi na wewe ni mwanga."  
 
Kama vile chumvi haina matumizi katika harufu au kuhifadhi 
chakula kama amepoteza ladha yake mwenyewe, hivyo pia ni 
wanafunzi wa matumizi kama wao kushindwa kuishi kama 
kufundisha. Hivyo, pia, kama vile mwanga ni wa matumizi 
kidogo kama ni kuweka chini ya kikapu pishi hivyo ni wanafunzi 
wa matumizi kidogo kama walikuwa kuficha mwanga wa 
wokovu kwamba wamepokea na si kushiriki na wengine. Taa ya 
mfuasi wa Yesu Kristo haikusudiwa tu kutoa nuru kwa wanafunzi 
binafsi bali kwa wale wote walio karibu. "Mji uliowekwa juu ya 
mlima hauwezi kufichwa." 
 
Mstari mwingine katika injili hii ambao kwa kweli unaniikumba 
mimi ni: "... ili waone matendo yenu mema na kumtukuza Baba 
yenu wa Mbinguni. " Kamwe ni kweli kuhusu sisi, ni zaidi juu ya 
Mungu.  Ni kamwe sana juu ya kile sisi kufanya kama ni juu ya 
kile Mungu anafanya kupitia kwetu.  Sio sana juu ya kuwaleta 
watu kwetu wenyewe kwa utukufu wetu wenyewe lakini kuhusu 
kuwaleta wengine kwa Mungu ili kumtukuza Mungu. Hizo ni sifa 
za wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. 
 
Kusoma kwa mara ya kwanza kwa ajili ya Jumapili ya tano katika 
wakati wa kawaida ni kutoka kwa nabii Isaya.  Isaya 
anawaelekeza watu "kushiriki chakula na njaa; walio kuwa na 
makazi na wanyonge. nguo uchi na wala kugeuka nyuma yako 
mwenyewe. Hizi ni njia kweli ambazo wafuasi wa Yesu Kristo 
wanaweza kuwa chumvi na nuru kwa wengine na haya ni 
matendo mema sana ambayo wengine watatoa Mungu utukufu. 
 
Masomo haya ni kweli kuthibitisha na kuthibitisha taarifa yetu 
ya ujumbe. Kauli hii ya ajabu inatuelekeza sisi kulishwa katika 
meza ya Ekaristi kila wiki na Tunaomba kwamba tunaweza 
kuacha meza inayoendelea kumpenda na kumtumikia Bwana: 
hiyo ni kuwa nuru na chumvi kwa ajili ya wengine na kwa 
matendo yetu mema, kuwasaidia wengine kwa kumsifu Mungu.  
Kama chumvi sisi ladha maisha ya watu na habari njema kuishi 
kazi ya kiroho na ya kimwili ya huruma na sisi kupita mwanga wa 
wokovu kwa kuishi kwa ajili ya maisha haya ya huruma. 
 
Tena, tafadhali chukua muda ili ujue kauli yetu ya misheni na 
kuomba nayo na kuwa na shukrani kwa jinsi ambavyo Mungu 
anataka tuwe nuru na chumvi na kumpa Mungu utukufu. 
Unaweza kupata taarifa yetu ya ujumbe mbele ya gazeti hili na 
tena kwenye ukurasa wetu wa wavuti pamoja na kazi za kiroho 
na za kimwili za huruma. 
 
Parokia yangu inaundwa na watu kama mimi. Mimi kusaidia 
kufanya hivyo ni nini. Itakuwa kirafiki, kama mimi ni. Itakuwa 
takatifu, kama mimi niko. Pews yake itakuwa kujazwa kama 
mimi kusaidia kujaza yao. Hii Tunaomba. 
 
 
 
 
 

KARIBU WAGENI! 
Kama wewe ni 
kutembelea na sisi 
leo, tunataka 
kujua jinsi ya 
kuwakaribisha 
wewe ni, kama 
wewe kuja kutoka 
parokia nyingine 
hapa katika jimbo, 
kutoka katika mto, 
au kutoka kufikia 
zaidi. Asanteni 
kwa kuomba nasi. 
Jisikie huru kujiunga nasi kama mara nyingi kama unaweza! 
JISAJILI TAFADHALI! Kama wewe ni kuhudhuria St. leo kila mara 
na kufikiria sisi "parokia yako," Tafadhali kujiandikisha 
mwenyewe na familia yako. Ita ofisi saa 513-921-1044 
kujiandikisha. 
 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili 
ya Februari: katika kumbukumbu ya upendo wa Jack na Ann Ellis  
 
Mpango wa vijana: Feb. 12: msaada wa kazi/Tutoring programu, 
4:30-7:00pm, Centennial Hall, Jisajili: wasiliana na Yuda IE 
Kuhlman: judiekuhlman@gmail.com 
Februari 14-16 kujilia na kurudi shule ya sekondari 
Utafiti wa Biblia wa kijana: Feb. 9, 23, Mar. 1 
Darasa la kwanza la ushirika: Feb. 9, 16, 23, Mar. 8, 29, Aprili 5 
mazoezi, ili kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekhulman@gmail.com, kwanza ushirika: Jumapili Aprili 19, 
2020 
 
Tunatafuta Katibu/karani kwa ajili ya ofisi kuanza haraka 
iwezekanavyo. Masaa ni 2 au 3 siku wiki, 9am-3pm, kujibu simu 
na kufanya kazi katika miradi ya ofisi kuwashirikisha 
kompyuta/kuandika na baadhi ya kuweka vitabu. Tangu masaa 
itakuwa chini ya 20 kwa wiki, nafasi haina ni pamoja na faida. Ni 
fursa ya kushiriki moja kwa moja katika utume wa St. leo. Kama 
wewe au mtu yeyote unajua ni nia, tafadhali kutuma taarifa kwa 
stleocinti@aol.com au wito Stephanie katika 921-1044x20. 
 
Theluji habari! Angalia vituo vifuatavyo kwa ajili ya St. leo 
kufutwa kwa safari: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-
Channel 19 
 
St. leo chakula Panjaribu KUFUNGWA kwa hali ya hewa 
inclement wakati Cincinnati shule za umma zimefungwa. 
 
TAARIFA za mchango wa 2019 ikiwa wewe ni chombo cha kurudi 
kodi yako na unahitaji taarifa ya mchango kwa michango yako 
ya kila wiki, tafadhali piga ofisi ya parokia katika 921-1044. 
 


