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Kutoka Fr. Jim. . . 
 
Sikukuu ya Kristo Mfalme: Leo tunaadhimisha Sikukuu ya 
Kristo Mfalme. Pius XI ilianzisha hii mwaka wa 1925. Wakati 
huo, ukatili ulikuwa unaongezeka na majeshi yake ya uharibifu 
ulimwenguni pote. Bolshevism ilitawala katika Urusi, Fascism nchini 
Italia, damu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ilizunguka katika 
maeneo mengi, na udikteta mpya ulikuwa unakumbwa kila mahali. Kwa hiyo, dhidi ya 
majeshi haya ya kutisha, Papa alitangaza: Pax Christi katika regno Christi: "Amani ya Kristo katika 
utawala wa Kristo." Ni nini kinatishia utawala wa Kristo ulimwenguni na katika maisha yetu leo? Ni kitu 
kinachotuvunja sisi kuhusu nani na sheria gani? Tunaweza wapi kutangaza "Amani ya Kristo katika 
utawala wa Kristo?" Je! Kristo ndiye mfalme wa mioyo yetu? 
 
 
Advent: Unaweza kuamini kwamba Advent huanza mwishoni mwa wiki ijayo? Ni mwanzo wa mwaka 
mpya wa liturujia - Mwaka c. Katika mwaka huu, tutasikia kutoka Injili ya Luka. Msimu wa Advent ni 
wakati wa kuwa macho, kuangalia na kusubiri kuja kwa Bwana - jinsi amekuja, umekuja na wakati 
atakapokuja tena. Amekujaje kwako, anakujia kwako na atakuja kwako kwa kuokoa, ukombozi neema na 
huruma? Tunawezaje kuwa tayari kujipokea katika maisha yetu na mioyo yetu kwa undani zaidi kuliko 
sisi tuliyopata kabla? Tafadhali rejea kutafakari na sala ambazo zitaonekana katika gazeti letu kila wiki. 
 
 
Tutafanya nini kwa Advent mwaka huu? Kuishi kama watoto wa nuru na "kutembea kama watoto wa 
nuru na kushika moto wa imani uhai ndani ya mioyo yetu, wakati Bwana atakapokuja, tunaweza kwenda 
kumlaki pamoja na watakatifu wote katika ufalme wa mbinguni." (Rite of Ubatizo wa Mtoto). Katika 
mwaka wa Liturujia wa Advent, tutawasikia manabii kutangaza kwamba nuru itaangaza katika giza la 
ulimwengu. Kutakuwa na mwaliko wa kupokea nuru ya upendo wa Mungu na neema na kufuata 
mwanga huu kupitia dunia hii hadi ulimwengu ujao. Kuishi imani yetu kwa matendo mema na matendo, 
matendo ya rehema, sala, kukua katika uhusiano mzuri na Bwana na wengine ni kutembea kama watoto 
wa nuru. Hizi ni njia za kuweka moto wa imani iwe hai katika mioyo yetu na njia za kuwa tayari na tayari 
kwa Bwana. Wakati wa Lent, sisi mara nyingi tunajiuliza, "Nitafanya nini kwa Lent mwaka huu?" Wakati 
wa Advent, tunaweza kuuliza, "Nitafanya nini kwa Advent mwaka huu kuwa tayari na tayari kwa kuja 
kwa kila Bwana katika maisha yetu? Kwa giza zote zilizopo ambazo bado zipo ulimwenguni, hebu tuishi 
kama watoto wa nuru na tuweke njia ya mwanga na sifa, kazi na matendo ya huruma na imani 
kutangaza kwamba Bwana amekuja, amekuja na atakuja tena. 


