
 
Machi 24, 2019 
 

Kutoka Fr. Jim. . . 
 
Mojawapo ya majukumu yetu katika safari ya Lenten ni kutembea pamoja na 
watoaji wa catechumens na wakati huu wa maandalizi ili kupokea Sakramenti 
za Pasaka. Tuna mtu mzima ambaye amebatizwa Mkristo (mgombea) katika 
imani nyingine na ambaye atapokea katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki katika Vigil ya Pasaka mwaka huu na 
tuna mtu mzima (catechumen) ambaye ataanzishwa kikamilifu katika imani ya Katoliki na Ubatizo, Uthibitisho na 
Ekaristi. 
 
Tunataka kuonyesha msaada wetu wa maombi kwa ajili yao na kwa watoaji wa catechumens na wagombea katika 
washirika wetu wa parokia ambao watabatizwa au kupokea katika ushirika kamili na kanisa katika Vigil ya Pasaka 
mwaka huu. Majina yao tayari yameingizwa katika ukuta wetu wa maombi na katika kitabu chetu cha makusudi. 
Pia tumewapeleka kila barua ya kibinafsi kuwapa maombi yetu ya kuendelea na msaada na faraja katika wakati 
huu wa utakaso na nuru. 
 
Siku ya Jumapili ya Tatu ya Lent, wa catechumens au Wachaguliwa, kama wanavyoitwa sasa, kusherehekea 
Uchunguzi wa kwanza. Wakati wowote Rite ya Uchunguzi inadhimishwa, masomo ya Mzunguko inaweza kutumika. 
Sisi sasa ni katika Mzunguko C. Mzunguko wa kusoma kwa ajili ya Uchunguzi wa kwanza ni Mwanamke Mzuri. 
Wachaguzi huchunguza maisha yao chini ya taa ya Injili hii kwa ajili ya utakaso zaidi wa wito wao na ufahamu wa 
kina na uangazi wa Imani wanayopokea. Mwanamke wa kisima anawaalika kuongoka na kukubali Bwana, Yesu 
Kristo kama maji yaliyo hai kwa ajili ya maisha yao. Pia hutoa ufahamu kwa Sakramenti ya Ubatizo ambayo 
wanataka kupokea na maisha wanayoitwa kuwa hai. Tunawaombea ili waweze kumjua Bwana kama vile 
Mwanamke Msamaria na kwamba watamruhusu Bwana kuwajulishe kikamilifu na kwa undani iwezekanavyo. 
Hatuadhimishi Rite ya Uchunguzi na catechumen yetu hapa St. Leo lakini tunapojiandaa kuimarisha ahadi zetu za 
ubatizo wakati wa Pasaka na kusaidia na kutembea na wale wanaosherehekea Rite ya Uchunguzi, tunachunguza 
maisha yetu na Mzunguko wa C Kusoma. 
 
Katika mafunzo ya mzunguko wa C, katika injili, Yesu anaelezea hadithi kuhusu mtini ambao haukuzaa matunda na 
mkulima aliambiwa kuikata, lakini mkulima aliuliza kutoa mti mmoja mwaka zaidi ili kuzaa matunda. Katika mwaka 
huo mtunza bustani angekulima na kuimarisha mti na kisha kama mti haujazalisha, inaweza kukatwa. 
Tunapojiandaa kuimarisha ahadi zetu za ubatizo wakati wa Pasaka, tunachunguza maisha yetu kwa nuru ya Injili 
hii. Je, ni maombi, kufunga na kutoa sadaka kama mbolea ambayo inalisha imani yako na inakusaidia kuzaa 
matunda kwa Bwana? Ikiwa ndivyo, ni matunda gani yanayozalishwa na maagizo ya Lenten uliyochagua? Unahitaji 
nafasi ya pili kwa kitu? Je! Unajua mtu yeyote ambaye anafanya? 
 
Washiriki wa Maandalizi kwa Sakramenti: Mbali na catechumen na mgombea wetu, tuna zaidi ya watu arobaini na 
watoto ambao tayari wamebatizwa Katoliki na wanajitayarisha kupokea uthibitisho Mei 5 katika kanisa kuu na 
Askofu na wanachama kutoka parokia nyingine katika yetu Deanery. Tafadhali kuwaweka katika sala. Tunasali kwa 
yeyote wa watoto wetu wa kanisa ambao ni katika shule za Kikatoliki, wakiandaa kwa ajili ya Ekaristi ya kwanza au 
Uthibitisho mwaka huu, pia. 
 
Mkutano wa Uthibitisho: Aprili 7 
 
Programu ya Watoto: Machi 29-30 Mafanikio ya Shule ya Juu; Aprili 14 Mkutano 
 
Vituo vya Msalaba: 7:00 jioni, Ijumaa zote wakati wa Lent, isipokuwa Ijumaa nzuri. 


