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Kutoka fr. Jim 
 

Mara moja, niliulizwa na kijana kwenye parokia yetu kile 
nilichotaka kuwa nilipokuwa mtoto mchanga. Kabla ya kuamua 
juu ya ukuhani, nilitaka kuwa karibu kila mtu: fireman, polisi, 
mwalimu, kocha, na hata Cowboy! Nilimuuliza kile alichotaka 
kuwa na bila kusita alisema mmisionari. Alisema kwa amani na 
utulivu kama vile alielewa kile alichokuwa akisema. Nimekuwa 
na wazazi, pia katika parokia yetu, niulize Ninaomba kwa watoto 
wao wadogo sana kwa ajili ya Mungu kuwaita wawe 
wamisionari wakati wanapokuwa wakubwa. 

 
Nashangaa kama ni kwa sababu imani yao na malezi yao ya 

Kikristo yameathiriwa sana na shahidi, huduma na imani ya 
wamisionari katika nchi zao wenyewe kabla ya kuja kwa hili. 
Nashangaa kama ni kwa sababu sasa wapo katika nchi hii, malezi 
yao bado yameathiriwa sana na huduma ya umisionari na 
shughuli. Nashangaa kama ni kwa sababu ya nguvu ya 
sakramenti ya ubatizo sisi wote tumeitwa kuwa wamisionari, 
kuchukua utume ambao Yesu alituacha sisi na kushuhudia injili 
katika kila wakati na mahali. Nashangaa kama ni kwa sababu 
uinjilishaji mpya unatutaka tuangalie kwa mapana, "nje ya 
sanduku" mitazamo ya ushuhudiaji wa injili na kushiriki upendo 
wa Mungu na wale wote tunakutana nao. Nashangaa kama ni 
kwa sababu tunajikuta kuwa wamisionari, hapa, huko St. leo, na 
kwa sababu ya utofauti wa watu wa Mungu ambao huita 
nyumba ya Mt. leo. 

 
Bila shaka, katika moyo wa kila wito ni wamisionari wito wa 

kuwatumikia wengine kwa upendo wa Mungu, kuishi injili na 
kwenda nje katika ulimwengu na kutangaza bila kujali taaluma, 
kazi au aina maalum ya wito sisi hivyo kuchagua. Kwa hakika hili 
ni shahidi wa kila mfuasi, Mtume na mfuasi wa Yesu katika 
maandiko. 

   
Mwishoni mwa wiki ijayo, tunasherehekea misioni ya dunia 

na tumepewa fursa ya kusaidia, kwa maombi yetu na ukusanyaji 
wa pili, wamisionari duniani kote ambao wanasafiri katika nchi 
nyingine kujenga ufalme wa Mungu. Wanahitaji ukarimu wetu 
wa kifedha na maombi na kutuwezesha kuendelea kuomba 
kwamba sisi sote na watu wote wanatamani kuwa wamisionari 
katika kila wakati na mahali. Ninamuomba Mungu ambariki na 
kufanikiwa huduma yetu ya upendo na ushuhuda katika jina 
lake. 

 
Baraka za wamisionari zilizotumwa kutangaza injili (NCCB, 

the kiliturujia Press, 1989, pp. 153-154): 
      Tunakubariki, Ee Mungu, na tunalisifu jina lako.  Katika 

riziki yenu ya rehema ninyi alimtuma mwanao ulimwenguni ili 
kutuhifadhi kutoka kwa utumwa wa dhambi kwa damu yake 
mwenyewe na kutusaidia kwa karama za Roho Mtakatifu.  Kabla 
hajarejea, ushindi juu ya kifo, kwako, Baba, aliwatuma Mitume 
wake, wenye upendo na uwezo wake, kutangaza injili ya maisha 
kwa watu wote na katika maji ya ubatizo ili kuwatakasa wale 
wanaoamini.  Bwana, Angalieni watumishi wako, tunawatuma 
mbele kama wajumbe wa wokovu na amani, wakiwa na ishara 
ya msalaba.  Kuongoza hatua zao kwa mkono wako mkuu na 
kwa nguvu ya neema yako kuwaimarisha katika Roho, ili 
kwamba wao si kwa njia ya uchovu.  Fanya maneno yao kuwa 
mwangwi wa sauti ya Kristo, ili wale ambao wanasikia 
wanaweza kuvutiwa kutii injili.  Jaza mioyo ya wamisionari wako 
kwa Roho Mtakatifu, ili kwamba iwe vitu vyote kwa watu wote, 
wanaweza kuwaongoza wengi kwako, Baba wa wote, kuimba 
sifa zenu katika Kanisa lenu takatifu.  Sisi huuliza hii kwa njia ya 
Kristo Bwana wetu.  Amina. 
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Mpango wa 

vijana: Nov. 8/9: 
shule ya 
sekondari 
mafungo na St. 
Max., maziwa ya ardhi ya Woodland (Amelia)  

 
Van madereva haraka zinahitajika kwa ajili ya usafiri 

parishioners na kutoka Misa siku ya Jumapili asubuhi.  
Mawasiliano Angela katika 921-1044 x 24 kama wewe ni tayari 
kusaidia. 

 
TUNAWEZA KUFANYA NINI? Jibu la Kanisa kwa tatizo la 

uhamiaji. Uwasilishaji maalum wa ZAC Sanders, mwanasheria 
wa uhamiaji na sadaka ya Kikatoliki ya SW Ohio. Sikiliza kutoka 
insider kuhusu masuala magumu ambayo yalisababisha 
mgogoro wetu wa sasa wa uhamiaji katika mpaka wa Kusini. 
Nini kilichosababisha hili? Kwa nini wahamiaji hawa wanakuja 
kisheria? Je, imani yetu ya Kikatoliki hueleza vipi majibu yetu? 
Iliyofadhiliwa na Lady wetu wa kujiliwa, St. leo sadaka kuu na 
Katoliki ya SW Ohio. Jumanne, Oktoba 15, 7-8pm, mke wetu wa 
ukumbi wa Kanisa, 3172 barabara ya Kusini, 45248. Maswali? 
Piga 513-922-2056. 

 
KUJITOLEA INAHITAJIKA: St. leo mpango mkuu wa vijana. 

Shiriki imani yako na vijana wetu! Mahali: St. leo kanisa kuu, 
2573 St. leo mahali, Cincinnati, OH 45225, Jumapili nyingi, 
adhuhuri-2pm, Oktoba hadi Mei. Wasiliana na Yuda IE Kuhlman, 
Waziri wa vijana, 513-767-8088 au judiekuhlman@gmail.com 

 
Kuchunguza wito wako wa chakula cha mafunzo ya ufundi 

na mazungumzo kujiunga na vijana wengine katika jimbo la 
kukutana na kujifunza kutoka kwa wanaume na wanawake wa 
wakfu katika eneo. Chakula cha jioni hiki ni wazi kwa vijana wote 
(wenye umri wa miaka 18-35) ambao wanataka kujifunza zaidi 
kuhusu maisha ya kidini na wakfu. Sisi kukaribisha kila mtu-
kutoka curious wa kawaida kwa discerner kubwa! Tues., Oct. 15, 
6 -9 PM katika kituo cha Roho Mtakatifu pa kuweka nyuma: 
barua pepe MReinagel@catholiccincinnati.org na maswali 
yoyote 

 
Oktoba 19/20 ukusanyaji wa Jumapili ya Mission ya dunia: 

duniani kote na hasa katika Kanisa la kukua kwa haraka barani 
Afrika na Asia, makanisa vijana wanahitaji msaada ... tu kama 
Jimbo la Cincinnati alifanya juu ya kuanzishwa kwake katika 
miaka ya 1800. Kwa njia ya kazi ya watu walei, kina dada na kaka 
na makuhani, mkusanyiko wa Jumapili ya Misheni ya dunia 
husaidia msaada, kupitia jamii kwa ajili ya uenezi wa imani: 
194,855 shule, hospitali 5,246, kliniki za afya 17,530, 577 ya 
ukoma vituo, 80,560 miradi ya kijamii na kichungaji. Fedha hizi 
pia kutoa gharama za uendeshaji kwa 1,150 Misheni ya Kikatoliki 
majimbo duniani kote. 


