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Sikukuu ya watakatifu wote ni Ijumaa, Novemba 1. Hii ni 
siku takatifu ambayo waamini wote wanatarajiwa kuhudhuria. 
Nasema hii tu kwa sababu najua anapata utata kwa baadhi ya 
watu kukumbuka ni nini maana ya siku takatifu na nini si. 
Maaskofu wetu hutukutupa kutokana na wajibu wa kuhudhuria 
Misa siku takatifu tu wakati siku takatifu inapoangukia 
Jumamosi au Jumatatu. Hii ni kufanyika kimsingi nje ya heshima 
kwa ugumu kuongezeka kwa makuhani, wanamuziki na 
waaminifu kuhudhuria umma mbili kubwa ndani ya masaa 
ishirini na nne ya kila mmoja na kuwaombea vizuri. Wakati 
ratiba kamili kwa ajili ya Jumapili na siku takatifu ni kuwekwa 
Basi inawezekana kabisa kwamba makuhani na wanamuziki 
inaweza kuwa kuhudhuria watu sita au zaidi na inaweza 
kuwaweka waaminifu katika nafasi ya wasiwasi sana ya kuwa na 
kuchagua ni sikukuu au molekuli wao kuhudhuria  Ikiwa 
hawawezi kwenda kwa umma wawili ndani ya masaa ishirini na 
nne. 

 
Siku takatifu za Krismasi na mimba safi ni tofauti. 

Waaminifu daima wanatarajiwa kuhudhuria Misa siku hizi bila 
kujali ni siku gani ya wiki wao ni kuwa sherehe. Kanisa unaweka 
mkazo maalum na umuhimu kwa siku hizi kwa sababu sikukuu 
ya mimba safi ni siku ya sikukuu ya taifa kwa ajili ya nchi yetu na 
Krismasi mahitaji Hakuna maelezo. Wakati wajibu wa 
kuhudhuria Misa ni iligawanywa, waaminifu bado walioalikwa 
kukusanyika kusherehekea Ekaristi katika siku hiyo na fursa 
zinapaswa kupatikana kwa ajili yao kufanya hivyo lakini 
hakutakuwa na haja ya ratiba kamili ya raia. 

 
Sikukuu ya watakatifu wote ni wakati mzuri kwa waamini 

kukusanyika pamoja katika meza za neno na Ekaristi ili 
kumshukuru Mungu kwa ajili ya kushiriki kwingi katika maisha ya 
Mungu ambayo Mungu anatupatia sisi sote. Maisha ya Mungu 
na ushiriki wetu ndani yake, ni wazi katika maisha ya watakatifu 
wote wa Watakatifu rasmi waliotajwa na waliotajwa na Kanisa 
katika miaka yote na bado kuwa jina lake na waliotajwa leo na 
Watakatifu rasmi wa wote kubatizwa ambao wameitwa kuishi 
thei anaishi katika utakatifu na neema kupitia ulimwengu huu 
hadi mwingine. 

 
Hii kweli ni siku ya sikukuu kwetu sote na tunaweza kuwa 

na njia nzuri zaidi ya kusherehekea kuliko kukusanyika kama 
mwili wa Kristo na kuomba Liturujia ya Ekaristi? Inaweza 
kutufanya sisi kutaka kuuliza kwa nini wajibu wa kuhudhuria 
Misa ni hata inahitajika. Kutokana na mtazamo huu, kama 
kuzaliwa kwetu, tunataka kusherehekea kwa njia fulani. Je, si 
sisi? Tafadhali Ungana nasi kwa ajili ya sikukuu ya watakatifu 
wote, Alhamisi, Oktoba 31, 2019, 7pm. Mimi ni msimamizi wa 
kichungaji wa St. Yohana Mbatizaji kanisa huko Harrison, Ohio 
wakati mchungaji wao Sabato. Nina raia wawili huko kwa siku 
takatifu Ijumaa, hivyo maadhimisho yetu ya siku takatifu 
yatakuwa Alhamisi usiku, katika Misa yetu ya kawaida ya 
Alhamisi jioni. 

 
Sikukuu ya Roho zote (waamini waliondoka) maadhimisho 

ya waamini wote waliondoka ni Jumamosi, Novemba 2. Si siku 
takatifu. Hatuna Misa maalum kwa ajili ya sherehe hii-mara tu 
ya Jumamosi jioni 6pm Misa kwa ajili ya Jumapili ya thelathini na 
moja katika muda wa kawaida katika Kihispania. Tafadhali 
kumbuka kwamba kuna kitabu maalum cha majina ya waumini 
walioondoka ambao tunaombea. Kitabu hiki kiko kwenye meza 
nyuma ya Kanisa la St. leo. Kama umekuwa ukiombea mwana 
familia aliyekufa au rafiki na bado haijajumuishwa jina lao katika 

kitabu hiki, sasa 
itakuwa ni wakati 
mzuri wa kufanya 
hivyo. Na sisi ndio 
tulio Kumbuka walio 
kuwa kabla yetu. 
Wengine wa milele 
wagrant, Ee Bwana na 
kuacha nuru ya daima 
juu yao. Na nafsi zao 
na Roho zote za 
waamini waliondoka 
kwa rehema ya 
Mungu kwa amani. 

Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa 
ajili ya Oktoba: wafadhili wa aina isiyojulikana 
 
Programu ya vijana 
Oktoba 27: kambi ya malenge na VISI kufuatia Misa     
Nov. 8/9: shule ya sekondari mafungo na St. Max., maziwa ya 
ardhi ya vichaka (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. 
 
St. leo ya mwaka toy na kuuza mavazi 
Mark, kalenda zako kwa ajili ya tarehe 7 Desemba! Saidia 
kufanya kumbukumbu za Krismasi kwa wale walio na mahitaji. 
Yetu ya mwaka toy na nguo Sale ni Sun., Dec. 8, 2019 kutoka 1-
3:00pm katika Centennial Hall. 
     Michango ya toys mpya na upole kutumika, nguo, vitu vya 
nyumbani, nguo, na viatu zinahitajika na itakuwa kwa furaha 
kukubalika katika ukumbi wa Kanisa juu ya Sat., Dec., 7, 
10:00am-2:00pm. wasaidizi pia walihitaji na kukubaliwa zaidi 
kukubali vitu vya Sat., Dec. 7, 10:00am mpaka 2:0 0pm. 
      Pia tunaweza kutumia msaada wa kuanzisha kwa ajili ya 
kuuza baadaye katika siku ya Sat., Dec. 7. Labda ungeweza 
kusaidia saa moja au zaidi. Wito wa mashtaka Prieshoff katika 
662-9376 kwa maswali mengine yoyote. Au labda unaweza 
kusaidia siku ya mauzo, Sun., Dec., 8. Yoyote na yote msaada wa 
kuweka-up, kuhamisha bidhaa na safi-up itasaidia kufanya 
mauzo mafanikio zaidi na rahisi kwa wote waliohusika.  
      Hapa ni fursa kwa wanafunzi wanaohitaji masaa ya huduma. 
Fomu zilizoandikwa zinaweza kutolewa kwa masaa kazi. 
      30 the gallon mifuko ya takataka zinahitajika kama vile 1 Gal. 
na sandwich ukubwa baggies kwa sehemu ndogo na bendi 
kubwa ya mpira kwa ajili ya kuweka vitu pamoja, kwa ajili ya toy 
na nguo Sale. Tafadhali Fikiria kuacha sanduku la Gal 30. 
takataka mifuko katika rectory kabla ya Dec. 2. Asante sana! 
 
Huduma ya Misa na uponyaji, Wed., Nov. 6 katika 7:00 jioni 
katika St. Ignatius parokia, 5222 kaskazini bend RD., Monfort 
urefu. Huduma ya Misa na uponyaji itazingatia, uponyaji wa mti 
wa familia.  Historia ya familia yetu inaweza kuwa na ushawishi 
mkubwa katika maisha yetu, kama tunajua hili au la. Kuna 
mambo mengi ambayo tumeirithi, lakini pia kuna baadhi ya 
maeneo ambayo yanahitaji uponyaji kwa sababu ya maisha ya 
ndugu zetu ambayo, kupitia vizazi vingi, kunaweza kuathiri sisi 
kimwili na kiakili. Iliyofadhiliwa na Lighthouse upya Center. 


