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Kutoka fr. Jim 
 

Kuweka ujio: ujio ni wakati wa mwanzo na miisho. Ni 
unadhihirisha mwisho wa kalenda ya kiraia duniani na mwanzo wa 
mzunguko takatifu wa Kanisa. Mabadiliko ya asili na kuibuka kwa 
majira ya baridi, kupita kwa mwaka wa zamani, mwisho wa muda 
wa kawaida kwa njia ambayo sisi kusoma injili Luka. Hata hivyo, 
injili mpya imefunguliwa.  Mwaka huu tutakuwa ninasoma kutoka 
kwa Mathayo. Kila wiki sisi mwanga mshumaa mwingine juu ya 
ujio wa majilio. "Kuangalia" na "kusubiri" ni sawa na "kufurahia" 
na "kutimiza" wakati jamii inakwenda katika giza la baridi na 
mwelekeo wazi juu ya mwanga ambayo ni Yesu Kristo na ambaye 
mambo yote yanaweza kufanywa mpya. 

 

Wakati huu wa mwaka, zaidi ya nyingine, tunahitaji kuona 
jamii si kama ulimwengu ambao umepotea lakini kama vile dunia 
Mungu alikataa kupotea; (si kama watu walihukumiwa lakini watu 
wakitazama juu ya makao ya Mungu ya rehema, kuokoa, upendo 
wa ukombozi. Ujio ni kuhusu hamu na hamu – si kwa ajili ya 
zawadi za vifaa – ingawa hiyo inaweza kuwa ukweli kwa wengi-
lakini tamaa na hamu ya utambuzi kamili wa ufalme wa Mungu. 
Pamoja na Wakristo wa kwanza, sisi muda mrefu na kusubiri siku 
ile kuja na sisi kuishi katika njia ambayo kujenga ufalme wa 
Mungu duniani kama sisi kusubiri kwa ajili ya ufalme kuwa 
kikamilifu katika mbinguni.  Na sisi si wenye kuishi kwa ajili ya 
watu ambao ni watu ambao Mwenyezi Mungu alikataa kupotea. 
(Tunaishi katika giza, kukata tamaa na bila tumaini bali katika 
nuru, msamaha, na wingi wa neema. 

  

Maelezo rasmi ya kipindi hiki hufafanua roho ambayo 
inapaswa kuweka alama katika maisha ya kila mwamini na kila 
jamii ya kuamini kama "matarajio ya kiibada na furaha." Tunaweza 
kutarajia kwamba ujio wa kwanza wa Kristo na uwepo 
umebadilika na changamoto ya giza la dhambi na kifo na hufanya 
wazi nia ya Mungu kukataa kuruhusu ulimwengu kupotea. 
Tunaweza kutarajia ujio wa pili wa Kristo ili kuleta maisha kwa 
ukamilifu na kufanya ushindi juu ya dhambi na kifo kumekamilika. 
Kama waumini, tunasubiri mnyenyekee na furaha kwa ishara za 
uwepo wa Mungu miongoni mwetu katika neno na sakramenti, 
hutualika kuwa wamoja na utawala wa upendo wa Kristo. Majilio 
hutuuliza tusubiri na kutumaini kwa uchaji na furaha tunapusubiri 
kurudi kwake katika utukufu. Kungojea kwamba tunafanya na asili 
ya mara mbili: "kusubiri kwa kumbukumbu ya ujio wa kwanza, 
mnyenyekevu wa Bwana katika mwili wetu wa dunia," na maombi 
ya kusubiri kwa ujio wake wa mwisho, utukufu kama Bwana wa 
historia na "hakimu wa kiulimwengu." (Kutoka kwenye orodha ya 
mpangilio maarufu wa uchamngu na Liturujia.) 

 

Tafakari: nini kama msimu wa majilio walikuwa kibiashara 
katika maduka yetu kama vile msimu wa Krismasi?  Je, inaonekana 
kama? Kama maduka, Redio na vituo vya televisheni walikuwa 
kuuza ujio kama wao kufanya Krismasi, nini wanaweza kuuza?  Je, 
ni nyimbo maalum za Majilio ungeisikia kwenye Redio? Ni 
mipango maalum gani ya hewa kwenye TV? Ni nani ambaye 
unaweza kuhoji kwa ajili ya Majilio? Ni matendo gani ya 
matumaini ya kumcha Mungu na furaha ya kuwa huru kutoka kwa 
nguvu ya dhambi na kifo na kwa kuamini kwamba siku moja 
utakuwa huru kabisa kutoka kwa uwezo wake, anakuuza juu ya 
msimu wa ujio wa mwaka huu? Jinsi gani na Mungu atakuonyesha 
kwamba wewe ni mtu ambaye anakataa kupotea? Tunawezaje 
kuwaleta habari hii njema kwa wengine? Je, kushiriki katika 
mojawapo wa kazi za kiroho na za kimwili za huruma zinafunua 
jinsi Kristo amekuja, Njoo na atakuja tena? Njoo, Bwana Yesu, 
Njoo! 

 
 

"Sisi Wakristo wanaitwa kulinda na kueneza furaha ya 
kusubiri: tunasubiri Mungu ambaye anatupenda kwa hakika na 
wakati huo huo tunasubiria na yeye. Kwa njia hii, maisha inakuwa 

uchumba kubwa. ~ Papa Francis 
 

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 Desemba: wafadhili wa aina isiyojulikana 
 

Programu ya vijana 
22 Desemba: ujio wa kundi la vijana 
Tarehe 15 Januari: programu ya Tutoring 4:00-7:00pm 
 

Kuabudu kwa sakramenti ya heri Alhamisi, Disemba 5: mara 
zifuatazo 7:00pm molekuli mpaka 9:00pm. 
 

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 na nguo za watoto ni 
zinahitajika na itakuwa kwa furaha kukubaliwa katika ukumbi wa 
Kanisa juu ya Sat., Dec., 7, 10:00am-2:00pm. wasaidizi pia 
walihitaji na zaidi kukubaliwa kukubali vitu juu ya Sat., Dec. 7, 
10:00am hadi 2:00pm. 
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. 
INAHITAJIKA: 30 gallon mifuko ya magunia, 1 gallon na baggies 
kiwango cha sandwich kwa sehemu ndogo na bendi kubwa ya 
mpira kwa ajili ya kuweka mambo pamoja. Tafadhali Fikiria 
kuacha sanduku la Gal 30. mifuko ya takataka, 1 Gal. na/au 
sandwich baggies katika rectory kabla ya Dec. 2. Asante sana! 
 

Desemba 7/8 ni mkusanyiko wa kila mwaka wa mfuko wa 
kustaafu kwa ajili ya kidini. Zawadi yako kwa mfuko inatoa msaada 
muhimu kwa mahitaji, kama vile dawa na utunzaji wa uuguzi. 
 

Kuwa na uhakika wa kukumbuka St. leo juu ya kutoa Jumanne, 
Desemba 3, 2019 katika: 
https://cincinnati.igivecatholic.org/organizations/st-leo-the-great-
church 
 

Ni pamoja na marehemu wako mpendwa mmoja katika orodha ya 
masimamio juu ya ukurasa wa nyuma ya gazeti. Gharama ni 
$55.00 kwa jina na majina yote utabaki katika gazeti kwa mwaka 
mmoja. Ikiwa una nia, fanya kuangalia yako kwa kijimbo, 
Orodhesha jina la mpendwa wako, pamoja na jina lako, anwani, 
simu # na anwani ya barua pepe na kurudi kwenye ofisi hakuna 
baadaye ya Desemba 30, 2019. 


