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Kutoka Fr. Jim. . . 
 
Kwa kawaida, Lent hutuita kwa sala, kufunga na kutoa sadaka. 
Kwa njia hizi tunajiunga zaidi kulingana na njia za Mungu na 
tunategemea zaidi juu ya neema ya Mungu na tunaweza kuwa 
chini ya kutegemea njia za dunia na mitazamo ya kidunia. Pia, 
tunakuwa na nguvu ya kusema hapana kwa dhambi na 
majaribu. Kama Jumatano ya Asubuhi inatukumbusha na Injili 
kutoka Jumapili iliyopita: "Tubuni na uamini Injili." 
 
 Ninataka kuonyesha fursa nyingine za kutoa sadaka au kazi za 
upendo wakati wa Lent kwamba tunatakiwa kuzingatia kufanya 
na parokia zote katika Archdiocese ya Cincinnati. Chanzo kimoja 
ni Rufaa ya Huduma ya Katoliki (CMA). Umepokea barua pepe 
mwaliko kutoka kwa Askofu Mkuu Schnurr kushiriki katika rufaa 
hii na kuomba juu ya kiwango gani cha jibu unataka kushiriki. 
 
Leo tunasikia Injili ya Kugeuzwa kwa Bwana. Kama Bwana 
alivyobadilishwa mbele ya macho ya Mitume, ndivyo 
tutakavyogeuzwa na kushiriki katika Ufufuo wa Yesu Kristo. Siri 
ya Pasaka ya Bwana ni dhahiri kuhusu kubadilisha maisha yetu 
katika kushirikiana utukufu wa Bwana. Kanisa, kwa mfano wa 
Kristo, pia ni juu ya kubadilisha maisha na kusaidia watu wote 
wa Mungu kuhamia katika uongozi wa ufalme wa mbinguni. 
 
CMA ni kuhusu kubadilisha maisha. Ahadi zetu kwa CMA 
kuweka chakula kwenye meza kwa familia njaa kupitia Misaada 
ya Kikatoliki na huduma za kijamii. Tunawasaidia wengine 
kusikia wito kwa ukuhani kwa njia ya kuwasiliana na ujuzi na 
kusaidia elimu ya seminarians, madikoni, na wahudumu wa 
kuweka katika Athenaeum / Mt. Semina ya St. Mary. 
Tunahakikishia kuwa watumishi wataleta uwepo wa Mungu 
kwenye makumbusho ya chuo kikuu, katika hospitali, na katika 
magereza. Tunawaletea watoto matumaini kwa shida za 
mawasiliano, na familia zao, Shule ya St Rita kwa Wasiwi, na 
tunatoa msaada wa kuendelea kwa makuhani wetu wa wastaafu 
wa wastaafu ambao hutumikia kwa uzima maisha yao yote. 
Ahadi zetu zitasaidia mfuko wa mipango mpya ya kuhamasisha 
Wakatoliki wadogo kujishughulisha kikamilifu katika maisha ya 
Kanisa, na kuwafikia wale ambao wameondoka mbali na Kanisa. 
 
Pia, hii ni wakati mzuri wa kuendelea na ahadi yako kwa 
Archdiocese ya Imani moja ya Imani, Tumaini moja, kampeni 
moja ya upendo wa mji mkuu. Mt. Mary Seminary, Mfuko wa 
Ustaafu kwa Watumishi na Huduma za Katoliki ni pamoja na 
wafadhili katika kampeni hii kwa vile wao ni katika CMA lakini 
fedha nyingi katika kampeni hii ni kwa ajili ya elimu ya Katoliki 
na Shule za Katoliki, hasa kwa kuunda viwango vya elimu ya 
gharama nafuu kwa mtu yeyote anayetaka elimu ya Katoliki. 
Kuna sababu nyingi nzuri ambazo mfuko huu huunga mkono. 
 
 St Leo, kwa miaka mingi umeshiriki katika Operesheni Rice 
Bowl. Sisi ni tena mwaka huu. Masanduku ya habari na mchango 
ni milango ya kanisa. Hii ni mazoezi ya kutoa sadaka ambayo 
familia nzima inaweza kufanya pamoja. 
 

Pia, kama nilivyosema 
katika jumba la wiki 
iliyopita, tafadhali 
jaribu kutambua jaribu 
kubwa katika maisha 
yako ya kibinafsi 
ambayo yanaweza 
kuharibu wewe na / 
au kwa familia yako. 
Kuweka nishati juu 
yake hii Lent na 
kuomba kwa mabadiliko katika mtazamo wako ili kupinga jaribu. 
Kukaa na Bwana katika hili na kushiriki ushindi wa upendo wa 
Mungu na uwepo juu ya dhambi na kifo. Je! Unaweza pia kutaja 
majaribu dhidi ya "tofauti katika umoja" ambayo inafafanua 
parokia yetu? Je, kuna jealousies, hukumu, chuki, hofu, wasiwasi 
ambayo inaweza kuharibu umoja wetu kama parokia? 
Tunawezaje, kama jamii ya parokia, tuishi pamoja na Bwana na 
Bwana ili kushughulikia masuala haya na kuendelea kuwa mahali 
na nyumba inayokubali watu wote? 
 
Ninahimiza kila mtu kushiriki katika aina fulani za sala, kufunga 
na kazi za upendo. Hebu tushereheze nguvu za upendo wa 
Mungu juu ya dhambi na kifo na kukua zaidi katika uhusiano 
wetu na Bwana na kila mmoja. Je! Ni upendo gani uliobadilika 
ambao tumepewa na upendo kama huu wa kubadilisha 
tunaweza kushiriki! 
 
Mkutano wa Uthibitisho: Aprili 7 
 
PROGRAMU YA KAZI, Machi 17: Shule ya Juu Safari ya Safari ya 
Shule ya Kati, Machi 29-30 Mafanikio ya Shule ya Juu 
 
Vituo vya Msalaba: 7:00 jioni, Ijumaa zote wakati wa Lent, 
isipokuwa Ijumaa nzuri. 
 
Zaidi ya Tukio la Ndege! Mkoa wa St. John Baptisti wa Wachache 
wa Friars na Mkoa wa Utatu Mtakatifu wa Wafaransa wa Umoja 
wa Mataifa ni ushirikiano mwenyeji wa kuonyesha Ishara ya 
Uvunjaji, filamu mpya ya maandishi juu ya St. Francis wa Assisi. 
Filamu hii inatoa St Francis kama mtu halisi, si caricature ya 
mtakatifu mwenye upendo wa wanyama kutoka wakati wa 
mbali. Sadaka ya kujitolea kwa ajili ya kusaidia St Francis Seraph 
Ministries itakubaliwa. Mapokezi na mazungumzo juu ya 
Mtakatifu Francis utafanyika mara baada ya filamu. Machi 17, 
2019; 3:00 P.M., Shule ya Sanaa ya Sanaa ya Roger Bacon 4320 
Vine St Cincinnati, OH 


