
Aprili 14, 2019 
 

Kutoka Fr. Jim. . .  
 

Wiki Mtakatifu: Leo, Wiki Takatifu inaanza. Misa huanza na 
baraka za matawi ya mitende, kutangaza Injili ya Yesu kushinda 
kwa ushindi ndani ya Yerusalemu, na maandamano ya kanisa. 
Kwa Liturgy ya Neno, uteuzi wa injili ni Passion kutoka Injili ya 
Marko. Wiki takatifu huanza siku ya Jumapili ya Palm ya Passion 
ya Bwana na sisi wote tunaalikwa kuingilia na kushiriki katika 
Passion ya Kristo kama inavyoonekana kila wiki takatifu katika 
liturgy na mila tunayosherehekea. Hili ni kweli hasa kwa siku 
tatu ambazo tunaita Triduum - Mtakatifu Alhamisi, Ijumaa 
Njema na Vigil ya Pasaka. 
 

Hii ndiyo wiki kubwa ya sala kwa Kanisa. Liturujia yetu kila 
mwaka inatupeleka wiki hii na mwisho katika siku tatu za 
Triduum na sherehe ya Pasaka. "Ikiwa tunakufa pamoja na 
Bwana basi tutamfufua kweli Naye." Hakuna upendo mkubwa 
kuliko huu kuliko kuacha maisha ya mtu kwa ajili ya marafiki 
zake. "Hii ndiyo tunayoamini, kuomba na kuishi katika wiki hii 
kamili zaidi. 
 

Kama kanisa linakusanyika ulimwenguni pote kusherehekea 
liturujia za wiki takatifu kama tulivyopewa sisi kwa miaka yote 
kuomba, tunakua pamoja kama kanisa, mwili wa Kristo, ndugu 
na dada katika Bwana Yesu Kristo. Hii inaonekana wazi kwa 
sababu hii ni wakati muhimu wa kuanzisha wanachama wapya 
na upya ahadi zetu za ubatizo. Wiki hii ya takatifu zaidi na njia 
ambayo Kanisa la Mungu linaalikwa kuomba inajiona kama moja 
na Mungu, kwa njia ya Yesu na kwa Roho wao na mmoja kwa 
kila mmoja katika Kristo. 
 

Tunapoingia katika sala ya Juma Takatifu, tunaweza kufanya 
hivyo kwa mioyo ya wazi na kwa hamu halisi ya kuruhusu wiki hii 
kubwa ya maombi katika kanisa inatubadilisha kweli? Ikiwa sala 
ya wiki hii ni juu ya kuundwa kwa kanisa zima katika upendo na 
picha ya Kristo basi, pia, hutoa malezi mazuri kwetu, kama vile 
St. Leo, kuundwa katika mwili wa Kristo, hasa na aina nyingi na 
za ajabu. Ni muhimu kwa sisi sote kuja pamoja na kuomba wiki 
hii ya sala. Kila moja ya Liturgy Triduum itajaribu kushiriki 
ushiriki kamili wa mkutano mmoja na tamaduni tofauti. 
 

Kuosha miguu ya kila mmoja, usindikaji kuabudu msalaba, 
ubatizo katika Vigil ya Pasaka, upya ahadi zetu za ubatizo 
pamoja, na kuzungumza juu ya mwili wa Bwana na damu; watu 
wa kila kabila, lugha na njia ya maisha hupangwa kwa mfano wa 
Kristo na kupokea ahadi na matumaini ya utukufu wa milele 
pamoja ni malezi ambayo tunahitaji kuwa kanisa zima na kanisa 
la Mungu huko St. Mungu aibariki jitihada zetu zote kuingia 
pamoja naye katika tamaa yake, kufuatana na kifo chake na 
kuinuka naye ili utukufu wiki hii. 
 

Kwa Sala yako: William Arthur Ward, mwandishi wa Marekani, 
mwalimu na mchungaji, 1921-1994, aliandika hivi: Kufunga 
haraka kuhukumu wengine; Sikukuu juu ya Kristo kukaa ndani 
yao. Kufunga kwa kusisitiza tofauti; Sikukuu juu ya umoja wa 
maisha. Kufunga kutoka giza inayoonekana; Sikukuu juu ya 
ukweli wa mwanga. Kufunga kutoka mawazo ya ugonjwa; 
Sikukuu juu ya nguvu ya kuponya ya Mungu. Kufunga kwa 
maneno ambayo yanajisi; Sikukuu ya maneno ambayo 
husafisha. Kufunga kwa kutokuwepo; Sikukuu ya uvumilivu. 
Haraka kwa hasira; Sikukuu ya uvumilivu. Kufunga haraka na 
tamaa; Sikukuu juu ya matumaini. Kufunga kwa wasiwasi; 
Sikukuu ya utaratibu wa Mungu. Kufunga kwa kulalamika; 
Sikukuu ya kushukuru. Kufunga kutoka kwa vigezo; Sikukuu ya 
maadili. Haraka kutoka kwa shinikizo lisilo na nguvu; Sikukuu ya 
sala isiyopungua. Kufunga kutoka kwa uadui; Sikukuu ya 
kutokuwa na upinzani. Kufunga kwa uchungu; Sikukuu ya 
msamaha. Kufunga kutoka kwa wasiwasi binafsi; Sikukuu ya 

huruma kwa 
wengine. Kufunga 
kutoka kwa 
wasiwasi binafsi; 
Sikukuu ya ukweli 
wa milele. Kufunga 
kutoka kwa kukata 
tamaa; Sikukuu ya 
matumaini. Kufunga 
kutoka kwa ukweli 
kwamba huzuni; 
Sikukuu ya vyema ambavyo huinua. Haraka kutoka kwa uongo; 
Sikukuu ya shauku. Kufunga kutoka kwa mawazo 
yanayopunguza; Sikukuu ya ahadi zinazohamasisha. Kufunga 
kutoka vivuli vya huzuni; Sikukuu ya jua ya utulivu. Kufunga 
kutoka kwa udanganyifu wa uvivu; Sikukuu kwa kimya kimya. 
Kufunga haraka na matatizo ambayo yamezidi; Sikukuu ya sala 
inayoimarisha. 
 

Je! Kufunga kwao kutuwezesha upendo mkubwa wa Wiki 
Mtakatifu na utukufu wa ajabu wa Pasaka! 
 

Kutafakari juu ya Tawi la Palm: Shika tawi la mitende ambalo 
ulipokea katika liturujia, mwishoni mwa wiki hii na tazama jinsi 
ilivyofaa. Je, utakuwa sura gani? Je, wewe mgonjwa uliiingiza 
kwenye msalaba? Uiweka wapi? Unapoiangalia, ni nini 
kinachokuja akilini? Je! Huingia katika sala? Je, unamsifu Mungu 
kwa ajili ya zawadi ya wokovu na kuimba kimya kimya Hosana 
kwa kiasi gani Mungu anakupenda? 
 

Kwa mwaka mzima, tazama jinsi kitambaa kinachokuwa 
kikijitokeza. Kuiangalia tu inaweza kusababisha kuvunja nusu na 
mtu lazima awe mwangalifu zaidi wakati akiugusa ili asipate 
kupasuka. Je, utaingia bado katika sala? Je, unamshukuru Bwana 
kwa sababu kuna "hakuna upendo mkubwa zaidi kuliko 
kupoteza maisha ya mtu kwa ajili ya marafiki zake?" Je! Upendo 
huu unakufanyaje na kukujenga zaidi katika mtoto wa ufalme 
wa Mungu? Je, unaweza kuona jinsi kufa kunaongoza kwa 
ufufuo? Je! Mzee yuko wapi ndani yako? Tena, ni wakati wa 
kumwimba Hosanna kwa utulivu kwa sifa ya Mwokozi wetu. 
 

Shukrani nyingi, kwa shukrani yetu ya Chakula cha Mchana cha 
Mchana kwa Aprili: Paul na Therese Rieger 
 
Uthibitisho ni Jumapili, Mei 5 saa 2:00 jioni Kanisa Kuu. Vijana 
nane na watu wazima 25 watapata sakramenti siku hiyo. 
 

Programu ya Watoto: Mkutano wa 14 Aprili 
 

Watoto wa St Leo wenye umri wa miaka 1-12 wanaalikwa 
kuhudhuria Umoja wa Kupikia na Uwindaji wa Yai, Jumamosi, 
Aprili 20, 1: 00-4: 00pm katika Hawkins Field, 1876 Hawkins 
Ave., Cinti., Ohio 45225. Inasaidiwa na West Westwood 
Makanisa: Maadili ya Mjini Cincinnati, Rais Dk Church of Christ, 
Mchungaji wa Moyo wa Kikristo wa Kikristo, St Leo Parokia 
Mkuu, Kanisa la Tatu la Presbyterian, Kanisa la Kikristo la 
Ushauri. 
 

Jamii yetu ya Guatemala inalika kila mtu kwa kahawa na pipi 
zifuatazo saa 8:45 jioni Pasaka Vigil Mass. 
 


