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Kutoka Fr. Jim. . . 
 

Salamu la Pasaka: Alleluia! Bwana amefufuka kweli! Neema yake na amani iwe 
pamoja nanyi nyote. Ninakupa baraka za Bwana kwa Pasaka ya furaha sana na 
takatifu. Je, unaweza kuona jinsi kufa pamoja na Bwana pia inamaanisha kukua 
pamoja naye. Je! Unakuja kuona jinsi ufufuo unavyosema mwisho katika maisha 
yetu na inaweza Alleluia kuwa wimbo ambao ni mara kwa mara kwenye midomo 
yetu na katika mioyo yetu. Furahia siku hizi za Pasaka. Jifunze kuishi maisha kwa 
ukamilifu. Kuwa shukrani kwa sababu neema inakua katika Yesu Kristo. 
 

Fikiria la Pasaka: Kama ishara za spring zinaonekana dhahiri, tunafurahi katika 
maisha mapya na yanayofufuliwa ambayo Bwana hutupa wote. Tunaabariki sana 
kuwa watoto wa Ufufuo. Tunafurahi, pia, katika maisha mapya tunaweza kutoa kila 
mmoja kwa jina la Bwana kama Mwili wa Kristo. Tumefanywa upya ili tuishi kama mwili wa Kristo. Sisi ni kweli, na furaha 
na kubarikiwa. Nini kipya na wewe baada ya safari yako ya Lenten na baada ya kufanya kazi za uongofu, sala, kufunga na 
kutoa sadaka? Je, hii ni Pasaka Furaha? Je, unaweza kuona ishara za ufufuo na neema? Katika wewe mwenyewe? Kwa 
wengine? Katika dunia? 
 

Tunaomba vizuri: Wiki takatifu ni wiki kubwa ya sala kwa kanisa. Ninamshukuru kila mtu aliyechangia kwa sala ya ajabu, 
ya kina na ya makali ya wiki hii iliyopita. Ni wakati wa watumishi wetu wote wa liturujia kutumia vipawa vyao vizuri, 
kushirikiana imani yao na sisi, na kutuongoza kwa undani katika siri ya pasaka. Tumaa kwa maalimu na mawaziri wa 
Ekaristi ambao huleta Bwana kwetu kwa neno na sakramenti. Vyumba vyetu na wanamuziki ni wakfu sana na kujazwa na 
imani. Asante kwa kutuongoza katika wimbo. Watumiaji na seva daima hupata mazoezi. Shukrani kwa bidii yako na 
ukarimu. Shukrani kwa wote waliosaidia kusafisha na kufanya kanisa letu liwe mzuri sana. Shukrani za pekee kwa mkutano 
kwa kushirikiana sana katika sala. 
 

Karibu: Moja ya ishara za Pasaka ambazo ninashukuru zaidi ni watu wanaokusanya nasi kwa liturgy zetu. Ikiwa unaabudu 
pamoja nasi kila wiki, au wewe ni mgeni, au umerejea shuleni, au uko hapa kwa sababu ni Pasaka, kuwakaribisha kwa kila 
mtu. Tunafurahi na tukubariki kuwa unaweza kuwa hapa kusherehekea sikukuu hii ya ajabu na ya ajabu. Kwa wageni wetu 
wote, tafadhali kurudi na kuomba pamoja nasi mara nyingi. Hongera kwa wote waliotanguliwa katika maisha ya kanisa 
jana usiku katika Vigil wetu wa Pasaka na Vigil wote katika Archdiocese ya Cincinnati na kwa wote kutoka kwa parokia 
wengine ambao tumekuwa wakiomba. 
 

Nyimbo ya Pasaka: Sema wewe, sikukuu! Siku ya kupendeza itakayotakaswa kwa milele; Siku ambapo Bwana wetu 
alifufuliwa, kuvunja ufalme wa kifo. Uzuri wote wa uzuri wa dunia kutokana na kifo cha majira ya baridi! Fanya zawadi 
nzuri ya mwaka sasa na kurudi kwa bwana wake. Ondoka kutoka kaburini sasa, Ee Bwana, mwandishi wa uzima na 
uumbaji. Kuendelea njia ya kifo, maisha mapya ambayo unatupa wote. Mwenyezi Mungu Mwenyezi, Bwana, mtawala wa 
ardhi na mbinguni, tulinde kutokana na madhara bila; Tutakasa kutoka kwa uovu ndani. Yesu afya ya ulimwengu, 
kuangaza mawazo yetu, Mkombozi mkubwa, Mwana wa Baba mkuu, aliyezaliwa pekee wa Mungu. Roho wa uzima na 
nguvu, sasa inapita katikati yetu, feng ya uhai wetu, Mwanga ambao hutuwezesha sisi wote, maisha ambayo wote 
wanaweza kuishi. Sifa kwa mtoaji wa mema! O Mpendwa na Mwandishi wa mkataba, panua balm yako siku zetu; 
tengeneze njia zetu katika amani yako. 
 

Pasaka ya furaha, kila mtu! Alleluia! 
Shukrani nyingi, kwa shukrani yetu ya Chakula cha Mchana cha Mchana kwa Aprili: Paul na Therese Rieger 
 

Uthibitisho mazoezi Aprili 28, Uthibitisho ni Jumapili, Mei 5 saa 2:00 jioni Kanisa Kuu. Vijana nane na watu wazima 25 
watapata sakramenti siku hiyo. 
 

Jiunge na sisi kwenye Siku ya Kumbukumbu, Jumatatu, Mei 27, 2019 kwa ajili ya Kutembea kwa Njaa ya mwaka wa 16 na 
Run 5K! 
JINA TEAM YETU: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join 
DONA KWA TEAM YETU: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-donate 
MWAFUNZI WA KUTUMA: Kikundi cha Vijana wa St. Leo ungependa kujiunga na Kutembea kwa Njaa, lakini baadhi ya 
wanafunzi wetu hawawezi kulipa ada ya usajili. Tafadhali angalia udhamini wa $ 20 kuruhusu mmoja wa Vijana wetu 
kushiriki. Ikiwa una nia, tafadhali tuma ukaguzi wa dola 20 uliofanywa kwa: St. Leo Kanisa Mkuu na alama: Kikundi cha 
Vijana wa Njaa Kutembea Uhamasishaji. Barua kwa: St. Leo Kanisa Mkuu, 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 
 

Tamasha la Filamu la Guatemala lililohudhuria St. Leo, Ijumaa, Juni 7: 1-4: 00 pm, Warsha; 6-7: 00 pm, Mapokezi, Chakula 
kwa kuumwa; 7:00 jioni, Sauti ya Mlima, na Erik Nj Allen, uchunguzi wa filamu na majadiliano maalum ya wasanii; 
Jumamosi, Juni 8: 12:00 jioni, Cafe kufungua; 1-4: 00 pm Warsha; 6:00 jioni, Miaka 500, uchunguzi wa filamu na karatasi 
ya majadiliano 
Jisajili kwenye CincinnatiFilm.org, Tarehe ya kuuza Aprili 22. Wakati halisi wa warsha tba. Kwa maswali kwenda 
info@cincinnatifilmsociety.org 
 

Baraka ya Kioo cha St-Leo kilichohifadhiwa Windows: Jumapili, 9 Juni, baada ya saa 10:30 asubuhi Misa ya mapokezi na 
rasilimali ndogo zitakufuata katika Centennial Hall. 
 

Hongera kwa Jacques Hatungimana kwa kupata Uheshimiwa wa pili kwa kipindi cha 3 cha mwaka wa shule ya mwaka 
2018-19 katika Shule ya Juu ya St. Xavier. 
 


