
Tarehe 30 Juni, 2019 
 
Kutoka fr Jim... 
 
Ifuatayo ni barua kutoka kwa askofu Schnurr, askofu mkuu wa 
Cincinnati. Vyombo vilivyotajwa si pamoja hapa. 
 
Marafiki wapendwa katika Kristo, 
 
Katika miezi kadhaa iliyopita, wengi wetu wamekuwa hasira na 
kutishwa na mafunuo ya unyanyasaji wa kijinsia na cover-ups 
wa dhulumu kama hiyo unaofanywa na baadhi ya Maaskofu 
katika nchi yetu. Wiki iliyopita, mimi, pamoja na maaskofu 
wengine wa taifa letu, walikusanyika huko Baltimore kwa ajili 
ya mkutano mkuu wa spring ya ya Marekani mkutano wa 
Katoliki maaskofu (USCCB). Kazi muhimu sana ya kuujadili na 
upigaji kura juu ya hatua za kutokomeza uovu kaburi ya 
unyanyasaji wa kijinsia kutoka kanisa letu, ambayo ilikuwa 
imepanga kukamilisha mwisho kuanguka katika mkutano wa 
kikao, aliweza hatimaye kushughulikiwa. Na kutolewa kwa Papa 
Francis' barua kitume Vos estis lux cha mwezi Mei, tulikuwa 
tayari hii bunge kuchukua hatua thabiti mbele na kutekeleza 
taratibu muhimu za uwajibikaji katika uongozi wa Kanisa nchini 
Marekani. 
 
Katika mkutano huo hivi karibuni, Maaskofu wa nchi yetu 
kupitishwa nyaraka tatu zinazohusiana na kuripoti na 
kuchunguza madai ya matumizi mabaya au kuzifuja makusudi 
ya kesi hizo na Maaskofu. Miongozo hii kupitishwa wapya 
kuanzisha yafuatayo: 
 
• Itifaki kukabiliana na Maaskofu ambao zimeondolewa kutoka 
ofisi au alijiuzulu ofisi zao kwa sababu ya unyanyasaji wa kijinsia 
au kukusudia kuzifuja kesi. 
• Reaffirmation wa kujitolea Maaskofu kufanya kuishi kulingana 
na injili na mahali wenyewe chini ya viwango vya juu vya huo 
kutumika kwa makuhani, mashemasi na wafanyakazi walei zao. 
• Maelekezo kwa ajili ya kushughulika hasa na kuripoti na 
kuchunguza malalamiko dhidi ya Maaskofu. 
 
Maaskofu pia liliidhinisha uumbaji wa mhusika wa tatu kuripoti 
mfumo iliyoundwa kupokea confidentially ripoti ya unyanyasaji 
wa kijinsia au kuzifuja makusudi ya kesi za unyanyasaji 
unaofanywa na Maaskofu. Uhuru wa mfumo huo ni maana ya 
kusaidia kuzuia mwanachama yeyote ya hierarchy kuingilia 
katika uchunguzi wa madai ya utovu wa nidhamu. Tafadhali 
angalia vyombo zilizoambatishwa kutoka USCCB kwa maelezo 
zaidi kuhusu mfumo wa ripoti hii mtu wa tatu. Kwa sasa katika 
jimbo kuu la Cincinnati, tuna mfumo wa kuripoti tayari mahali 
ili kushughulikia unyanyasaji na utovu wa nidhamu tuhuma za 
aina zote, EthicsPoint. Kufanya ripoti wito, 1-888-389-0381. 
 
Hatua hizi na USCCB na ni muhimu katika jibu letu dhambi na 
uhalifu wa unyanyasaji wa kingono, lakini wao si mwisho. 
Mpaka mjeledi wa unyanyasaji wa kijinsia ni kabisa kung'olewa 
maisha kutoka kwa maisha ya Kanisa, sisi bado wana kazi ya 
kufanya. Kama washiriki wa Kanisa, sisi wote tumeitwa ili 
maisha ya utakatifu na maana ya kuwa watakatifu katika 
ufalme wa Mungu. Kuna kabisa hakuna nafasi katika Kanisa 
kwa ajili ya kukubaliwa akili yoyote ya unyanyasaji wa kijinsia, 
hasa yaliyofanywa dhidi ya watu walio katika mazingira 
magumu hasa kwa sababu ya umri, uwezo au hali. Kama askofu 
wako, naahidi kuendelea kufanya kila kitu katika uwezo wangu 
kuhakikisha mazingira salama kwa ajili ya watu wote---watoto 
na watu wazima wanaohusika na yoyote Wizara zetu 
mbalimbali. 
 

Naomba kujiunga 
na mimi katika 
kuomba kwa ajili 
ya waathirika wa 
unyanyasaji wa 
kijinsia na 
kujitolea kupya 
upande wa sisi 
sote kumfuata 
Kristo kwa karibu 
zaidi, ili kwamba 
Kanisa mara 
nyingine tena 
iangaze nje kama nuru kwa Mataifa kwa ushuhuda wa utakatifu 
wake. 
 
Wengi shukrani yetu Mt. Leo chakula Pantry mwezi 
vimezingirwa mdhamini kwa Juni: Kituo cha matibabu ya 
maawio ya jua 
 
Ibada ya sakramenti Theological: Alhamisi, Julai 11: mara baada 
ya Misa ya 7:00 mchana hadi 9:00 jioni. 
 
Programu ya vijana 
Jumatano, Julai 3, Zoo uga safari, $5.00 kwa mtoto 
Jumatano, Julai 10, 10:00 am - 2:00 pm 
Ijumaa, Julai 12, Winton msituni watoto Expo nje 10:00-2:00 
pm 
Jumapili, Julai 14, 1 ushirika wa mkutano, baada ya Misa 
Jumatatu, Julai 15, majira siku-kujikuna uchoraji 10:00-2:00 pm 
Ijumaa, Julai 19, 1 ushirika wa darasa, 10:00-2:00 pm 
 
Ulialika kuungana nasi kwa ajili ya St Leo utamaduni Fest, 
Jumamosi, Julai 6, 2019, 1:00-9:30 pm, 6:00 pm Misa 
Maegesho inapatikana katika hatua chuo, 2001 Baltimore 
Avenue. 
 
33 mwaka Biblia chuo, Ijumaa Julai 26 – Ijumaa, Agosti 2 katika 
kampasi ya Chuo Kikuu Xavier. Ni moja ya mkutano wa aina 
ambayo inatoa ili uwe mfuasi nguvu ya Kristo. Usajili wa Wavuti 
inapatikana katika www.presentationministries.com na bofya 
kwenye kichupo cha 'Taasisi ya Biblia' au piga simu katika ya 
513-922-0923. Tarehe ya mwisho kwa ajili ya chakula na malazi 
ni Julai 3, mwaka 2018. 
 
Misa na uponyaji huduma, Jumatano, Julai 3, mwaka 2019 saa 
7:00 jioni, katika Kanisa la St. Ignatius, 5222 kaskazini Bend 
barabara, Cincinnati, Ohio 45247 
Uponyaji ni pamoja na mambo ya kimwili, kihisia, kisaikolojia 
na opereta wa uhusiano wa maisha yetu; si ni mdogo kwa Tiba 
kimwili. Wanaweza kupokea huduma ya maombi ya kibinafsi ya 
binafsi kwa ajili ya wewe mwenyewe au yoyote ya wapendwa 
wenu. Njoo na uzoefu nguvu ya uponyaji ya Yesu!  
Kufadhiliwa na mnara wa taa upya kituo katika 513-471-5483. 
Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti yetu katika www.LRC1.org 
au kwenye Facebook katika www.facebook/lrc1.org. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sw&a=www.LRC1.org

