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Kutoka Fr. Jim. . .  
 
Tamasha la Utamaduni, 2019: Nataka kuwashukuru 
washirika wetu wote na wafanyakazi wetu waliofanya kazi 
ngumu kufanya Utamaduni wa Fest mwaka huu mafanikio 
mazuri. Mandhari ya mwaka huu ilikuwa: Sisi Tumekuwa 
Mmoja Katika Kristo. Tamasha yetu sio sana kuhusu 
kufanya pesa kwa parokia yetu kama ni juu ya kuleta 
maombi yetu kwa kura yetu ya maegesho na kisha kwenda 
mitaani na jirani. Ni kuhusu kuwakaribisha wengine kuja na 
kutoa shukrani na sisi tunaposhirikiana na tamaduni zetu 
pamoja nao. Mtu mmoja alisema kuwa "hii sio tamasha 
yako ya Kikatoliki. Hakuna bia na kamari lakini hatuhitaji bia 
na kamari tunapokubaliana na tunaimba na kumsifu Mungu 
pamoja. Sisi sote tuna umoja wa Kristo. "Ninashukuru 
makundi yote ya muziki, wapika na wahudumu wa chakula 
na hasa washirika wetu wote, wageni, wahamiaji, marafiki 
na majirani ambao walishiriki nasi kwa tukio hilo. 
Ninamshukuru vijana wetu kwa kuandaa michezo mingine 
na kwa uchoraji wa uso. Ninamshukuru Afisa wa Polisi wa 
Cincinnati ambaye alikuja na kutumia muda pamoja nasi. 
Alichanganya na umati na alifurahia baadhi ya chakula. Hali 
ya hewa ilikuwa nzuri, na naamini watu walifurahia yenyewe 
licha ya hali ya hewa ya joto. Wengi, shukrani nyingi kwa 
wote.  
 
Usalama na heshima: Nadhani ni vizuri kushiriki, mara kwa 
mara, wasiwasi wa parokia huu kwa ajili ya usalama wa 
watoto wetu wakati wa mikutano ya parokia na liturgi na 
heshima ya mali ya parokia na heshima kwa maombi yetu 
na sanaa na vitu vya liturujia. Watoto wa umri wote 
wanakaribishwa kuja na wazazi wao kwa liturgy na matukio 
yetu na wanahimizwa kufanya hivyo. Kwa usalama wao 
usiwaache katika magari yako peke yake bila mtu mzima. 
Mtu mzima ni mtu wa miaka 18 na zaidi. Hasa katika hali ya 
hewa hii ya joto, hata ikiwa madirisha ni chini, usiwaache 
katika gari bila mtu mzima. Pia, wakati wa ndani ya 
majengo yetu, watoto lazima wawe na mzazi au mtu mzima 
wakati wote. Wazazi, tafadhali, daima kuongozana na 
watoto wako kwenye vituo vya kupumzika. Ikiwa wanahitaji 
kucheza au kutambaa wakati wa liturgy zetu, ni bora 
kufanya hivyo nyuma ya kanisa au katika chumba ambako 
chumba cha kulala iko. Tafadhali usiwaache wafanye hivyo 
pekee. Nenda nao na uwaangalie. Watoto wasio na pamoja 
wanacheza hatua za Kanisa za mbele au kwenye ngazi ya 
chini ya kanisa na wakati mwingine hupungua chini ya reli 
kwa ajili ya kuinua mwenyekiti. Watoto wanaweza kujeruhi 
wenyewe kucheza kwenye hatua zetu na kuna hatari kuwa 
karibu sana na Avenue ya Baltimore. Watoto wanaweza 
kuumiza wenyewe kucheza kwenye reli ya kuinua 
mwenyekiti. Na kwa kupiga chini ya reli huharibu reli na 
inaendelea kuinua mwenyekiti kufanya kazi. Kiti cha kuinua 
ni njia pekee ambayo tunapaswa kupata baadhi ya 
washirika wetu kwenye vituo vya kupumzika au parokia 
katika kazi yetu ya chini. Inahitaji kuwa katika hali nzuri ya 
kufanya kazi wakati wote. Pia, hatuna fedha za kuendelea 
kuifanya. Watoto wasiokuwa wakiongozana wanaweza 
kuondoka vyumba vyetu vichafu vichafu na vichafu au 
kuharibiwa hasa katika vituo vya kupumzika. Tunahitajika 
kuchukua nafasi za vyoo, kwa kuacha tambarala za karatasi 
na kuondoa "mipira ya mipira" kutoka dari. Hapa huko St. 
Leo, tunajivunia wenyewe kwa ukarimu na kuwakaribisha. 
Kuweka huduma zetu safi na heshima kwa mali yetu ni 
uongozi mzuri na ishara inayoendelea ya kuwakaribisha 
kwa wote. Pia watoto wasiokuwa na uhusiano hawajui kila 
kitu ambacho vitu vya kidini na samani sio vituo vya 
kucheza na, hasa font yetu ya ubatizo. Tunahitaji kuweka 
vitu vyetu kwa ibada kwa hali njema, yenye heshima na 
yenye kustahili kuabudu. Ni sera ya Archdiocesan kwamba 

ikiwa unatazama 
watoto zaidi kuliko 
wewe mwenyewe 
kwenye mali ya 
parokia, unahitaji 
kuwa VIRTUS 
mafunzo. 
Mwishowe, ni 
matumaini yetu 
kuwa kama watoto 
wanavyokua 
watahitaji kucheza 
kidogo na kuomba 
zaidi na sisi. Ninaamini kwamba wazazi watawaalika watoto 
wao kukaa nao katika masuala na kuomba pamoja nasi 
kama wanavyoweza. Daima kuwahimiza kushiriki kikamilifu 
kama wanaweza na sisi katika liturgy - kuimba na kutoa 
majibu. Pia tazama maslahi na ujuzi wowote wa kushiriki 
katika huduma za liturukiki kama wanapokuwa wakubwa 
kama vile mtunzi, mchezaji, mgawanyiko wa ushirika, seva, 
liturujia ya watoto wa neno, huduma ya muziki. Daima 
kuwahimiza kushirikiana na zawadi zao na vipaji kwa jamii. 
Kama siku zote, ninashukuru ushirikiano wako na masuala 
haya muhimu kwa huduma na usalama wa watoto wetu. 
Tunaendelea kukua kama parokia. Kwa wale ambao ni 
wapya kwa St. Leo, WELCOME! Hebu tujue jinsi 
tunavyoweza kukusaidia.  
 
Shukrani nyingi kwa St Leo Chakula Chakula Chakula cha 
Msaada wa Mwezi Kila mwezi Julai: Katika Kupenda 
Kumbukumbu ya Joan Belak 
 
Mpango wa Vijana Jumapili,  
Julai 14, Mkutano wa kwanza wa Mkutano wa Mkutano 
baada ya Misa Jumatatu,  
Julai 15, Uchoraji wa Siku ya Majira ya Jumapili 10:00 
asubuhi - 2:00 asubuhi Ijumaa,  
Julai 19, Jumamosi ya kwanza ya Jumuiya, 10:00 asubuhi - 
Jumapili ya Jumapili,  
Julai 21, Mkutano wa Kombe la 1 Mkutano baada ya Misa 
Jumatatu,  
 
Siku ya Matumaini, Jumamosi Agosti 17 Mchana - saa 4:00 
jioni Wayne Playfield juu ya Beekman. Chakula cha bure, 
mavazi na kiti za usafi. Mashirika 20 ya huduma za jamii 
yatakuwa karibu kutoa taarifa. 
 


