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Kutoka fr. Jim 
 
Kujisalimisha kwa Bwana: mwaka 1979, mama Theresa wa 
Calcutta, India alishinda tuzo ya Nobel ya amani. Kamati ya 
kuwateua iliulizwa nini hasa kwa sababu ya tuzo ya kifahari. 
Kamati hiyo ilikuja na orodha ya kuvutia sana ya watu wote 
ambao alikuwa amewasaidia: mamia ya Wakoma, yatima, 
watoto na masikini wenye shule na hospitali na kliniki. Idadi ya 
watu ilikuwa kubwa na kamati ya alijua mara moja kwamba 
hakuna mtu mwingine anaweza kuwa na kustahili zaidi. 
 
Wakati mama Theresa alipokea tuzo, aliulizwa nini hasa alifanya 
kile ambacho alikuzwa amani duniani. Kushangaza yeye hakuwa 
kunukuu takwimu yoyote au ukweli.  Alisema kuwa kila siku na 
mara nyingi kwa siku nzima, yeye huifanya kuwa hatua ya 
kujisalimisha mapenzi yake na kuwa mzima kwa Bwana. Basi 
wakati yeye anajaza kwa furaha na amani ya upendo wa Mungu 
na uwepo wake, yeye ana mengi ya kuwapa wengine! 
 
Je, hii si formula sahihi kwa ajili ya amani katika mioyo yetu, 
nyumba na katika ulimwengu? Je, hii si amani ya kweli na amani 
ambayo Mungu pekee anaweza kupeana?   
 
Nilipokuwa nikikua na kufundishwa jinsi ya kuomba maombi 
yote muhimu na ya kawaida ya imani yetu, nilijifunza na kukariri 
sadaka ya asubuhi. Ombi hili ni sala ya kujisalimisha mwenyewe 
kwa Bwana-kwa mapenzi ya Bwana, njia na upendo kama mtu 
huanza siku na hivyo kwamba kila kitu ambacho ni chote katika 
siku nzima kinaweza kuwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa njia 
hii, mtu anaweza kujaza na furaha ya Mungu na amani na 
atakuwa na mengi ya kuwapa wengine. 
 
Hata hivyo moja anaomba sadaka ya asubuhi, rasmi au kwa 
maneno ya mtu mwenyewe, hii ni maombi ambayo yanaweza 
kusemwa mara nyingi katika siku nzima. Idadi ya watu ambao 
tunataka kuishi kwa amani katika familia zetu, mahali pa kazi, 
mahali pa soko, vitongoji, miji, shule, mashamba ya michezo na 
nyanja, kamati, vikundi, mashirika na makanisa. Kwa zaidi 
tunavyojaza na furaha na amani ya Mungu, ndivyo zaidi 
tutashiriki na wengine, pia.  Mama Theresa, kuomba kwa ajili 
yetu! 
 
Mandari katika kichaka cha Stricker: siku ya Ijumaa, Septemba 
13, tutaungana na mkuu wa parokia ya Lady katika kichaka cha 
Stricker kwa ajili ya mandari ya chakula, umesimama na michezo 
kwa ajili ya watoto, jioni kubwa ya kukutana na nyuso mpya na 
fursa nzuri kwa ajili ya parokia yetu kwa kukusanyika pamoja tu 
kuwa na furaha!  Picnic huanza saa 5pm.  Ikiwa mtu yeyote 
anahitaji usafiri au anaweza kusaidia kuendesha gari, tafadhali 
kutana katika parokia ya watu katika 4:30pm.  Shukrani sana na 
kuja na kuwa na wakati mkubwa.  Kwa mara nyingine tena, 
tunatoa shukrani zetu kwa Lady wetu wa parokia kwa kutualika 
kwenye picnic. 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili 
ya Septemba: wafadhili wa aina isiyojulikana 
 
 

Programu ya vijana ya 
kuanguka ratiba 
inakuja hivi 
karibuni! 
 
Van madereva 
haraka 
zinahitajika kwa 
ajili ya usafiri 
parishioners na 
kutoka Misa siku ya 
Jumapili asubuhi. Mawasiliano Angela 
katika 921-1044 x 24 kama wewe ni tayari kusaidia. 
 
Alama ya Krismasi ya mwaka kwa watoto wa umri wa miaka 16 
na chini. Kama wewe ni mzazi (s) ambao wanaishi katika ya 
Kaskazini Fairmount msimbo ZIP code 45225 tu, tafadhali kuja 
na ishara ya watoto wako katika St. Leo Kanisa la undercroft juu 
ya Sat. 9/21/19 & Mon. 9/23/19 (9:00am 12:00 kwa saa moja ya 
adhuhuri tu) 
Dalili pia zitafanyika katika vijiji vya roll Hill kituo cha jamii juu ya 
Sat. 9/21/19 & Tues. 9/24/19 (9:00am kwa 1:00pm tu) 
Tafadhali Leta nyaraka zifuatazo: 
* ID ya picha halali 
* Ushahidi wa makazi ndani ya siku za mwisho za 30 (kutoka 
kwenye muswada wa huduma) 
* Vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wote 16 na chini ya kadi ya 
matibabu na tarehe ya kuzaliwa mtoto (Hakuna kadi za usalama 
wa jamii. 
Sherehe ya imani baada ya tukio la kwanza la kuanza mafanikio 
katika 2018, madaraja ya imani Trialogue ni mwenyeji wa 
tamasha la 2 la imani, mkusanyiko mzuri wa baadhi ya imani 
ambapo watu wanaweza kuja pamoja kukutana, kujifunza na 
kufahamu majirani zao. Jumapili, Septemba 8, kutoka 12:30-
5:00pm katika Cintas Center kwenye Chuo cha Xavier. Ni bure 
kuhudhuria na tunahimiza kila mtu kuja na kupata uzoefu wa 
tukio hili la ajabu kulenga uelewa wa dini, heshima na huruma.  
 
Mwanamke wetu wa PICNIC 
St. leo parokia ni walioalikwa kuhudhuria Lady wetu wa 
Mandpicnic juu ya Ijumaa Septemba 13, 2019 kutoka 5-
10:00pm, katika kichaka Stricker, 114990 Hamilton-Cleves RD., 
RTE. 128. Wapanda wazi katika 6:00pm. Kibanda cha bia 
hufunga saa 9:30pm. Lete sahani upande au dessert. 
Hamburgers, mbwa moto & vinywaji itakuwa zinazotolewa. Kwa 
parishioners ambao wanahitaji safari, basi kufika katika St. leo 
ya saa 4:45pm, uliopangwa kuondoka St. leo katika 5:00pm na 
kurudi St. leo katika 9:00pm 
 


