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Kutoka fr. Jim 
 
Tayarisha njia ya Bwana. Yohana Mbatizaji ni moja ya nyota za 
msimu wa majilio. Inasemekana kwamba Yohana alikuja 
kushuhudia juu ya nuru ili wote wapate kuamini kupitia kwake. 
Yeye, mwenyewe, hakuwa nuru, lakini alikuja kushuhudia kwa 
mwanga. Tunapojiandaa njia ya kusherehekea sikukuu ya 
Krismasi, ni vizuri kuiga Yohana Mbatizaji na kukumbuka kwamba 
Krismasi si juu yetu. Ni kuhusu mwanga ambao umekuja katika 
ulimwengu wetu wa giza. Ni kuhusu neno la Mungu ambalo 
limechukua juu ya umbo la mwanadamu na umbo. Ni kuhusu 
upendo wa Mungu ndani na kupitia Yesu ambaye amekuja 
kutuokoa na kutufanya huru kutokana na dhambi na kifo. Kama 
vile Yohana, tunapaswa kushuhudia kwa nuru hii ili wote wapate 
kuamini katika Yesu. 
 
Kwa kukumbuka kwamba Krismasi daima ni juu ya mwanga wa 
Kristo ambaye amekuja katika ulimwengu, basi hata ununuzi 
wetu, kununua, kutoa zawadi, mapambo, kupika, kugawana 
chakula, kukaribisha familia na wageni inaweza kuwa fursa ya 
ushahidi wa mwanga wa Kristo ili wote wanaweza kuamini 
kupitia kwetu. Naamini hii ni bora kufanyika kwa matendo yetu 
na mtazamo zaidi kuliko kwa maneno yetu. Njia bora ya 
kushuhudia juu ya nuru ya uwepo wa Kristo na upendo, hasa 
katika wakati huu wa mwaka, ni kwa mavazi yetu wenyewe na 
uwepo Mtakatifu na wema na kufanya tuwezavyo ili kuwavaa. 
Ukarimu, msamaha, huruma, huruma, upendo bila masharti, 
ukarimu, kukubali, kuelewa, uvumilivu, matumaini na 
unyenyekevu daima utauesha ulimwengu wa giza au nyumba na 
uwepo wa Mungu na mwaliko wa pekee wa kuamini katika 
upendo wa Mwokozi. Sisi, pia, sio nuru lakini tunashuhudia nuru 
ili kwamba wote waweze kuamini. 
 
Kwa maombi yetu na ibada na kwa kuishi pamoja kazi za kiroho 
na za kimwili za huruma, tunasikia na kuona kazi za Kristo 
ambaye daima yupo kati yetu. Tunaendelea kujenga ufalme 
ambao Mungu tayari ameanza na kutupa kwenye sisi 
tunapomsubiri Mungu ili kurudi na kukamilisha kile Yesu alianza 
na kile Kanisa linaendelea kufanya katika jina lake.  
   
Tumebarikiwa sana na kila mtu (mwenye, mpenzi, mgeni) 
kushiriki wakati wao, talanta na hazina ya kujenga ufalme wa 
Mungu na kutayarisha njia kwa ajili ya kurudi kwa Bwana. Mungu 
yupo katika upendo wetu kwa mtu mwingine. Shukrani kwa ajili 
ya kujenga ufalme wa Mungu. Asante kwa ushuhudiaji wa nuru 
ya Kristo. Asante kwa ushuhudiaji kwa imani na kuwaleta 
wengine kwa imani. Njoo, Bwana, Yesu. Kuja. 
 
Ninaweza kufanya nini wiki hii katika Majilio? Nuru mshumaa ya 
tatu juu ya ujio wa majilio na kufikiria juu ya mtu ambaye ana 
hamu ya nuru na upendo wa Mwokozi wetu na kuomba kwa ajili 
ya mtu huyo; Sali kwa ajili ya wagonjwa katika parokia yetu. Piga 
simu mtu ambaye hujiongea kwa muda. Kujitolea kusaidia na 
maandalizi yoyote. Kuwa na furaha na kufurahia kufanya nini 
kinachohitajika kufanyika. Tafakari juu ya wimbo wa Krismasi, 
usiku wa kimya. Watch 
movie nzuri ya Krismasi 
na popcorn, bila shaka! 
Tuombee kwa yeyote 
aliye peke yake na 
mwenye kuogopa. 
 
Parokia yangu inaundwa 
na watu kama mimi. 
Mimi kusaidia kufanya 

hivyo ni nini. Itakuwa kirafiki, kama mimi ni. Itakuwa takatifu, 
kama mimi niko. Pews yake itakuwa kujazwa kama mimi kusaidia 
kujaza yao. Hii Tunaomba. 
 
KARIBU WAGENI! Kama wewe ni kutembelea na sisi leo, tunataka 
kujua jinsi ya kuwakaribisha wewe ni, kama wewe kuja kutoka 
parokia nyingine hapa katika jimbo, kutoka katika mto, au kutoka 
kufikia zaidi. Asanteni kwa kuomba nasi. Jisikie huru kujiunga nasi 
kama mara nyingi kama unaweza! JISAJILI TAFADHALI! Kama 
wewe ni kuhudhuria St. leo kila mara na kufikiria sisi "parokia 
yako," Tafadhali kujiandikisha mwenyewe na familia yako. Ita 
ofisi saa 513-921-1044 kujiandikisha. 
 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili 
ya Desemba: wafadhili wa aina isiyojulikana 
 
CHAKULA PANIJARIBU KIMEFUNGWA: Desemba 23, 25, 27, na 
30. 
 
Programu ya vijana 
Dec. 15: St. leo-sherehe ya taa katika zoo 
Basi imetolewa: kuondoka 5:00pm kutoka St. leo, kurudi 8:30pm 
Kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekuhlman@gmail.com 
Dec. 22: ujio wa kundi la vijana 
Jan. 15: msaada wa nyumbani/Tutoring programu huanza 
Jumatano mchana kutoka 4:30-7:00pm, Centennial Hall 
Kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekuhlman@gmail.com 
Darasa la kwanza la ushirika: Jan. 16, 26, Feb. 2, 9, 16, 24, Mar. 8, 
29 
 Mazoezi 5 Aprili 
Kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekhulman@gmail.com 
Ushirika wa kwanza: Jumapili Aprili 19, 2020 
 
Ni pamoja na bora ya matakwa na baraka kwamba sisi kutuma 
mbali kumshitaki Prieshoff, mmoja wa ofisi ya St. leo wakuu wa 
wakati. Amechagua kuwa nyumbani zaidi na mumewe, Alan. 
Mashtaka itabakia kuwa ya ziada na wengi wenu mnajua 
tabasamu yake ya haraka na namna ya upole. Yeye utakuwa 
mmoja wa kwanza kuwakaribisha wewe katika Misa na kupita 
gazeti njia yako!  
 
Sisi ni kuangalia kwa mtu kuchukua juu ya majukumu ya 
kumshitaki katika ofisi kuanza mwezi Januari. Nafasi ni 2 au 3 siku 
wiki, 9am-3pm, kujibu simu na kufanya kazi katika miradi ya ofisi 
kuwashirikisha kompyuta/kuandika na baadhi ya kuweka vitabu. 
Tangu masaa itakuwa chini ya 20 kwa wiki, nafasi haina ni 
pamoja na faida. Hata hivyo, kama wengi wa wafanyakazi 
kukubaliana, ni fursa ya kushiriki moja kwa moja katika kazi ya St. 
leo ya. Kama wewe au mtu yeyote unajua ni nia, tafadhali 
kutuma taarifa kwa stleocinti@aol.com au wito Stephanie katika 
921-1044x20. 
 
Ni pamoja na marehemu wako mpendwa mmoja katika orodha 
ya masimamio juu ya ukurasa wa nyuma ya gazeti. Gharama ni 
$55.00 kwa jina na majina yote utabaki katika gazeti kwa mwaka 
mmoja. Ikiwa una nia, fanya kuangalia yako kwa kijimbo, 
Orodhesha jina la mpendwa wako, pamoja na jina lako, anwani, 
simu # na anwani ya barua pepe na kurudi kwenye ofisi hakuna 
baadaye ya Desemba 30, 2019. 


