Agosti 4, mwaka 2019

Kutoka fr Jim...
Kuhusu injili: ufafanuzi wa kamusi ya neno – uroho ni: "ubinafsi na
kupita kiasi hamu zaidi ya kitu kuliko unaohitajika." Mtu tajiri
ambaye ni featured katika injili ya leo inafaa Ufafanuzi huu
kikamilifu. Ana kama mavuno Tutafanywa kuwa yeye sio uwezo
wa kutumia yote. Ana pia sana tu kwa ajili yake mwenyewe.
Hivyo, badala ya kushirikiana na wengine, ajenge hawakusanyi
kubwa kuhifadhi kwa ajili yake mwenyewe. Upumbavu,
anayofikiri na kutenda kama yeye alifanya kwa miaka, wengi.
Yeye atakuwa na wasiwasi kuhusu kutoa kwa ajili yake mwenyewe
kwa miaka mingi ijayo. Tajiri haina Fikiria kile atakachofanya
kama vitu hivi vifaa mwisho au kama yeye kufa siku ya pili. Mali
yetu mwisho milele na hatuwezi kuwa wao nasi wakati tunaweza
kufa.
Kama tunaishi katika ulimwengu huu, ni lazima tuwe makini
kwamba hamu yetu zaidi kuchukua wala kudhibiti kila nyanja ya
maisha yetu. Ingawa mara nyingi kujaribiwa kwa kuweka imani
yetu mali yetu na mali yetu inaweza kweli kumiliki sisi, hakuna
kitu milele kukidhi njaa yetu ya ndani kabisa. Lakini Mungu
anaweza na. St, Augustine alisema: "mioyo yetu ni anahangaika
mpaka wao kupata pumziko katika wewe."
Hivyo, sisi kuweka mioyo yetu juu ya karama ya juu. Tunashiriki
wakati wetu, vipaji na hazina kujenga ufalme wa Mungu na
kuwapenda wengine kama ni kupendwa. Tunaamini kwamba
tunaweza kutoa wenyewe utatoa na huyu na kwamba Mungu
haiwezi nje kufanyika katika ukarimu. Mungu itaendelea kujali
kwetu na kutoa kwa ukarimu na kwa wingi. Sisi inaweza kuweka
kushiriki mengi kwa sababu Mungu anaendelea kutoa kwetu na
kumpa yetu mengi. Vile ni ufalme wa Mungu na kama ni kuishi
pamoja na kushiriki hazina ya mbinguni. Kwa njia hii, sisi sote ni
tajiri katika ufalme wa Mungu.
Jumapili ya ukusanyaji wa Misa: katika siku za mapema za Kanisa,
ukusanyaji katika Misa ilihusisha ya mkate na divai kuletwa kutoka
nyumba za watu kwa kutumiwa kwa ajili ya Ekaristi. Pia, watu
pamoja mali zao: chakula, mifugo, bidhaa za nyumbani.
Mashemasi kusambazwa hizi sadaka kwa wale ambao walikuwa
wengi katika haja katika jamii kama vizuri kama kupewa mahitaji
ya vifaa ya Kanisa.
Leo, kimwili, mkate na divai ni bado kupewa lakini kawaida kutoka
nyumba za watu na zawadi kwa maskini na Kanisa ni kupewa
katika mfumo wa fedha. Waliweza, kuheshimu, kuheshimu na
kushiriki katika dhabihu kuu ya upendo wa mwana wa Mungu juu
ya msalaba kwamba sisi kusherehekea katika Misa, Wakristo
kutoa kitu wenyewe kwamba ni dhabihu halisi - kitu ambacho sisi
badala yake wanashikilia na wala kutoa up. Kwa wengi kama si
wengi wetu leo, ni fedha. Na ukusanyaji, sisi kuleta zawadi ya
wenyewe, kazi ya mikono ya wanadamu na tunda la mzabibu kwa
madhabahu.
Pesa tunayotoa katika Misa hakika husaidia kulipia gharama na
anaendelea taa, lakini pia husaidia mwili wa Kristo kuishi kama
mwili wa Kristo kwa kusaidia Wizara na huduma tunaweza kutoa
njia ya matendo ya kiroho na viboko wa rehema (kufundisha fait
ya nyingi h, kuhudumia vijana, wahamiaji na wakimbizi, kusaidia
maskini na wagonjwa, kuandaa Liturujia n.k.)
Na hii dhabihu ya wenyewe, kuonyesha imani yetu katika Mungu
na kutoa matunda ya kazi yetu nyuma kwa Mungu kwa ajili ya
ujenzi wa ufalme. Namshukuru Mungu na kukiri kwamba kila
karama nzuri tumepewa kwanza kabisa hutoka kwa Mungu.

Asante wote kwa
ukarimu wako
unaoendelea yako
dhabihu ya kujitegemea
ambayo ni kuongezeka
parokia zetu na
kupenda kufanya kile ni
leo. Asante kwa kuwa
Ekaristi kwa wengi.
Rufaa ya umisionari:
Kila mwaka kwa wengi,
wengi miaka sasa, Saint Leo parokia ilishiriki katika rufaa
umisionari wa ushirika na jimbo kuu la Cincinnati. Tunabarikiwa
karibu wamisionari kila mwaka wanaoshiriki kuhusu kazi ya utume
wao. Mwishoni mwa wiki hii, Tunakaribisha Matthew Baba
kutoka Afrika. Baba watahubiri ya 10:30 asubuhi kwa halaiki leo
(Jumapili) na ukusanyaji wa pili leo utasaidia kazi yake ya
umisionari.
Wengi shukrani yetu Mt. Leo chakula Pantry mwezi vimezingirwa
mdhamini kwa Agosti: wafadhili wa Anonymous wa aina
Programu ya vijana
Ijumaa, Agosti 9, vijana uga safari, Bowling, mchana-2:00 pm
Jumapili, 11 Agosti, mkutano wa kwanza wa ushirika baada ya
Misa
Jumatano, Agosti 14, vijana furaha mwisho wa majira ya joto siku,
10:00-2:00 pm
Ijumaa, Agosti 16, ushirika wa kwanza darasani 10:00-2:00 pm
Van madereva YAPIGA usafiri wamo kanisani na kutoka Misa
Jumapili asubuhi. Wasiliana na Angela katika 921-1044 x 24 kama
wewe ni tayari kusaidia.
MISA na huduma ya UPONYAJI, Wed., Aug. 7, 2019 saa 7:00 jioni,
katika Kanisa la St. Ignatius, 5222 kaskazini Bend barabara, Cinti.
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.
Siku ya matumaini, Jumamosi Agosti 17 mchana – 4:00 pm
20 + mashirika ya huduma za kijamii itakuwa upande kutoa
taarifa. Leo St yajiunga na wengine makanisa na imani na wilaya
tatu ya Idara ya polisi ya Cincinnati katika kudhamini siku hii. Ni
katika Wayne Playfield na Doghouse Mheshimiwa Gene juu ya St.
Beekman katika Cumminsville ya Kusini. Kutakuwa na chakula
bure na mashirika ya kutoa huduma kwa vitongoji wetu katika
mazingira ya kirafiki ya imani na muziki. Kutakuwa na vitu kwa ajili
ya watoto pia. Mandhari ni changamoto kwa vijana: uonevu,
kujitoa muhanga, shinikizo la rika. Kuna huduma ya mabasi kutoka
kituo cha jamii katika vijiji ya Roll Hill uwanja na nyuma mara kwa
mara siku nzima.
Sherehe ya imani baada ya tukio la kuapishwa mafanikio wildly
katika mwaka 2018, madaraja ya imani Trialogue ni mwenyeji wa
sherehe yake 2 ya imani, mkutano mzuri wa kadhaa wa dini
ambapo watu wanaweza kuja pamoja kukutana, kujifunza na
kufahamu majirani zao. Jumapili, Septemba 8, kutoka 12:30-5:00
pm katika kituo cha Cintas juu ya Chuo ya Xavier. Ni huru
kuhudhuria na Tunawahimiza kila mtu kuja na uzoefu tukio hili
ajabu uelewa baina ya dini, heshima na huruma.

