1 Septemba, 2019

Kutoka fr. Jim . . .
Siku ya kazi: siku ya kazi ni ya mwisho rasmi kwa majira ya joto. Shule nyingi ni
nyuma katika kikao na mengi zaidi itakuwa nyuma katika kikao hivi karibuni. Watu
wengi wamechukua likizo yao na Lull kawaida katika shughuli na mikutano nk si zaidi.
Fireworks ya kuvutia kutoka mto Ohio si tu katika maadhimisho ya likizo ya Taifa ya
siku ya kazi lakini ina matokeo ya kuleta majira ya joto kwa utukufu wa karibu.
Kama walimu zaidi watarudi kufanya kazi kwa wakati huu, na mizigo ya kawaida ya
kazi kuongezeka na kama watu wengi ni bado kuangalia kwa bidii na uchumi hungers kwa nafasi zaidi ya kazi, hii ni
wakati mzuri wa kusherehekea siku ya kazi na kuruhusu kuwa lengo la maombi yetu. Tunataka kuomba kwa
shukrani kwa ajili ya fursa ya kufanya kazi na kwa kazi yetu, ili kusaidia kufanya dunia kuwa mahali bora pa kuishi.
Tunataka kuomba kwa ajili ya zawadi ya kuwa na uwezo wa kushiriki katika nguvu ya ubunifu wa Mungu na kazi
ambayo sisi ni uwezo wa kufanya. Tunataka kukubali mwaliko wa Mungu kutumia kazi yetu pia kujenga ufalme wa
Mungu duniani. Tunauliza nguvu na ujasiri na ukarimu wa kuwafurahisha sio tu wakubwa wetu na kazi yetu bali pia
Mungu.
Tunashukuru kwa fursa ya kufanya kazi na kwa faida zote ambazo mhudumu anastahili na mahitaji – mazingira
salama na yenye afya; haki ya kuunda vyama, wakati wa likizo, faida za afya, mshahara tu na mshahara, ratiba ya
kazi sawa na faida kwa muda wa ziada na zaidi. Tunaomba kwa wale walio nje ya kazi na ambao wanatafuta kazi.
Tunaomba kwa ajili ya uchumi wetu na kwa viongozi wetu na serikali ambao wanafanya kazi kwa bidii ili kutatua
upungufu wetu. Tunaomba kwa ajili ya ushirika na kazi isiyokuwa ya Umoja. Kwa kile kingine kuhusu kazi yetu na
kazi ya miji yetu, vitongoji, familia, na Kanisa hutaka kuomba Tunaposherehekea sikukuu hii kuu?
Bariki kazi ya mikono yetu, Ee Bwana. Bariki kazi ya mikono yetu. Na yote tunayo yafanya ni ya kupendeza na ya
heshima mbele zako. Amina. Haleluya! Siku ya kazi ya furaha, kila mtu!
Likizo: mpwa wangu ni kupata ndoa ya Jumapili, Septemba 1, katika Cleveland. Mimi ni katika harusi na itakuwa
kuchukua wiki hii mbali na kazi ya kutumia muda na familia yangu. Nitarejea Ijumaa, Septemba 6. Tafadhali karibu
fr. Rufino na fr. Jason Williams. Fr. Rufino atawaongoza siku ya Jumapili, 10:30AM Misa na fr. Williams
atawaongoza kwenye Misa ya Jumamosi 6pm. Ninatoa shukrani zangu za kina sana kwao kwa kutusaidia na
kuomba mwishoni mwa wiki liturgies nasi. Tafadhali Wapatie ukarimu wako wa ukarimu na ushiriki hai ambao
daima hufanya mimi Miss kuwa na wewe na kwamba daima sifa ya Jumapili yetu bora. Omba vizuri kila mtu na
baraka nyingi.
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili ya Septemba: wafadhili wa aina isiyojulikana
Mpango wa vijana: kuanguka ratiba ya kuja 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 510:00pm, 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

