Septemba 22, 2019

Kutoka fr. Jim
Kuhusu injili: ni nini maana? Je, unaelewa hayo? Je, hii
inamaanisha nini? Je, hii yanatumika vipi? Haya ni maswali ya
kawaida na majibu baada ya kusikia kile Yesu alikuwa akisema
kwa wanafunzi wake. "Na Bwana aliisifu yule mtumishi asiye
mwaminifu kwa kutenda imprudently." Je, Yesu alikuwa
anawahamasisha tabia ya kutokuwa na uaminifu? Kama ni
hivyo, anawezaje kufanya hivyo? Ni kinyume na tabia na asili
yake. Juu ya uso inaonekana kama Yesu inatia moyo wa
udanganyifu, lakini ni tafsiri mbaya ya maandiko kufanya hivyo.
Mtumishi kazi kama wakala wa Bwana na nguvu ya kukodisha,
moto, kuingia katika mikataba, nk. Msimamizi alisimamia fedha
hizo na kufanya malipo kwa ajili yake mwenyewe kwa kulipia
maslahi. Taarifa ya mkopo ilionyesha kiasi cha kulipwa nyuma
na si kiasi zilizokopwa. Fedha ya kulipwa nyuma ni pamoja na
maslahi ambayo ilikuwa fedha ya msimamizi. Kwa hivyo, wakati
msimamizi anapoandika taarifa hiyo, kwa ufanisi yeye ni kutoa
sehemu yake mwenyewe ya fedha hiyo, kwa asilimia ishirini na
tano katika kesi moja na asilimia 50 katika nyingine. Mtu tajiri
anapata kiasi chake kwa ukamilifu. Hivyo, mfano si kuhusu
kuhamasisha udanganyifu kama vile ni juu ya matumizi ya haki
ya fedha na rasilimali.
Bila shaka, msimamizi alikuwa mdanganyifu, na kwa hivyo
alikuwa Amejitenga na kazi yake. Lakini maandishi yake chini ya
deni lilikuwa njia ya kijanja ya kutumia rasilimali zake
mwenyewe (fedha zake) ili kupata neema na wengine na
kuhakikisha kwamba Bwana wake alilipa kwa ukamilifu. Ilikuwa
ni fedha ya msimamizi mwenyewe, kwa hivyo hakuweza
kuhukumiwa kwa kuiba. Badala yake, Bwana na wadaiwa
wanasharifu mtumishi kwa wema ambao amefanya.
Tunapaswa kuwa wabunifu na rasilimali zetu wenyewe na
kutumia utajiri kwa wema mkubwa. Ni kwa jinsi gani sisi
kutumia ni vipaji na hazina ya kumpa Mungu utukufu na sifa na
kujenga ufalme wa Mungu? Tunawezaje kuwa wajanja na wakati
wetu, talanta na hazina ya kumpenda Mungu na jirani na moyo
wetu wote, nafsi, akili na nguvu? Mali yetu na mali zetu
zinaweza kutumika kumtumikia Mungu na wema wote?
Kuhifadhi hazina mbinguni ndio hazina pekee ambayo inachukua
na hazina pekee ambayo ni ya pekee.
Asante, Lady wetu wa kujiliwa: mnamo Septemba 13, 2019,
tulialikwa kwenye mandili ya parokia ya Baba yetu. Hali ya hewa
ilikuwa kubwa, na tukio hilo lilikuwa la kufurahisha zaidi.
Naamini kuwa tunaweza kuwa na uwakilishi mkubwa kutoka
kwa Mtakatifu leo milele. Lady wetu wa kujiliwa, pamoja na
kuhudhuria tukio hilo katika kichaka cha Stricker, alitoa basi
kutoka kwa mwanafunzi wa kwanza kwetu. Tulijaza watu 50 –
watu wazima, watoto, vijana, wazazi na familia, wazee na vijana.
Pia, wengine wengi walikuja kwa gari na utofauti wa St. leo
iliwakilishwa vizuri. Baadhi ya vijana wetu, wakifanya kazi watu
wazima na wanafunzi wa chuo walirudi kwa tukio hilo na ilikuwa
ni muungano wa aina kwa ajili ya parishioners wetu wote.

Tunamshukuru
Mungu kwa
ushirikiano wetu na
bibi yetu ya kujiliwa
na kwa ukarimu wao
katika familia yao ya
parokia.
Shukrani nyingi kwa
St. leo chakula
Panaribu kila mwezi
kwa ajili ya Septemba: wafadhili wa aina isiyojulikana
Programu ya vijana
Septemba 22: mzazi na mpango wa mipango ya teen baada ya
Misa.
Oct. 6: shule ya juu kukutana na tukio katika kituo cha Roho
Mtakatifu 5:30-8:30 pm
Nov. 8/9: shule ya sekondari mafungo na St. Max., maziwa ya
ardhi ya vichaka (Amelia)
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 undercroft juu ya
Sat Septemba. 21 & Mon. Septemba. 23 (9:00am hadi 12:00
mchana 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.
Huduma ya halaiki na uponyaji kuja na kusherehekea tukio hili
maalum la uponyaji siku ya Jumatano, Oktoba 2 katika 7:00 jioni
katika par. Ignatius parokia. 5222 kaskazini bend RD., Monfort
urefu. Uponyaji unajumuisha vipengele vya kimwili, kiroho,
kihisia, kisaikolojia na uhusiano wa maisha yako; si mdogo kwa
tiba ya kimwili. Unaweza kupokea maombi yako mwenyewe au
kwa wale unawajali. Yesu bado huponya leo! Njoo na kupata
uzoefu wa upendo wake wa uponyaji! Iliyofadhiliwa na
Lighthouse upya Center. Kwa maelezo zaidi wito 513-471-LITE
(5483).

