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Kutoka fr. Jim . . . 
 

Lenten kutafakari: Nina kipande cha sanaa na msanii wa 
Mexico ambaye hufanya picha nje ya udongo na kisha rangi yao 
kwa rangi angavu-njano, Chungwa, bluu, nyekundu, zambarau, 
kijani.  Kila mchembe anaiita "mti wa uzima."  Wengi wa uchuni 
hawa wana mandhari ya kidunia na wengi wana mandhari ya 
kibiblia ambayo picha mti wa uzima katika bustani ya Edeni na 
kusimulia hadithi ya uumbaji na wokovu.  

 

Kipande ambacho mimi, kama kinaweka umbo lake la mti, 
linaelezea hadithi ya safina ya Nuhu. Katikati ya maua yote 
mazuri, matunda na maisha tele, wanyama ni salama katika 
safina kufurahia maisha ya wokovu na kuna wanyama kupanda 
juu upande wa sanduku kupata katika mashua ya maisha na 
wokovu. Ni kama vile maisha katika bustani ya Edeni ni 
kurejeshwa kwa viumbe vyote na mambo ni kurudi katika njia 
walikuwa katika mwanzo wa uumbaji. 

 

Yesu aliteseka, alikufa na kufufuka kwa ajili yetu sote ili 
tuweze kujua wokovu wa Mungu na kujiunga na viumbe wote 
katika kurejeshwa kwa ukamilifu wa maisha na Mungu.  e ni 
katika mashua ya wokovu. Mungu anataka na anataka sisi 
kupitia Yesu na Roho wao kuishi kwa ushirika na maisha ya 
Mungu sasa na milele.   

 

Siku 40 ya Kwaresima inaweza kuwa kama mafungo kwa 
ajili ya Kanisa zima ambapo watu wa Mungu kuchunguza ukweli 
huu na kukua pamoja kwa kina zaidi katika kuelewa na 
kufahamu maisha, upendo na wokovu kwamba Mungu kwa 
ukarimu anashiriki nasi. Tunapoelewa na kukubali ukweli huu, 
Kwaresima inakuwa wakati Tunapojitahidi kuishi kwa ukaribu 
zaidi katika Umoja na kile tunaamini na kwa maisha tunayojua 
Mungu ni kutupatia sisi. 

 

Mungu ametupa ahadi ya kuwa Mungu kamwe 
hatatatukuma nje ya mashua na kwamba daima tuna nafasi 
ndani yake bila kujali. Wakati tunahisi vinginevyo, zaidi ya 
uwezekano, Vivutio vya ulimwengu na ubinafsi lured sisi kurudi 
katika maji ya taabu ya dhambi na kifo au sisi ni akawapofoa 
kuona mahali kwamba Mungu ameandaa kwa ajili yetu au viziwi 
kwa wito wa Mungu kuchukua nafasi yetu ya haki. 

 

Kwaresima, basi, ni nafasi ya ajabu kwa sisi kutubu na 
kutafuta msamaha wa Mungu na rehema, ili kugeuka mbali na 
dhambi na kubaki kama waaminifu kwa injili kama vile 
tunavyoweza. Ni wakati wetu kutembea na catechumens na 
wagombea kwa ushirikiano kamili na Kanisa na kuchunguza 
maisha yetu na imani yetu pamoja na injili ya Lenten. Ni wakati 
wa maombi, kufunga na kutoa sadaka (Matendo ya huruma na 
hisani).   Tunafanya yote haya ili kuupata nafasi yetu kurudi 
kwenye mashua ya wokovu au kumshawishi Mungu kutufanya 
kwenye mashua bali tu kama jibu la kuokoka na kuwa katika 
muungano na uzima wa Mungu. Kwa ukweli kabisa, hili ndilo 
lililotegemewa kwetu kama matawi kwenye mti wa uzima wa 
Mungu. Tunaomba, kufunga, kusamehe, na kuishi kwa hisani 
kwa mtu mwingine kwa sababu Mungu kweli alituokoa kutokana 
na dhambi na kifo. 

 

Hivyo, tunataka kufanya hii Kwaresima ili kusherehekea 
nafasi yetu juu ya mti wa maisha ya Mungu?  Jinsi gani kuishi na 
msamaha wa Mungu na huruma, maombi na mila za Kanisa, 
kufunga na kutoa sadaka kutusaidia kufanya hivyo?  Mashua ni 
meli. Kumsifu Mungu kwamba kuna mahala pa sisi. 

 

Nuru imewashwa kwa ajili yako: "nuru iko juu kwa ajili 
yako" ni mpango wa jimbo la Cincinnati kualika Wakatoliki wote, 
hasa wale Wakatoliki ambao hawakupokea sakramenti hii kwa 
muda mrefu, kupata uzoefu wa upendo na huruma ya Mungu 

kupitia 
sakramenti ya 
Upatanisho. 
Kuungama ni 
fursa nzuri ya 
kugeuka 
mbali na 
dhambi zetu 
na kupata 
uzoefu wa 
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Upatanisho 
na Mungu na 
wengine 
katika maisha 
yetu. Katika jimbo la Cincinnati kila parokia itakuwa 
kusherehekea sakramenti ya Upatanisho kwa kutoa ushahidi 
binafsi siku ya Jumanne, Machi 24, 2020 kutoka 7:00pm – 
9:00pm. Kila Kanisa la parokia litakuwa na milango ya wazi 
kwako.  

 

Huduma ya maridhiano ya jamii: Machi 21, Jumamosi, 1pm 
katika St. leo kutakuwa na huduma ya maridhiano ya kijamii 
katika Kihispania. Kutakuwa na tano Kihispania kuzungumza 
makuhani, ikiwa ni pamoja na mimi, kwa  

 

kusikia ushahidi.  Tutaanza na huduma ya maombi ambayo 
inajumuisha Liturujia ya neno na kuhubiri na/au kufundisha juu 
ya sakramenti ya Upatanisho, uchunguzi wa dhamira na 
matendo ya hiari. Kisha makuhani wataisikia ushahidi wa 
kibinafsi.  Wasemaji wa Kiingereza ni zaidi ya kuwakaribisha.  
Makuhani ni wenye Bi-lingual. 

 

Lady wetu wa Kanisa Rozari, 17 Farragut Road, Cincinnati, 
Ohio, 45218 ni mwenyeji wa huduma ya maridhiano ya parokia, 
Jumamosi, Machi 7, katika 10am katika Kihispania. Mimi 
nitakuwa mmoja wa waungamishi huko na St. Susanna parokia 
ni kuwa na huduma ya maridhiano ya parokia katika Kihispania 
siku ya Jumamosi, Machi 28 katika 10am na pia nitakuwa huko. 
Kila mtu ni karibu katika yoyote ya huduma tatu. 

 

Ijumaa ya Kwaresima kuna njia ya msalaba katika St. leo 
katika Kanisa, 7pm.  Kila mtu, lugha zote, karibu. 

 

RCIA/RCIC: ibada ya Kikristo ya kuanzishwa kwa watu 
wazima na watoto imekuwa katika mchakato kwa zaidi ya 
mwaka jana na kuendelea kwa sasa. Kuna watu kumi na tatu 
catechumens ambao wanatafuta ubatizo na kuanzishwa 
kikamilifu katika imani ya Kikatoliki katika mkesha wa Pasaka 
mwaka huu na wagombea wawili ambao walibatizwa katika 
imani nyingine na wanatafuta ushirika kamili na imani ya 
kikatoliki pia katika ibada ya Pasaka. Jumapili hii (leo) katika 
10:30 yetu ni Misa kuna ibada ya kutuma kwa askofu mkuu kwa 
ajili ya ibada ya uchaguzi-kuwa kuchaguliwa na Mungu kwa njia 
ya Kanisa kusherehekea sakramenti Pasaka katika 7:30pm 
Jumapili, Machi 3, 2020 (leo). Kutakuwa na mila nyingine 
kwamba sisi kusherehekea pamoja nao katika 10:30 Misa yetu 
katika Kwaresima wakati wao kujiandaa kupokea sakramenti 
hizi. Tunafiri pamoja pamoja nao Tunapojiandaa kufanya upya 
ahadi zetu za ubatizo wakati wa Pasaka.   

 

Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa 
ajili ya Machi: wafadhili wa ukarimu usiojulikana 

 

Programu ya vijana 
Utafiti wa Biblia wa kijana: Feb. 23, Mar. 1 
Machi 3, 10, 17, 24, 31: msaada wa nyumbani/Tutoring 

mpango, 4:30-7:00pm, Centennial Hall 
Kwanza ushirika darasa: Mar. 8, 29, Aprili 5 mazoezi, 

kwanza ushirika: Jumapili Aprili 19, 2020 



 

Tunatafuta Katibu/karani kwa ajili ya ofisi kuanza haraka 
iwezekanavyo. Masaa 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. Ni 
fursa ya kushiriki moja kwa moja katika utume wa St. leo. Kama 
wewe au mtu yeyote unajua ni nia, tafadhali kutuma taarifa kwa 
stleocinti@aol.com au wito Stephanie katika 921-1044x20. 

 

St. leo chakula Panjaribu KUFUNGWA kwa hali ya hewa 
inclement wakati Cincinnati shule za umma zimefungwa. 

 

Siku ya afya katika St. leo, waliodhaminiwa na su Casa 
Hishofu Center, Alhamisi, Machi 5, 2020, 11:00 ni kwa 3:00 pm, 
huduma zote ni bure na wazi kwa umma. UC afya 
mammography simu ya uchunguzi huduma kwa ajili ya bima ya 
wanawake umri 40 na juu. Kujiandikisha, piga simu 513-672-
3731. Muunganisho wa huduma za afya utasaidia watu binafsi 
na familia ili kusaini bima ya afya ambayo ni sahihi kwao, iwe ni 
matibabu au mpango binafsi. Ushauri wa unyonyeshaji. Bure 
kuzalisha na P& G bidhaa za kusafisha na mengi zaidi. 


