
Januari 19, 2020 
 
Kutoka fr. Jim 
 
Daktari Martin Luther King Jr.  Jumatatu, Jan. 20, nchi yetu ina 
heshimu Dkt. Martin Luther King Jr.  Hatuwezi kusahau Dkt. kazi 
ya mfalme na kazi ngumu, kuweka chini ya maisha yake, 
kutokomeza chuki na ubaguzi wa rangi katika nchi yetu. Kwa 
kweli, Tunachukua muda kutoka kwenye utaratibu wetu wa 
kawaida kusherehekea ukuaji wa nchi yetu katika usawa wa 
rangi kutokana na uelewa wa ufahamu wa Martin Luther King Jr. 
Tunakumbuka ndoto yake. Tunaweza kufanya nini ili kuweka 
ndoto yake kuwa hai? Ingawa tumefanya mengi ya ukuaji katika 
eneo hili, chuki bado ipo kwa sababu ya rangi ya ngozi ya mtu, 
inaonekana, uwezo, jinsia nk. Wakati mwingine sio wazi kwetu 
kama mara moja ilikuwa lakini bado ipo. Mtoto ambaye ni 
kupuuzwa au si kukubaliwa katika kundi kwa sababu tu-yeye 
haionekani fit katika au hukutana na viwango vya kuwa "baridi" 
au ni tu tu lebo kama lengo la kukataliwa ni mfano mmoja. Je, 
kuna fursa sawa kwa makundi yote ya kikabila na kwa jinsia zote 
katika nchi yetu? Haya ni maswali ambayo sisi daima haja ya 
kuongeza.  Kazi ya Dkt. Martin Luther King Jr. haikutokea mara 
moja tu na kwa wote.  Ni kazi inayoendelea kuendelea kukuza 
uelewa wa kila mtu kuhusu suala hili la haki. Hii pia ilikuwa kazi 
ya Yesu katika kujenga ufalme wa Mungu, katika kuvunja vizuizi 
vinavyoweka watu mbali, katika kuwatendea kila mtu kama 
ndugu na dada. Tunaomba kwa ajili ya Roho ambaye anatupa 
huru kumpenda kila mtu bila masharti. 
 
Umoja wa Kikristo: Januari 18 hadi 25 ni wiki ya maombi kwa 
ajili ya Umoja wa Kanisa. Ee Mungu, Mtakatifu na Utatu wa 
milele, tunaomba kwa Kanisa lenu katika ulimwengu. Kuitakasa 
maisha yake; kufanya upya ibada yake; ushahidi wake; kuponya 
migawanyiko yake; kuhakikisha Umoja wake ni dhahiri. 
Kutuongoza, pamoja na kaka na dada zetu wote, kwa ushirikiano 
katika imani, maisha na ushuhuda. Hivyo kwamba Umoja katika 
mwili mmoja, na Roho mmoja, tunaweza pamoja kushuhudia 
kwa umoja kamili wa upendo wako. Amina. 
 
Roe v. wade: tarehe 22 Januari ni maadhimisho ya mahakama ya 
Roe. wade, uamuzi wa serikali kuu ya Marekani wa kuhalalisha 
utoaji mimba katika nchi hii. Tunaendelea kuomba kwamba 
uamuzi huu utainduka na mara nyingine tena nchi yetu itailinda 
maisha ya wanadamu ambao hawajazaliwa. Tunaomba, pia, kwa 
mamilioni ya watoto wasio na kazi ambao wamepoteza maisha 
yao na wanawake ambao wanapata hasara ya mtoto wao 
kupitia utoaji mimba, ambao wanapoteza sehemu yao 
wenyewe, pamoja na wengine waliohusika katika kufanya 
uamuzi huo. Pia tunataka kuendelea kuomba mageuzi ya 
huduma za afya ambayo inakuza na kukuza ukuaji wa maisha 
katika ngazi zote.  Hebu tuendelee kuomba kwa ajili ya nchi yetu 
na viongozi wetu katika juhudi zao za kukuza mageuzi ambapo 
inahitajika zaidi kwa manufaa ya wote. 
 
Kupumzika katika amani: Ijumaa hii iliyopita, parokia yetu 
sherehe ya mazishi Misa ya Annie Reynolds. Annie alikuwa 
mwanachama wa muda mrefu na hai wa St. leo parokia kuu na 
mkazi wa kaskazini Fairmount. Alimpenda Bwana na Kanisa. 
Alipigana kwa ajili ya haki na amani. Alikuwa mkarimu na 
mkarimu na mwenye hamu sana na anayehusika na maisha ya 
parokia. Atakukosa sana. Rambirambi na maombi yetu kwa 
familia na marafiki. Na yeye daima kupumzika katika amani 
katika mikono ya upendo wa Bwana wake na Mwokozi. 
 
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. 
 
Shukrani nyingi kwa St. leo 
chakula Panaribu kila 
mwezi kwa ajili ya Januari: 
wafadhili wa aina 
isiyojulikana 
 
Programu ya vijana 
Jan. 22: msaada wa nyumbani/Tutoring 
programu  
Jumatano mchana kutoka 4:30-7:00pm, Centennial Hall 
Jisajili: wasiliana na Yuda IE Kuhlman: judiekuhlman@gmail.com 
Utafiti wa Biblia wa kijana: Jan. 12, 19, Feb. 2, 9, 23, Mar. 1 
Darasa la kwanza la ushirika: Jan. 19, 26, Feb. 2, 9, 16, 23, Mar. 
8, 29 
 Mazoezi 5 Aprili 
Kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekhulman@gmail.com 
Ushirika wa kwanza: Jumapili Aprili 19, 2020 
 
Theluji habari! Angalia vituo vifuatavyo kwa ajili ya St. leo 
kufutwa kwa safari: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-
Channel 19 
 
Kuwa na uhakika wa kuchukua bahasha yako ya mchango wa 
Jumapili na kalenda yako 2020 kutoka nyuma ya Kanisa. Kama 
unahitaji Bahasha, simu ya ofisi katika 921-1044 
 
St. leo chakula Panjaribu KUFUNGWA kwa hali ya hewa 
inclement wakati Cincinnati shule za umma zimefungwa. 
 
ASANTE: hii gazeti ni samani kwa parokia bila malipo. 
Matangazo yanayoonekana kabisa kwa gharama zote za 
kuchapisha ambazo Kanisa linaweza kuwa na mzigo. Tafadhali 
patronize wafadhili hawa kama kuwashukuru kwa ukarimu wao. 
 
Shule Katoliki wiki, Januari 26-Februari 2 
Shule Katoliki: kujifunza. Kumtumikia. Kuongoza. Kufanikiwa. 
Tafadhali kuomba kwa ajili ya Kitivo, wafanyakazi na wanafunzi 
ambao kuhudhuria shule Katoliki katika jimbo la Cincinnati.  
Ukusanyaji wa CISE: 26 Januari 
 
Kujitolea mwishoni mwa wiki kwa ajili ya 2020 Wizara ya 
huduma ya Kikatoliki katika jimbo ni Februari 1/2 CMA ni nafasi 
yetu kila mwaka kusaidia kazi ya huduma sita muhimu ambazo 
zote zinafanya kazi hapa katika jimbo letu.  
 
Tunatafuta Katibu/karani kwa ajili ya ofisi ya mwanzo mwezi 
Januari. 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. 
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. 


