
Juni 7, 2020 
 
Kutoka fr. Jim 
 
Sikukuu ya Utatu Mtakatifu: ni vigumu sana kuelewa sikukuu hii 
lakini bila kuelewa teolojia nyuma ya sherehe hii ya ajabu, sisi 
kufanya uzoefu wa Mungu katika maisha yetu kama Baba, 
mwana na Roho. Tunapata uzoefu wa upendo na Umoja wao na 
tunashiriki upendo huo huo na Umoja. Tumebarikiwa na viumbe 
wote wanabarikiwa katika jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Tunaanza na kumaliza maombi yetu daima katika jina 
la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakiri imani yetu katika 
Baba na katika Mwana na katika Roho Mtakatifu. Tumebatizwa 
na kubatiza wengine kwa maneno haya na kwa jina la Utatu.  
Mungu hutusifu kwa maisha matakatifu na upendo na 
tunashiriki maisha ya Mungu na upendo daima katika jina la 
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo, katika sikukuu hii ya 
ajabu, hebu tuombe: utukufu uwe kwa Baba na kwa Mwana na 
kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa katika mwanzo ni sasa na 
itakuwa milele! Amina. Haleluya!! 
   
Hongera kwa wale wote wenye kufuzu. Tunauliza baraka za 
Mungu kwa wote ambao wanahitimu mwaka huu. 
Tunamshukuru Mungu kwa wema na mafanikio yao na tunauliza 
Bwana mwema kuwa nao na kuwaongoza katika ngazi yao ya pili 
ya masomo au kazi yao au chochote ambacho watafanya. Ikiwa 
bado hujamuamua, naomba Mungu abariki utambuzi wao na 
wanaweza kutumia maarifa yao na ujuzi ili kuchangia wema wa 
jamii yetu na dunia na kuwa bora zaidi kwamba wanaweza 
kuwa. Mimi daima Ninapenda kutumia muda huu kama fursa ya 
kuwahamasisha wahitimu wetu wote kuendelea kuunganishwa 
katika imani na jumuiya zao za Kanisa. Kama wao si tayari 
kushiriki na moja ya Wizara ya kiliturujia (kutoa, cantor, kwaya, 
lector, mkuu wa Ekaristi) Je, wangeweza kuangalia kwa kutumia 
zawadi zao kujenga parokia ya kanisa letu katika njia hizi? 
Tunahitaji na tunataka wao kukua pamoja nasi katika 
kumtumikia Bwana. 
 
2020 MAADHIMISHO ya miaka ya GOLDEN Archdiocesan, kwa 
kuheshimu wanandoa kuadhimisha miaka 50 ya ndoa, 
iliyopangwa kwa ajili ya Agosti 1, 2020, imefutwa. Kumbukumbu 
za maadhimisho ya miaka ya HARUSI waliooana wanandoa 
kusherehekea maadhimisho ya harusi muhimu (25, 40, 50, 60, 
65, 70, 75) katika 2020 inaweza kuomba cheti kupongezana 
kutoka kwa askofu Schnurr. Vyeti itakuwa kutumwa kwa parokia 
kwa ajili ya usambazaji mwishoni mwa mwezi Julai au mapema 
Agosti. Maelezo zaidi yanaweza kupatikana hapa au kwa kupiga 
simu 513-263-6692. 
 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panjaribu kila mwezi kwa ajili 
ya Juni: Kituo cha matibabu ya jua 
 
Waumini Katoliki wanaoishi katika jimbo la Cincinnati na 
Wakatoliki wengine wote katika jimbo kuendelea kuwa 
iligawanywa kutoka wajibu wa kuhudhuria Jumapili Misa. Wale 
ambao wako katika hatari au waoga kwamba wao au familia yao 
wanaweza kuwa wagonjwa wanahimizwa kukaa nyumbani na 
kujiunga na Kanisa kwa kuangalia jamii ya watu wanaoulizwa. 
 
Matukio yote, madarasa, na mikutano katika St. leo ni kufutwa 
hadi taarifa zaidi. 
 
Wewe ni walioalikwa kujiunga na Jumuiya yetu nzima ya 
kuomba pamoja karibu kila siku katika adhuhuri na 6:00pm. 
 

Kujiunga na fr. Jim 
kama yeye matangazo 
Misa siku ya 10:30AM 
katika: 
RCC St. Leo Kanisa 
Cincinnati: https://ww
w.facebook.com/sear
ch/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20c
incinnati&epa=SEARC
H_BOX 
Wewe ni walioalikwa 
kutembelea St. Leo Kanisa kuomba katika patakatifu, au kutumia 
kompyuta katika Centennial Hall kwa uteuzi tu. 
Fr. Jim ni furaha ya kusimamia sakramenti ya Upatanisho kwa 
kuteuliwa tu. 
Tafadhali wito ofisi, Jumatatu hadi Ijumaa, kati ya masaa ya 
10:00am na 1:30pm kufanya miadi yako. 
 
Unaweza kusoma karatasi ya Jumapili katika: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Unaweza kusoma barua ya fr. Jim katika: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Unaweza kufanya sadaka yako ya Jumapili katika: www.saint-
leo.org/DonateNow 
au, unaweza kuacha sadaka yako ya Jumapili katika slot katika 
mlango wa nyuma wa rectory, au unaweza barua sadaka yako ya 
Jumapili kwa: St. leo kanisa kuu 2573 St. leo mahali, Cincinnati, 
OH 45225. 
 
Kwa habari zaidi: tembelea tovuti yetu kwenye: www.saint-
leo.org au tembelea ukurasa wetu wa Facebook katika: St. leo 
kanisa kuu Katoliki. 
 
Ukusanyaji wa Petro, Juni 27-28 unaruhusu Baba Mtakatifu 
kusaidia waathirika wa vita na majanga ya asili na wengine 
wanaohitaji msaada. 


