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Kutoka fr. Jim 
 

Uchunguzi wa wiki hii: wale ambao ni wateule kwa ajili ya 
sakramenti Pasaka katika ibada ya Pasaka mwaka huu 
kusherehekea uchunguzi wa pili. Tunaomba kwa na kwa 
wateule wote duniani kote na tunachunguza maisha yetu 
pamoja nao katika Jumapili hizi za Kwaresima dhidi ya injili 
Tunapojiandaa kufanya upya ahadi zetu za ubatizo wakati wa 
Pasaka.  

 

Injili ya Kitabu cha uchunguzi wa pili ni kutoka kwa injili ya 
Yohana: mtu aliyezaliwa kipofu. Suala kwamba anwani hii ya 
hadithi ya injili ni mbele-kimwili dhidi ya kiroho au kuona kwa 
imani. Ni wazi kwamba wale walio na macho ya kimwili ni wale 
ambao ni vipofu kiroho.  Wana shida kuona kwamba Yesu ni 
Masihi na wana ugumu mkubwa katika kumwamini yeye kama 
Bwana na Mwokozi wao. Kwa upande mwingine, mtu ambaye 
alizaliwa kipofu na hana macho ya kimwili anaweza kuona kwa 
sababu ya imani yake. Kuona wake wa kiroho ni mtazamo 
kamili wa 20/20. Yeye ana ugumu kidogo katika kumruhusu 
Bwana kutumia udhaifu wake wa kimwili kuonyesha kwamba 
Yesu ndiye nuru ya ulimwengu na yeye yu tayari sana kuwa 
mfuasi wa yule ambaye amempa kwa macho ya kimwili na 
kiroho. Aliweza kutoa ushuhuda mwema na kushuhudia kwa 
tiba yake kwa wale ambao walimhoji na hatimaye walimkataa. 

 

Tena hili ni hadithi kuhusu uongofu. Inaonyesha kwamba 
ingawa dhambi haitufanya tuwe vipofu kimwili, inatofusha 
kutoka kwa kuona kiroho wakati mwingine. Pia inatujaribu sisi 
katika kujifanya kwamba tunaweza kuona wakati kwa kweli 
hatuwezi kuona kabisa. 

 

Chini ya nuru ya injili hii kuu, tunaona vyema vipi?  Ni 
wapi tunaweza kujifanya tu kuona wakati kwa kweli hatuwezi 
kuona kabisa? Kwa nini tunahitaji uponyaji? Ni kwa jinsi gani 
Bwana hutumia upofu wetu kutuonyesha sisi na wengine 
kwamba yeye kweli ni nuru ya ulimwengu? Je, tunaweza 
kuomba kwa ajili ya uongofu wa kina wa imani na maisha zaidi 
ya imani? Je, Lenten wetu kufunga, maombi na matendo ya 
upendo kuboresha maono yetu ya kiroho? Je, Kwaresima 
inatongoza ili tuone wazi zaidi jinsi ya kuishi ahadi yetu ya 
ubatizo? 

 

Bwana Mungu, fungueni macho yetu ili tuweze kuona uso 
wako katika nyuso za watu wote na wale ambao wanaweza 
kujulikana kama maadui kwetu.  Kutusaidia sisi kuona njia yetu 
ya amani yako na kutusaidia kuona wazi zaidi kuwa wanafunzi 
wako mwaminifu. Amina. 

 

Kwa ajili ya maombi yako Lenten na Tafakari: katika injili 
ya Gaudium, Papa Francis anaandika: "Mungu kamwe hattairi 
la kutusamehe sisi; sisi ndio wale ambao walikuwa wanatairi 
kwa kutafuta rehema yake. Ubinadamu wa dhambi 
unaangukia katika dhambi (wakati mwingine ni sawa) tena na 
tena. Lakini Mungu kamwe disheartens, na Mungu anaendelea 
kusubiri na kuangalia kwetu "kuja kwenye akili zetu," kama 
mwana mpotevu alivyofanya na kurudi kwake. Je, mazoea 
yetu ya Lenten hutusaidia "kuja kwenye akili zetu" na kurudi 
kwa Bwana kwa ajili ya huruma? Sisi ni katika sehemu ya nusu-
ya Kwaresima, kuna kitu chochote kwamba sisi tungependa 
kufanya tofauti kwa nusu ya pili ya Kwaresima? Je, tunaweza 
kuomba au kuendelea kuomba zaidi kwa ajili ya uvumilivu 
katika njia ya rehema, toba, na msamaha?  

 

CHEMBE za mchele kwa bakuli za mchele, jamii za imani 
katika kila jimbo nchini Marekani huweka imani yao katika 
vitendo kwa njia ya maombi, kufunga na kutoa sadaka. Lenten 
sadaka imechangia katika bakuli CRS mchele kusaidia kazi ya 
CRS katika takriban 45 nchi mbalimbali kila mwaka. asilimia 25 
ya ufadhili wote wa bakuli la mchele katika jimbo la mtaa, 
ikiunga mkono juhudi za kupunguza njaa na umaskini. 

 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa 
ajili ya Machi: wafadhili wa ukarimu usiojulikana 
 
Barua kutoka kwa askofu Schnurr: 
Ndugu na dada zangu wapendwa katika Kristo,  
Tunajikuta katika wakati wa kuchanganyikiwa, uoga, na 
mivutano. Aina ya mawazo na malalamishi ambayo ni juu ya 
kila mmoja wetu ni kubwa, akijua kwamba muundo wa maisha 
yetu kwa haraka umekuwa tofauti sana kuliko ilivyokuwa siku 
chache zilizopita. Katikati ya haya yote ya uhakika, Maaskofu 
Katoliki katika jimbo la Ohio, kwa kushauriana na Gavana na 
maafisa wa afya ya umma, kuwa alifanya uamuzi chungu sana 
kwa ajili ya kusitisha sherehe ya raia wote wa umma katika 
Ohio angalau kwa njia ya wiki takatifu na Easter ... 
Soma Barua nzima katika tovuti yetu: 
http://www.catholiccincinnati.org/ 

 
Matukio yote, 
madarasa, na 
mikutano katika 
St. leo ni kufutwa 
kwa njia ya Easter.  
 
Unaweza kuishi 
mfululizo wa Misa 
kwenye parokia 
yetu ya  
 
Au at St. Petro 
katika minyororo 
makuu katika: 
 
Wewe ni walioalikwa kutembelea Mtakatifu leo Kanisa 
kuomba katika mahali patakatifu kwa uteuzi tu. 
Wanafunzi walioalikwa kutumia kompyuta katika ukumbi wa 
Centennial 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 tovuti. 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 kutembelea ukurasa wetu wa Facebook katika: St. leo 
kanisa kuu Katoliki.  
 
Sisi ni kuchukua tahadhari zote muhimu kuweka chakula yetu 
Panjaribu kazi katika mazingira ya afya na salama.  
 
Masaa ya chakula Panaribu ni Mon. Wed. na Fri. 1 hadi 
3:30pm  
Watu wa parokia wanahimizwa kutembelea panjaribu ikiwa 
inahitajika. 
 
Sheria mpya katika chakula Panjaribu 
Mazingatio maalumu yamekutekelezwa katika chakula 
Panjaribu. 
 
Piga 921-1044 kila siku kuwa na uhakika wa panjaribu ni wazi. 
Utakuwa unatarajiwa kusubiri nje. 
Hakuna watoto KURUHUSIWA katika PANJARIBU, isipokuwa 
wao ni katika carrier. 
 
 


