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Kutoka fr. Jim 
 

Hii ni hadithi ya injili yenye nguvu ambayo inatusaidia 
kuchunguza maisha yetu ili kukaa katika hatua na harakati za 
neema na uongofu.  Inatupatia msaada tunapo jaribu kuishi 
zaidi katika mfano wa Kristo na kuruhusu Lenten wetu wetu 
kutusaidia "kugeuka mbali na dhambi na kuwa waaminifu kwa 
injili." 

 

Je, ni nini kinachotembea zaidi kuhusu hadithi hii ya ajabu?  
Kuna mengi ambayo hualika kila mmoja wetu kwa uongofu 
unaoendelea.  Baadhi ya Vipendwa vyangu ni: 

 

"Lazaro, toka!"  Je! Unaweza kusikia Bwana akikuita kutoka 
kaburini au mahali pa giza katika maisha yako ambayo ina 
uwezo wa au kuchukua maisha mbali na wewe au kukataa 
maisha kutoka kwako kabisa?  Ni wapi unaweza kuwa wafu na 
jinsi gani Bwana anataka kugeuka hii karibu kwa kuwaita wewe 
uhuru na maisha?  Ulevi, tabia mbaya, ubinafsi? 

 

"Untie na Mwacheni aende."  Je, wito wa kuishi zaidi kwa 
neema na upendo usio na masharti wa Mungu unakusihi na 
kuiweka huru?  Kama msimu wa Kwaresima anakuja karibu, ni 
jinsi gani wewe akageuka mbali na dhambi na kuwa mwaminifu 
zaidi kwa Bwana?  Je, msamaha au kutoa sadaka na kupokea 
usaidizi wa rehema?  Je, kuishi kwa uaminifu na chochote kati ya 
fadhila au karama za Roho?  Je, kutoa shukrani kwa nafasi ya pili 
msaada?  Je, kumsifu Mungu kwa uwepo wa Mungu na upendo?   

 

"Mimi ni ufufuo na uzima ... Je, unaamini jambo hili? "  Je, 
uko tayari kupata upya ahadi zako za ubatizo wakati wa Pasaka?  
Je, unaweza kusema, na Martha, kwamba kweli unaamini 
kwamba Kristo ni mwana wa Mungu?  Je, uko tayari kuishi zaidi 
kama watu wa Easter na Haleluya kama wimbo wako?  Je, 
kushiriki katika Ekaristi kikamilifu na kabisa, kuamini katika 
uwepo halisi wa Kristo na kuishi katika mfano wa Kristo, kama 
mwili wa Kristo katika ulimwengu, msaada?  Ni kwa jinsi gani 
imani yako inaongezeka na kukua?  Unawezaje kutoa ushuhuda 
bora na kujibu zaidi katika maisha yako – nafsi yako yote, akili na 
nguvu? 

 

Tangazo rasmi: ufanisi Julai 1, 2020, askofu mkuu Schnurr 
pamoja na mapendekezo ya Bodi ya watumishi wa kuhani 
ameniteua mchungaji wa St. Boniface, katika Northside wakati 
kuendelea kama mchungaji wa St. leo kanisa kuu.  Mchungaji wa 
zamani wa Mt. Boniface, fr. Joe Robinson, amestaafu.  Kwa 
kushangaza Nilihudumu kama mchungaji wa t0 wa fr Joe kutoka 
mwaka 1983, 1986 wakati fr. Joe alikuwa mchungaji katika St. 
Columban katika Loveland.  St Boniface ni jirani yetu hapa St. leo 
na nina furaha kuwasaidia kama Mchungaji wakati akiendelea 
kubaki katika St. leo kama mchungaji. 

 

Baadhi ya watoto wetu wanahudhuria shule ya St. Boniface.  
Pia, ufanisi Julai 1, 2020, Bi Angela Heisel itakuwa mkuu mpya.  
Mimi alikutana yake, na yeye ni msisimko sana kuwa mkuu na 
naamini atakuwa na kuongeza ajabu kwa familia St. Boniface. 

 

Tafadhali kaeni salama na afya.  Acha tuendelee kuomba 
kwa kila mmoja katika siku hizi. 
 

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

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. 
 
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.  
 
Kujiunga na fr. Jim kama yeye matangazo Misa siku ya 10:30AM 
kwenye Facebook katika: Grupo Hispana St leo unaweza kuishi 
mfululizo wa molekuli katika parokia ya Lady  

 
Au at St. Petro 
katika minyororo 
makuu katika: 
 
Wewe ni 
walioalikwa 
kutembelea 
Mtakatifu leo 
Kanisa kuomba 
katika mahali 
patakatifu,  
au kutumia 
kompyuta katika 
Centennial Hall kwa uteuzi tu. 
Fr. Jim ni furaha ya kusimamia sakramenti ya Upatanisho  
kwa miadi 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 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. 
 
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. 
 
 


