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Kutoka fr. Jim 
 

Kijadi, Kwaresima anatuita maombi, kufunga na kutoa sadaka. 
Katika njia hizi tunajiweka zaidi kulingana na njia za Mungu na 
tunategemea zaidi neema ya Mungu na tunaweza kuwa na 
kutegemea njia za ulimwengu na mitazamo ya kidunia. Pia, 
tunakuwa na nguvu ya kusema hapana kwa dhambi na majaribu. 
Kama Ash Jumatano inatukumbusha sisi na injili kutoka Jumapili 
iliyopita: "tubu na uamini injili." 

 

Nataka kuonyesha baadhi ya fursa za kutoa sadaka au kazi za 
hisani wakati wa Kwaresima kwamba tunaombwa kufikiria 
kufanya na parokia yote katika jimbo la Cincinnati. Fursa moja ni 
wito wa Wizara Katoliki (CMA). Umepokea katika barua mwaliko 
kutoka kwa askofu Schnurr kushiriki katika rufaa hii na kuomba 
kuhusu kiwango cha majibu unachotaka kushiriki.   

 

Leo tunasikia injili ya kugeuka sura ya Bwana. Kama Bwana 
alipokuwa na sura mbele ya macho ya Mitume, ndivyo 
tutaogeuzwa na kushiriki katika ufufuko wa Yesu Kristo. Fumbo la 
Pasaka la Bwana ni dhahiri kuhusu kubadilisha maisha yetu katika 
kushiriki utukufu wa Bwana. Kanisa, katika mfano wa Kristo, pia ni 
kuhusu kubadilisha maisha na kusaidia watu wote wa Mungu hoja 
katika mwelekeo wa ufalme wa Mbinguni. 

 

CMA ni juu ya kubadilisha maisha. Ahadi yetu ya CMA kuweka 
chakula juu ya meza kwa ajili ya familia za njaa kwa njia ya sadaka 
Katoliki na huduma za jamii. Tunawasaidia wengine kusikia wito 
wa ukuhani kupitia kwa huduma ya ufundi na kusaidia elimu ya 
waseminari, mashemasi, na kuweka wahudumu katika seminari ya 
Athenaeum/Mt. Maria wa St. Tunahakikishia kwamba 
chatambarare italeta uwepo wa Mungu kwenye vyuo vikuu vya 
Chuo, katika hospitali, na katika magereza.  Sisi kuleta matumaini 
kwa watoto na matatizo ya mawasiliano, na familia zao, katika 
shule ya St. RITA kwa ajili ya viziwi, na tunatoa msaada wa 
kuendelea kwa makuhani wetu mstaafu archdiocesan ambao kwa 
ukarimu hutuhudumia maisha yao yote. Ahadi zetu zitasaidia 
kugharamia juhudi mpya za kuhamasisha Wakatoliki vijana 
kujihusisha kikamilifu katika maisha ya Kanisa, na kuwafikia wale 
ambao drifted mbali na Kanisa.   

 

Pia, hii ni wakati mzuri wa kuendelea na ahadi yako kwa 
Jimbo la Cincinnati la imani moja, tumaini moja, kampeni ya mtaji 
wa mmoja. Mt. St. Maria seminari, mfuko mstaafu kwa ajili ya 
makuhani na Katoliki huduma za jamii ni pamoja na kama 
walengwa katika kampeni hii kama wao ni katika CMA lakini wengi 
wa fedha katika kampeni hii itakuwa kwa ajili ya elimu Katoliki na 
Shule Katoliki, hasa kujenga viwango vya masomo nafuu kwa mtu 
yeyote ambaye ni kutafuta elimu Katoliki. Kuna sababu nyingi 
nzuri kwamba mfuko huu inasaidia. 

 

St. leo, kwa miaka mingi ilishiriki kwenye bakuli la mchele wa 
uendeshaji. Sisi ni tena mwaka huu. Habari na masanduku ya 
mchango ni katika milango ya Kanisa. Hili ni zoezi la sadaka 
ambalo familia yote inaweza kufanya pamoja.  

 

Kulingana na injili ya wiki iliyopita na kama catechumens 
wetu/wateule wanajifunza kukabiliana na njia za dhambi katika 
maisha yao na kujitayarisha kusherehekea ibada ya uchunguzi na 
sisi, Tafadhali jaribu kutambua majaribu makubwa katika maisha 
yako ya kibinafsi ambayo yanaweza kuharibu kwako na/au kwa 
familia yako. Kuzingatia nishati yako juu yake Kwaresima hii na 
kuomba kwa ajili ya mabadiliko katika mtazamo wako ili kupinga 
majaribu. Kaa ndani na pamoja na Bwana katika hili na ushiriki 
ushindi wa upendo wa Mungu na uwepo juu ya dhambi na mauti. 
Je, unaweza pia kutaja majaribu dhidi ya "utofauti katika umoja" 
ambao unabadili ile parokia yetu? Je, kuna uhasidi baina yoyote, 
hukumu, chuki, hofu, wasiwasi kwamba inaweza kuwa uharibifu 
wa Umoja wetu kama parokia? Tunawezaje, kama jamii ya 
parokia, kukaa pamoja na Bwana na katika Bwana kushughulikia 
matatizo haya na kuendelea kuwa mahali na nyumba ambayo 
inakaribisha watu wote?    

 

Ninawahimiza kila mtu kushiriki katika aina fulani za maombi, 
kufunga na kufanya kazi za upendo. Hebu tusherehekea nguvu ya 
upendo wa Mungu juu ya dhambi na kifo na kukua zaidi katika 
uhusiano wetu na  

Bwana na kila mmoja.  Nini kubadilisha upendo tumepewa na 
upendo kama huo kubadilisha sisi tunaweza kushiriki! 

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

Programu ya vijana: Machi 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/kuand
ika 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. 
 

UKUSANYAJI mzuri wa Ijumaa-Papa Francis ameuliza parokia yetu 
ya kusaidia kwa Wakristo wa siku za Msaada wako unasaidia 
Waziri wa Kanisa katika parokia, kutoa shule Katoliki, kutoa elimu 
ya dini, na kuhifadhi makaburi takatifu. Kwa habari kuhusu 
Wakristo katika nchi takatifu, tembelea 
https://myfranciscan.org/good-friday/. 
 

NURU IMEWASHWA kwa ajili yako-Jumanne, Machi 24, 7:00-9:00 
p.m. upya amani ya Kristo inayopatikana katika sakramenti ya 
Upatanisho. Tembelea www.EncounterPeace.org kwa maelezo 
zaidi. Bila kujali ni muda gani tangu kukiri yako ya mwisho, bila 
kujali dhambi yako inaweza kuwa kubwa, ni sawa. Tafadhali 
kujiunga nasi ... mwanga ni juu kwa ajili yenu! 
 

Bakuli la mchele ni mpango wa Lenten wa huduma za usaidizi wa 
Kikatoliki, shirika rasmi la msaada na maendeleo la kongamano la 
Marekani la Maaskofu Katoliki. Kwa njia ya bakuli la mchele, jamii 
za imani katika kila jimbo nchini Marekani huweka imani yao 
katika vitendo kupitia 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.  
 

NJIA nzuri ya Ijumaa ya msalaba wa haki (CINCINNATI)-On Aprili 
10 kutoka 12:00 mchana-2:00 p.m. kwenye mraba wa chemchemi 
katika mji wa Cincinnati (mvua au kung'ara), Jiunge na ushirikiano 
wa vikundi vya imani kwa ajili ya uzoefu wa maombi ya 
kujishughulisha ambayo huunganisha mateso ya Yesu na mateso 
yaliyotolewa na dhuluma katika siku zetu. Kwa maelezo zaidi, 
nenda https://www.facebook.com/events/468324317453360. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sw&a=www.EncounterPeace.org

