
Mei 10, 2020 
 

Kutoka fr. Jim 
 

Tunaanza mwezi mwingine wa karantini na "kaa nyumbani."  
Maombi yanaendelea kuwa chanzo chetu cha matumaini, nguvu 
na Umoja. 
 

Maombi ya Papa Francis na Bikira Maria 
Ewe Maryamu! 
kama ishara ya wokovu na matumaini. 
Na hakika sisi tulikuwa wenye kuona. 
Miguuni pa msalaba ulishiriki katika maumivu ya Yesu, 
kwa imani thabiti. 
Ninyi, wokovu wa watu wa Kirumi, mnajua kile tunachohitaji. 
Sisi ni hakika kwamba wewe kutoa, hivyo kwamba, 
kama wewe alifanya katika kana cha Galilaya, 
furaha na kusheherekea wanaweza kurudi baada ya tukio hili la 
majaribio. 
Kutusaidia, mama wa upendo Mtakatifu, 
kujikubaliana na mapenzi ya Baba 
na kufanya kile Yesu anatuambia: 
Na ambaye ndiye aliye Chukua adhabu yangu. 
na kuchukua huzuni yetu ya kuleta yetu, 
kupitia msalaba, kwa furaha ya ufufuo. 
Amina. 
 

Yafuatayo ni kuchukuliwa kutoka maombi ya upya wa wakfu 
wetu kwa Bikira Maria. Hii ilikuwa ni huduma ya maombi mnamo 
Mei 1, 2020 na askofu mkuu Gomez wa Los Angeles kwa niaba ya 
majimbo zote nchini Marekani, na kujiweka wakfu kwa mama 
amebarikiwa hasa katika wakati huu wa mgogoro:  

 

Mtakatifu Bikira Maria, mama wa Kanisa, wewe ni matunda 
bora ya upendo wa Mungu wa ukombozi; wewe kuimba juu ya 
huruma ya Baba na kuongozana na upendo wa mama. Katika 
wakati huu wa janga, tunawajia, ishara yetu ya kuwa na 
matumaini na faraja, huduma yako ya mama. Mariamu, afya ya 
wagonjwa, ishara ya afya, ya uponyaji, na matumaini ya Mungu 
kwa wagonjwa, sisi ni kwa ajili yenu wote ambao ni kuambukizwa 
na Guantanamo. 

 

Mariamu, mama wa faraja, ambaye console na upendo wa 
mama wote ambao kugeuka kwako, sisi ni kwa ajili yenu wote 
ambao wamepoteza wapendwa wao katika janga. Mariamu, 
msaada wa Wakristo, ambao wanakuja katika uokoaji wetu katika 
kila kesi, tunatoa kwa ulinzi wako upendo wote walezi wote. 
Mariamu, malkia na mama wa huruma, ambao wanakumbatia 
wale wote wanaowaita msaada wako katika dhiki yao, tunawatoa 
wote ambao wanateseka kwa njia yoyote kutoka kwenye janga. 
Mariamu, kiti cha hekima, ambaye kwa kiasi cha ajabu sana 
kujazwa na mwanga wa kweli, sisi ni pamoja na wewe wote 
ambao ni kufanya kazi ya kupata tiba ya janga hili. Mariamu, 
mama wa ushauri mwema, ambaye alijitoa mwenyewe kwa moyo 
wa mpango wa Mungu kwa ajili ya kufanya upya wa vitu vyote 
katika Kristo, tunawakabidhi viongozi wote na watunga sera. 
Kubali kwa ukarimu wa mama kitendo cha kuweka wakfu ambayo 
tunafanya leo kwa ujasiri na kutusaidia kuwa vyombo vya mwana 
wako kwa ajili ya uponyaji na wokovu wa nchi yetu na ulimwengu.  
Mariamu, mama wa Kanisa, unainuliwa kama malkia katika 
mkono wa kuume wa mwana wako: tunauliza uombezi wenu kwa 
mahitaji ya nchi yetu, kwamba kila hamu ya wema inaweza 
kubarikiwa na kuimarishwa, kwamba imani inaweza kuwa 
imeinuliwa na kulishwa, matumaini yanayokubaliwa na kuwa na 
nuru, na hisani na animated; Tuongoze, tunaomba, pamoja na njia 
ya utakatifu. Mariamu mama yetu huleta kila mtu chini ya ulinzi 
wako na alikabidhi kila mmoja kwa Mwanawe Mpendwa, Yesu 
Kristo Bwana wetu. Amina. 
 

MWENYE FURAHA SIKU YA MAMA! 
 

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

Matukio yote, madarasa, na mikutano katika St. leo ni kufutwa 
hadi taarifa zaidi. 
 

Kujiunga na fr. Jim kama yeye matangazo Misa siku ya 10:30AM 
katika: RCC St. Leo Kanisa 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
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 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/DonateNo
w 
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. 
orgOr tembelea ukurasa wetu wa Facebook katika: St. leo kanisa 
kuu Katoliki. 
 

Masaa ya chakula Panaribu ni Mon. Wed. na Fri. 1 hadi 3:30pm. 
Watu wa parokia wanahimizwa kutembelea panjaribu ikiwa 
inahitajika. Mazingatio maalumu yamekutekelezwa katika chakula 
Panjaribu. 
• Piga 921-1044 kila siku kuwa na uhakika ni wazi. 
• Utakutarajiwa kusubiri nje. 
 

Kutokana na mlipuko wa virusi vya currant, Tafadhali jua kwamba  

Kutembea njaa ni kwenda VIRTUAL mwaka huu! Msaada St. leo 
chakula Panijaribu kwa kusaidia 2020 kutembea kwa njaa 
KUJIUNGA au kuchangia timu yetu 
katika: fsfb.convio.net/site/TR/HungerWalk/HungerWalk2020?tea
m_id=11540&pg=team&fr_id=1430 
au, cincinnatihungerwalk.org. Kuwa na uhakika wa kutafuta St. 
Leo Kanisa Panijaribu 
au, kufanya kuangalia yako itakayolipwa kwa: Freestore Foodbank 
njaa kutembea 
Kuwa na uhakika wa kuonyesha St. Leo Kanisa Panijaribu kama 
mpokeaji wako. 
Mail kwa: Freestore Foodbank njaa kutembea, 1141 kati Parkway, 
Cincinnati, OH 45202 
Msaada wako ni muhimu sana! Fedha zote waliochaguliwa kwa 
ajili ya St. leo chakula Panjaribu huenda kwa akaunti yetu. Hii ni 
"fedha yetu katika benki." Kutokana na ukarimu wenu mwaka 
jana, kwa sasa tuna usawa katika akaunti yetu. Lengo letu mwaka 
huu ni kuwa na pesa za kutosha katika FoodBank ya FreeStore 
hadi mwisho yetu mpaka 2021 kutembea njaa! Kwa msaada wako 
tunaweza kufanya hivyo! 
 

Kutawazwa kwa Benson Lotiang'a Lokidiriyo juu ya Mei 16 
2020 katika 11:00am 
Itafanyika-kutazamwa kupitia Mlisho wa video tu. 
www.stpeterinchainscathedral.org 
Kujiunga na sisi kwa ajili ya kushangaza DRIVE-kwa 
KUADHIMISHA katika St. leo ya maegesho mengi juu ya Sat. 
Mei 16. Drive kwa njia ya maegesho wakati wowote kati ya 
1:00 na 2:00pm. Honk pembe zako, wimbi, kufanya kelele, 
kushikilia mabango, acha watoto kuinua michoro yao, kupata 
ubunifu! 

 


