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Tafadhali kumbuka kwamba Juma lijalo ni sikukuu kuu ya Pentekoste. Kama 
parokia ambayo inazungumzia lugha mbalimbali na kusherekea tofauti ya zawadi 
na ana umoja wetu katika Mungu mmoja, mimi kuangalia juu ya sherehe hii 
kama aina ya sikukuu ya siku ya kwanza kwa ajili ya St. leo. Kama sisi si jina la St. 
leo mkuu, tunaweza kwa urahisi wamechukua jina la Kanisa la Pentekoste au 
Kanisa la Roho Mtakatifu.  Kweli, parokia yoyote inaweza kuwa na majina haya. Labda sikukuu ya Pentekoste ni 
sikukuu ya Patronal kwa Kanisa zima kote ulimwenguni.  

  
Hasa hapa St. leo, Je, si maelezo ya tukio la Pentekoste katika matendo ya Mitume kuwakumbusha liturgies 

yetu ya wikendi? Je, Roho si dhahiri katika Umoja ambao ni miongoni mwa uanuwai wa watu, karama na lugha 
ambazo sisi tumebarikiwa kushiriki? Utofauti wetu ni baraka zaidi kuliko ni kizuizi kwetu kuwa Kanisa pamoja. Hii, 
pia, ni kutokana na uwepo wa Roho ambaye ni daima kwa upande wetu wa kutuonyesha njia, kutufundisha jinsi ya 
kumpenda Mungu na kwa mwingine, ili kutusaidia kuwapenda wengine kama Mungu anatupenda na kukubali, 
kuvumilia, kusamehe, kubeba, console na kuponya mmoja kwa jina la Bwana. Hii inafafanua umoja wetu katikati ya 
utofauti wetu wote. Hasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Umoja tunaijua katika kupokea na katika kufanya kazi 
za kiroho na za kimwili za huruma. 

 
Lakini kadiri tunavyobarikiwa na kadiri tunavyokua na kukua katika upendo wa Mungu na uzima wa Roho, ni 

lazima tuwe na njaa kwa njia za Mungu na kutegemea Roho Mtakatifu daima kwa ukuaji zaidi. Ni lazima tuwe na 
ufahamu wa vizingiti ambavyo bado vipo ambavyo vinaweza Kututenganisha au kupata njia ya wito wa Umoja 
ambao Mungu anataka kwa ajili yetu. Si kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha ya kawaida vizuri kwa sisi wote 
inaongoza kwa kutoelewana kawaida na asili na hisia za kuumiza na kuamini kila mmoja wakati inaonekana na 
anahisi kama ni wakati wa kusimama chini na kupambana, au kutoa shukrani njia nyingine za kufanya mambo au 
kwamba kuna zaidi ya njia moja au kwamba utamaduni yoyote moja si njia pekee au kila wakati njia bora , Endelea 
kupinga uvumilivu wetu, huruma na uvumilivu kwa mtu mwingine. Lazima daima tuegemee Roho kwa changamoto 
hizi.  Roho ni yule pekee anayeweza kutusaidia na ambaye atatupa marekebisho attitudinal inapohitajika. Njoo, 
Roho Mtakatifu, Njoo! Basi Jaza nyoyo za walio amini. Enkindle ndani yetu moto wako. Weka upya na sisi na tena 
uso wa dunia. 

 
Leo ni sikukuu ya kupaa. Miaka mingi iliyopita, sasa, Maaskofu wa Marekani walitoa ruhusa ya kuhamisha 

sikukuu hii kutoka Alhamisi hadi Jumapili kabla ya Pentekoste.  Inachukua nafasi ya Jumapili ya saba ya Pasaka.  
Masomo na maombi yaliyotumiwa kwa ajili ya wikendi hii ni kutoka Misa ya sikukuu ya kupaa.  Ambapo Bwana 
amekwenda, tunatumaini kufuata.  Kwa neema na fadhila za Roho Mtakatifu, tuweze kuishi sasa kwa ajili ya wakati 
huo. 

 
Mei 25, 2020: Jumatatu hii, tumepewa ruhusa na Maaskofu wetu kuanza kurudi kanisani, ikiwa na tu ikiwa 

tunaweza kufuata tahadhari fulani za usalama na vikwazo. Kwa sababu ya haja ya kujitangazia kijamii, hatuwezi 
kuwa na Kanisa kamili. St. leo sasa inaweza tu kushikilia watu 90. Ingawa sisi ni kuruhusiwa kuhudhuria Misa, 
wajibu wa kufanya hivyo bado ni kusimamishwa kwa njia ya mwezi wa Agosti. Hivyo kama si kwa kugeuka mtu 
yeyote ambaye anataka kuja kwa Misa katika mazingira salama, kutakuwa na fursa ya kuhudhuria Misa kwa wiki 
nzima. Unahimizwa sana kuhudhuria mmoja wa raia wa kila siku wakati wa juma badala ya kila mtu kusubiri hadi 
Jumapili au Jumamosi. Kwa sababu yoyote ikiwa huwezi kufuata kanuni za afya na usalama, kama vile kuvaa masks 
na kuweka umbali wa kijamii, na maombi mengine muhimu ya kuweka Kanisa na wewe mwenyewe safi na afya, ni 
sawa na kuja. Kwa hakika kama wewe ni mgonjwa au kujisikia mgonjwa, tafadhali wala kuja. Misa yetu ya Jumapili, 
10:30 am bado itakuwa hai. Sherehe ya Misa itakuwa tofauti kama sisi ni kutumika lakini bado kuna hatari kubwa 
ya kuwa mgonjwa na kuambukizwa virusi kama sisi si makini.  Kwa ajili ya orodha kamili ya Misa mara, nini itakuwa 
tofauti, na nini unaweza kufanya ili kutusaidia kudumisha mazingira salama, tafadhali angalia Posti kwenye ukurasa 
wetu wa mtandao wa parokia, saint-leo.org. Asante sana kwa uvumilivu wako, ufahamu, ushirikiano na ushirikiano.  
 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili ya Mei: wafadhili wa ukarimu usiojulikana 
 


