Aprili 5, 2020

Kutoka fr. Jim
Juma takatifu: huduma zetu zote kwa ajili ya wiki hii kuu ya
maombi zimebadilishwa kuwa akaunti ya kukosekana kwa
mkutano wa Kanisa na kufuata kujitangazia salama na taratibu
za kusafisha kwa ajili ya mawaziri na wafanyakazi wa kamera.
Kwa Palm Jumapili hakuna baraka, usambazaji na
maandamano na matawi ya mitende. Uteuzi wa injili ni shauku
ya injili ya Mt. Mathayo. Kuna mabadiliko mawili makubwa
katika huduma takatifu za Alhamisi. Hakutakuwa na kuosha
miguu na hakuna maandamano mwishoni mwa Misa na
sakramenti ya baraka, na vivyo hivyo hakuna ibada. Ijumaa
nzuri, kutakuwa na kesi kumi na moja badala ya kumi. Mmoja
ameongezwa kwa ajili ya janga. Pia, wahudumu ambao
watauchaji msalaba wanapaswa kufanya hivyo bila kugusa.
Ibada ya Pasaka, hakutakuwa na moto wa Easter au
maandamano na mshumaa ya Pasaka na sakramenti ya
kuanzishwa haitaserehekewa.
Na Liturujia ya mitende Jumapili ya mateso ya Bwana, sisi sote
Tumealikwa kuingia na kushiriki katika mateso ya Kristo kama
inavyofunua katika wiki takatifu katika liturgies na mila ambazo
tunasherehekea. Hii ni kweli hasa kwa siku tatu kwamba sisi
wito Triduum-takatifu Alhamisi, Ijumaa nzuri na ibada ya
Pasaka. Tunawahimiza nyote kuungana nasi kutoka kwa faini
ya kirafiki na salama ya nyumba zenu.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RCC-St-Leo-ChurchCincinnati-103955481239196/
Hii ni wiki kuu ya maombi kwa Kanisa. Liturujia yetu katika
mwaka huu inatusogeza hadi wiki hii na inakoma katika siku
tatu za Triduum na sherehe za Pasaka. "Kama tutakufa na
Bwana basi kwa kweli tutainuka pamoja naye." hapa hakuna
upendo mkuu kuliko huu kuliko kuyatoa maisha ya mtu kwa
marafiki wa mtu. " ni chake kile tunaamini, kuomba na kuishi
katika hii takatifu ya wiki.
Kama Kanisa hukusanya kote ulimwenguni kusherehekea
liturgies ya wiki takatifu kama vile wamepewa kwetu katika
miaka ya kuomba, sisi kukua pamoja kama Kanisa, mwili wa
Kristo, ndugu na dada katika Bwana Yesu Kristo. yake takatifu
ya wiki na njia ambayo Kanisa la Mungu ni walioalikwa kuomba
anaona yenyewe kama moja na Mungu, kwa njia ya Yesu na
katika roho zao na moja na kila mmoja katika Kristo.
Tunapoingia katika sala ya wiki takatifu, tunaweza kufanya
hivyo kwa mioyo iliyo wazi na kwa hamu halisi ya kuruhusu
wiki hii kuu ya maombi katika Kanisa kwa kweli hutubadilisha?
Kama maombi ya wiki hii ni kuhusu malezi ya daima ya Kanisa
lote katika upendo na mfano wa Kristo basi, pia, hutoa malezi
kubwa kwa ajili yetu, kama St. leo, kwa sumu katika mwili wa
Kristo, hasa na tofauti yetu na ya ajabu. t ni muhimu kwetu
sote kuja pamoja na kuomba wiki hii ya maombi.
Kwa Tafakari na maombi yako: William Arthur Ward,
mwandishi wa Marekani, mwalimu na mchungaji, 1921-1994,
aliandika: kufunga kutoka kwa kuwahukumu wengine; Sikukuu
juu ya Kristo kukaa ndani yao. Haraka kutokana na mkazo
tofauti; Sikukuu juu ya Umoja wa maisha. Ni kwa walio kuja na
giza. Sikukuu juu ya ukweli wa mwanga. Harakisha kutokana na
mawazo ya ugonjwa; Sikukuu juu ya nguvu ya uponyaji wa
Mungu. Harakisha kutoka kwa maneno ambayo ni kuchafua;
Sherehe juu ya vishazi vya kusafisha. Haraka kutokana na
kutoridhika; Basi karamu yake ni kusubiri. Haraka kutokana na
hasira; Basi karamu yake ni kusubiri. Kwa haraka kutoka kwa
tamaa; Sherehe juu ya matumaini. Haraka kutokana na
wasiwasi; Sikukuu juu ya utaratibu Mtakatifu. Haraka kutokana
na kulalamika; Kufanya karamu kwa shukrani. Haraka kutoka
kwa hasi; Sikukuu ya juu. Haraka kutoka shinikizo mkali;
Sikukuu juu ya maombi ya kurahisishwa. Ni haraka kutokana na
uadui. Sikukuu juu ya yasiyo ya upinzani. Kufunga kutoka kwa
uchungu; Karamu juu ya msamaha. Harakisha kutoka kwa
wasiwasi; Kuwa na huruma kwa wengine. Haraka kutokana na
wasiwasi binafsi; Sikukuu juu ya ukweli wa milele. Fast kutoka
discouragements; Sherehe juu ya matumaini. Kufunga
kutokana na ukweli kwamba idara ya; Sherehe juu ya verities
kwamba Inua. Fast kutoka uchovu; Sherehe juu ya shauku.
Harakisha kutokana na mawazo ambayo kudhoofisha; Sherehe
juu ya ahadi zinazoongoza. Kufunga kutoka kwa vivuli vya
huzuni; Sikukuu juu ya jua la utulivu. Na mkifunga ni Sherehe
ya ukimya wa makusudi. Harakisha kutokana na matatizo
yanayoushinda; Sherehe juu ya maombi ambayo huimarisha.
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Tafadhali angalia ukurasa wetu wa wavuti au piga ofisi ya
parokia kwa nyakati za kusambaza huduma zetu. Alhamisi
takatifu bado iko 7pm lakini Ijumaa nzuri inaweza kuwa
wakiongozwa na 2 au 3pm na ibada ya Pasaka inaweza kuanza
mapema kuliko 8:45pm. Mimi kutangaza ratiba ya mwisho
Jumapili ijayo na nyakati kwenye ukurasa wetu wa wavuti
itakuwa kusahihishwa.
Wengi shukrani kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa
ajili ya Aprili: Jim na Barb Coffaro
Matukio yote, madarasa, na mikutano katika St. leo ni kufutwa
kwa njia ya Mei 1.
Kujiunga na fr. Jim kama yeye matangazo Misa siku ya
10:30AM kwenye Facebook katika:
https://www.Facebook.com/RCC-St-leo-Church-Cincinnati103955481239196/
Wewe ni walioalikwa kutembelea St. Leo Kanisa kuomba katika
patakatifu, au kutumia kompyuta katika Centennial Hall 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:
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.saintleo.org
Au kutembelea 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.
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.
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.

