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Kutoka kwa Fr. Jim. . . 
 
Karibu kwenye Wiki Takatifu! Hii ni wiki kuu ya maombi kwa ajili 
ya Kanisa. Liturujia yetu kwa mwaka mzima inatusogeza hadi wiki 
hii na kilele chake katika siku tatu za Utatu na adhimisho la 
Pasaka. "Tukifa pamoja na Bwana basi hakika tutafufuka pamoja 
naye." Hakuna upendo mkuu kuliko huu kuliko mtu kuutoa uhai 
wake kwa ajili ya rafiki zake.” Hivi ndivyo tunavyoamini, kuomba 
na kuishi katika wiki hizi takatifu zaidi. 
           Kanisa linapokusanyika ulimwenguni kote kuadhimisha 
Ibada za Wiki Takatifu kama zilivyotolewa kwetu katika vizazi 
vyote ili kuombewa, tunakua pamoja kama kanisa, Mwili wa 
Kristo, ndugu na dada katika Bwana Yesu Kristo. Wiki hii takatifu 
zaidi na jinsi Kanisa la Mwenyezi Mungu linavyoalikwa kuomba 
linajiona kuwa moja na Mungu, kwa njia ya Yesu na katika Roho 
wao na kila mmoja na mwenzake katika Kristo. 
              Tunapoingia katika maombi ya Wiki Takatifu, je, tunaweza 
kufanya hivyo kwa mioyo iliyo wazi na kwa shauku ya kweli 
kuruhusu juma hili kuu la maombi katika kanisa litubadilishe 
kweli? Ikiwa maombi ya juma hili yanahusu uundaji endelevu wa 
kanisa zima katika upendo na sura ya Kristo basi nayo, pia, 
yanatoa malezi makubwa kwetu, kuumbwa katika Mwili wa Kristo, 
hasa pamoja na tofauti zetu nyingi na za ajabu. Ni muhimu kwetu 
sote kukusanyika pamoja na kuomba juma hili la maombi. 
Tafadhali jiunge nasi, sivyo? 
 
Kwa tafakari yako na maombi: William Arthur Ward, mwandishi 
wa Marekani, mwalimu na mchungaji, 1921-1994, aliandika: 
Haraka kutoka kwa kuwahukumu wengine; Sherehekea Kristo 
akikaa ndani yao. Haraka kutoka kwa msisitizo juu ya tofauti; 
Sherehekea umoja wa maisha. Kufunga kutoka kwa giza dhahiri; 
Sikukuu juu ya ukweli wa mwanga. Haraka kutoka kwa mawazo ya 
ugonjwa; Sherehekea nguvu za Mungu za uponyaji. Haraka 
kutokana na maneno yanayochafua; Sherehekea misemo 
inayotakasa. Haraka kutokana na kutoridhika; Sikukuu kwa 
uvumilivu. Haraka kutoka kwa hasira; Sikukuu kwa uvumilivu. 
Haraka kutoka kwa tamaa; Sikukuu ya matumaini. Haraka kutoka 
kwa wasiwasi; Sikukuu kwa utaratibu wa Kimungu. Kufunga 
kutokana na kulalamika; Sikukuu ya kuthamini. Haraka kutoka kwa 
hasi; Sikukuu juu ya uthibitisho. Haraka kutoka kwa shinikizo 
lisiloweza kudumu; Sherehekea maombi yasiyokoma. Haraka 
kutoka kwa uadui; Sikukuu ya kutopinga. Haraka kutoka kwa 
uchungu; Sikukuu ya msamaha. Haraka kutoka kwa kujijali; 
Sikukuu ya huruma kwa wengine. Haraka kutoka kwa wasiwasi wa 
kibinafsi; Sherehekea ukweli wa milele. Haraka kutokana na 
kukata tamaa; Sikukuu kwa matumaini. Haraka kutokana na 
ukweli kwamba huzuni; Sherehekea imani zinazoinua. Haraka 
kutoka kwa uchovu; Sikukuu juu ya shauku. Funga kutoka kwa 
mawazo ambayo hudhoofisha; Sherehekea ahadi zinazotia moyo. 
Kufunga kutoka kwa vivuli vya huzuni; Sikukuu juu ya mwanga wa 
jua wa utulivu. Haraka kutokana na kejeli zisizo na maana; 
Sherehekea ukimya wa makusudi. Haraka kutokana na matatizo 
ambayo yanazidi; Sherehekea maombi yenye kutia nguvu. 
 
Kufunga kwetu na kutuongoze kwa upendo mkuu wa Wiki 
Takatifu na utukufu wa ajabu wa Pasaka! 
 
"Bwana anataka kwamba sisi, wanafunzi wake, tukiwa 
tumesamehewa na Yeye, tuwe mashahidi wasiochoka wa 
upatanisho, wa Mungu ambaye daima anasamehe na kutupa 
nafasi ya kuishi maisha mapya na tofauti chini ya bendera ya 
rehema." ~~ Papa Francis 
 
 
 
 

 
 
 
UKARABATI WA 
BUSTANI BADO 
UNAHITAJI MSAADA - 
Tunakaribisha mimea 
asilia ikiwa kuna yeyote 
anayeweza kuigawa au 
kutoa, pamoja na vichaka 
kwa ajili ya uzio wa 
nyuma. Tunatafuta watu 
wa kujitolea kusaidia kuandaa bustani, magugu, kupanda maua, 
kusafisha, kuunda upya na kutunza eneo. Ikiwa hili ni jambo 
linalokuvutia tafadhali tuma barua pepe kwa 
akleemanstleo@aol.com 
 
Kushiriki Upendo wa Mungu- Tunapoingia Wiki Takatifu, 
tunakumbuka jinsi Bwana wetu aliteseka na kufa ili kila mmoja 
wetu aokolewe kutoka kwa dhambi na kupata uzima wa milele. 
Tafakari juu ya upendo usio na kikomo wa Mungu kwako. Je, 
umeitikiaje upendo huo kwaresima hii, na unawezaje 
kuwashirikisha wengine? Tembelea cricebowl.org ili kujifunza 
zaidi. Tafadhali kumbuka kupeleka bakuli lako la wali nyumbani na 
kukusanya chenji. 
  
Unaweza kusoma taarifa ya Jumapili kwenye: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Unaweza kusoma Fr. Barua ya Jim kwa: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Bado kuna kusaidia kwa Kwaresima Almsgiving ni Kuchangia!! 
Vijana wetu wanatafuta mayai ya Pasaka ya plastiki, pipi ya kujaza, 
na trinkets yoyote ndogo! Unaweza kuona ombi letu la hivi punde 
kwenye Kiungo chetu cha Orodha ya Matamanio ya Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Pia tuna ombi la jiko la umeme. Tafadhali pigia simu 
ofisi kwa 513-921-1044 ikiwa una maswali au ungependa 
kuchangia bidhaa hizi. 
 
UNATAFUTA MSAADA WA KIFEDHA KWA CHUO? Je! ni 
mwandamizi yeyote wa shule ya upili anayetafuta udhamini? 
Mfuko wa Askofu Mkuu Alter Scholarship ulianzishwa ili kukuza 
uongozi wa Kikatoliki wa Kiafrika. Hii ni ruzuku ya miaka minne 
inayoweza kurejeshwa. Kwa maelezo zaidi au kutuma ombi nenda 
kwa: https://resources.catholicaoc.org/offices/african-american-
pastoral-ministries makataa ni tarehe 22 Aprili 2022. 
 
VesPers Taratibu Katika Seminari ya Mount St. Mary’s na Shule 
ya Theolojia- MTSM ina tukio lililosalia katika Msururu wake wa 
Muziki na Liturujia kwa msimu wa 2022. Tukio hili ni bure na wazi 
kwa umma. Tukio linalofuata ni Jumapili tarehe 24 Aprili saa 7:00 
mchana. Misa ya Kwaya ya Eastertide kwa Jumapili ya Huruma ya 
Mungu- ana kwa ana na moja kwa moja ilitiririshwa 
www.athenaeum.edu/live 


