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Kutoka Fr. Jim . . . 

          Wiki Takatifu: Tofauti na mwaka jana, tunaweza kuwa na mkutano 
wa kusherehekea Triduum -Alhamisi Takatifu, Ijumaa Njema na Ibada ya 
Pasaka mwaka huu.  Lakini kiti kidogo na umbali salama, uvaaji wa masks, 
kunawa mikono lazima uendelee kwa sababu ya virusi.  Tutakuwa 
tunasambaza huduma na wajibu wa kuhudhuria Misa ya Jumapili hata 
kwa Isita imetolewa. Kwa Jumapili ya Mtende, mimi na waziri nitaanza 
katika milango ya mbele. Watu wako kwenye viti vyao, wamesimama na 
kushikilia matawi yasiyo na kiganja ambayo watapokea wakati 
watakapoingia kanisani. Nitabariki kiganja na kutangaza Injili ya kuingia 
kwa ushindi katika Yerusalemu na waziri, nami nitaingia. Uteuzi wa injili ni 
Shauku ya Injili ya Mt. Marko.  Kwa Alhamisi Takatifu kwa sababu 
hatuwezi kufanya hivyo kama sisi daima kufanya hivyo salama mwaka 
huu, na vizuizi vyote na tahadhari, hatutakuwa na kuosha mguu.  Ijumaa 
nzuri, kutakuwa na maombi kumi na moja badala ya kumi.  Moja 
imeongezwa kwa janga hili. Pia, tunapo staha msalabani, lazima tufanye 
hivyo bila kuigusa. Kusujudu, kusujudu, kupiga magoti na kisha kuinama 
ni sahihi zaidi.  Ibada ya Pasaka, kutakuwa na Moto wa Pasaka lakini mimi 
tu na mawaziri watafanya mchakato.  Hakutakuwa na taa kwa watu. 
Hatuna mtu aliyechaguliwa kwa ajili ya Sakramenti za Pasaka mwaka huu. 
Maji yatarudi kwa Mbatizaji na fonti takatifu za maji, Vitabu vya Wimbo 
na Missalettes tayari zimerejea kwenye pews. 
             Hii ni wiki kuu ya maombi kwa Kanisa.  Liturujia yetu mwaka 
mzima inatusogeza kwenye wiki hii na maduka ya habari katika siku tatu 
za Triduum na sherehe ya Pasaka. "Tukifa pamoja na Bwana basi 
tutafufuka pamoja Naye kwa kweli." Hakuna upendo mkubwa zaidi kuliko 
huu kuliko kuweka maisha ya mtu kwa marafiki wa mtu." Hiki ndicho 
tunachoamini, kuomba na kuishi katika wiki hii takatifu zaidi. 
            Kanisa linapokusanyika ulimwenguni kote kusherehekea liturujia 
ya Wiki Takatifu kama walivyopewa katika zama zote za kusali, tunakua 
pamoja kama kanisa, Mwili wa Kristo, ndugu na dada katika Bwana Yesu 
Kristo.  Hii takatifu zaidi ya wiki na njia ambayo Kanisa la Mungu 
linaalikwa kuomba linajiona kama moja na Mungu, kupitia Yesu na katika 
Roho zao na mmoja kwa kila mmoja katika Kristo. 
           Tunapoingia katika sala ya Wiki Takatifu, tunaweza kufanya hivyo 
kwa mioyo wazi na kwa hamu ya kweli ya kuruhusu wiki hii kubwa ya 
maombi kanisani kweli kutubadilisha? Ikiwa sala ya juma hili inahusu 
malezi ya kanisa lote katika upendo na mfano wa Kristo basi, pia, hutoa 
malezi makubwa kwetu, kama Mt. Leo, kuundwa katika Mwili wa Kristo, 
hasa na tofauti zetu nyingi na za ajabu. Ni muhimu kwetu sote kuja 
pamoja na kuomba wiki hii ya maombi kwa mtu, ikiwezekana, au 
nyumbani na mkondo wa moja kwa moja. 
           Kwa tafakari na maombi yako: William Arthur Ward, mwandishi 
wa Marekani, mwalimu na mchungaji, 1921-1994, aliandika: Haraka 
kutoka kuwahukumu wengine; Sikukuu juu ya Kristo kukaa ndani yao. 
Haraka kutoka kwa msisitizo juu ya tofauti; Sikukuu juu ya umoja wa 
maisha. Funga kutoka giza dhahiri; Sikukuu juu ya ukweli wa mwanga. 
Funga kutokana na mawazo ya ugonjwa; Sikukuu juu ya nguvu za 
kuponya za Mungu. Haraka kutoka kwa maneno yanayochafua; Sikukuu 
juu ya vishazi ambavyo hutakasa. Funga kutoka kutoridhika; Sikukuu ya 
uvumilivu. Funga kutoka kwa hasira; Sikukuu ya uvumilivu. Kufunga 
kutokana na kusisimua; Sikukuu juu ya matumaini. Haraka kutokana na 
wasiwasi; Sikukuu juu ya utaratibu wa Mungu. Haraka kutokana na 
kulalamika; Sikukuu ya shukrani. Haraka kutoka hasi; Sikukuu juu ya dhiki. 
Haraka kutoka shinikizo zisizohitajika; Sikukuu juu ya maombi 

yasiyokoma. Funga kutoka 
uadui; Sikukuu juu ya 
kutopingana. Funga kutokana 
na uchungu; Sikukuu ya 
msamaha. Funga kutoka kwa 
kujijali mwenyewe; Sikukuu 
ya huruma kwa wengine. 
Haraka kutoka kwa wasiwasi 
wa kibinafsi; Sikukuu juu ya 
ukweli wa milele. Funga 
kutokana na kukata tamaa; Sikukuu kwa matumaini. Haraka kutoka kwa 
ukweli kwamba msongo wa mawazo; Sikukuu juu ya utofauti unaoinua. 
Funga kutoka ulegevu; Sikukuu juu ya shauku. Funga kutoka kwa mawazo 
yanayodhoofisha; Sikukuu juu ya ahadi zinazohamasisha. Funga kutoka 
vivuli vya huzuni; Sikukuu juu ya jua la utulivu. Haraka kutoka uvumi 
mvivu; Sikukuu ya ukimya kwa madhumuni. Haraka kutokana na matatizo 
yanayozidi; Sikukuu juu ya sala inayoimarisha. 
          Kufunga kwetu kunatuelekeza kwenye upendo mkuu wa Wiki 
Takatifu na utukufu wa ajabu wa Pasaka! 
 
Misa ya Jumapili: 10:30am, viti vidogo vinavyopatikana, au jiunge na Fr. 
Jim anapoishi Misa ya Jumapili saa 10:30 asubuhi katika: RCC St. Leo 
Church 
Cincinnati https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%
20church%20cincinnati&amp;epa=SEARCH_BOX 
 
Unaweza kusoma gazeti la Jumapili katika: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Unaweza kusoma barua ya Fr. Jim kwa: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Sasa kwa kuwa Spring iko hapa tunahitaji Mower mpya ya 
Sheria!! https://www.homedepot.com/p/Toro-Lawn-Boy-21-in-Rear-
Wheel-Drive-Gas-Walk-Behind-Self-Propelled-Lawn-Mower-with-Bagger-
17752/315052423 
Tafadhali fikiria kuchangia Mayai ya Pasaka ya Plastiki, na Pipi ya Pasaka 
kujaza mayai. Ukubwa wa Toddler (1 mwaka, 2T, na 3T) bibs kwa ajili ya 
Sakramenti ya Ubatizo. Pia tunahitaji kadi za zawadi ili kusaidia na 
mahitaji yetu ya kila siku, tafadhali fikiria Staples, Amazon, Kroger, au 
Home Depot wakati wa kuchangia. 
Tafadhali piga ofisi saa 513-921-1044 ikiwa una maswali au ungependa 
kuchangia vitu hivi. 
 
Ijumaa njema Aprili 2 Mkusanyiko- Papa Francis ameomba parokia yetu 
kuunga mkono Mkusanyiko wa Ijumaa Njema kwa Wakristo katika Nchi 
Takatifu. Msaada wako husaidia kanisa kuhudumu katika sharika, kutoa 
shule katoliki, kutoa elimu ya kidini, na kuhifadhi makaburi matakatifu. 
Kwa habari zaidi kuhusu Wakristo katika Nchi Takatifu, 
tembelea https://myfranciscan.org/good-friday/. 
 
Kumtumikia Kristo Mateso- Tunapoingia Katika Wiki Takatifu na 
kusherehekea Jumapili ya Mtende, hebu tutafakari jinsi Bwana wetu 
alivyoteseka kutokana na kutojali kwetu: wale waliomtangaza mfalme wa 
Yerusalemu walikuwa ni wale waliomwita kumsulubisha. Tunahesabu sisi 
sote ni familia moja ya binadamu. Je, tunachangia mateso ya dada na 
kaka zetu kwa kutojali kwa uhalisia wao? Imani yetu inatuvutiaje 
kuwatunza na kushiriki karama ambazo Mungu ametupatia?  

 


