
Novemba 21, 2021 
Kutoka kwa Fr. Jim. . . 

Sikukuu ya Kristo Mfalme: Leo tunaadhimisha Sikukuu ya Kristo 
Mfalme. Pius XI alianzisha hili katika 1925. Wakati huo, utawala wa 
kiimla ulikuwa ukiongezeka na nguvu zake za uharibifu kote 
ulimwenguni. Ubolshevi ulitawala katika Urusi, Ufashisti katika Italia, 
damu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ilitiririka katika sehemu 
nyingi, na udikteta mpya ulikuwa ukichipuka kila mahali. Kwa hiyo, 
dhidi ya majeshi hayo yenye kutisha, Papa alitangaza: Pax Christi 
katika regno Christi: “Amani ya Kristo katika utawala wa Kristo.” Ni 
nini kinatishia utawala wa Kristo ulimwenguni na katika maisha yetu 
leo? Ni nini kinatuchanganya kwa nani na sheria gani? Tunaweza 
kutangaza wapi: “Amani ya Kristo katika utawala wa Kristo?” Je, 
Kristo ndiye mfalme wa mioyo yetu? 

Majilio: Je, unaweza kuamini kwamba Majilio yanaanza wikendi 
ijayo? Ni mwanzo wa mwaka mpya wa kiliturujia - Mwaka C. Katika 
mwaka huu, tutakuwa tunasikia kutoka Injili ya Luka. Kipindi cha 
Majilio ni wakati wa kukesha, kukesha na kungoja ujio wa Bwana - 
jinsi alivyokuja, amefika na kwa wakati atakapokuja tena. Amekujaje 
kwako, anakuja kwako na atakuja kwako na neema yake ya kuokoa, 
yenye rehema na upendo? Je, tunawezaje kuwa tayari kumpokea 
katika maisha na mioyo yetu kwa undani zaidi kuliko vile 
tulivyompokea hapo awali? Tafadhali rejelea tafakari na maombi 
yatakayotokea katika taarifa yetu kila wiki. 

Je, tutafanya nini kwa Majilio mwaka huu? Ishi kama watoto wa 
nuru na “enende kama watoto wa nuru na kuweka mwali wa imani 
ukiwa hai ndani ya mioyo yetu ili Bwana ajapo, tuweze kutoka 
kwenda kumlaki pamoja na watakatifu wote katika ufalme wa 
mbinguni.” (Ibada ya Ubatizo wa Mtoto). Katika mwaka wa kiliturujia 
wa Majilio, tutasikia Manabii wakitangaza kwamba nuru itaangaza 
katika giza la ulimwengu. Kutakuwa na mialiko ya kupokea nuru ya 
upendo na neema ya Mungu na kufuata nuru hii kupitia ulimwengu 
huu hadi ulimwengu ujao. Kuishi imani yetu kwa matendo na 
matendo mema, matendo ya rehema, maombi, kukua katika 
uhusiano mzuri na Bwana na wengine ni kutembea kama watoto wa 
nuru. Hizi ni njia za kuweka mwali wa imani ukiwa hai katika mioyo 
yetu na njia za kuwa tayari na kuwa tayari kwa ajili ya Bwana. Wakati 
wa Kwaresima, mara nyingi tunajiuliza, “Nitafanya nini kwa 
Kwaresima mwaka huu?” Wakati wa Majilio, tunaweza kuuliza, 
“Nitafanya nini kwa Majilio mwaka huu ili kujitayarisha na kuwa tayari 
kwa ujio wote wa Bwana maishani mwetu? Kwa giza lote lililopo 
ulimwenguni, tuishi kama wana wa nuru na tuwashe njia ya mwanga 
kwa wema, matendo na matendo ya rehema na imani kutangaza 
kwamba Bwana amekuja, amekuja na atakuja. tena. 

Misa ya Siku ya Shukrani ni saa 10 asubuhi. Kwa sababu ya Covid 
hatuwezi kuwa na chakula cha jioni cha kushukuru cha kukaa chini 
kama tulivyokuwa na miaka iliyopita. Lakini marafiki zetu kutoka 
Parokia ya Mtakatifu Susanna huko Mason, Ohio wanatayarisha 
batamzinga na baadhi ya vyakula vya kando. Kwa hivyo, baada ya 
Misa, kutakuwa na matembezi katika ukumbi wa kanisa letu na 
chakula cha jioni kitapatikana kwako kuchukua nyumbani na 

kufurahiya. Kama kawaida, shukrani kwa 
Mtakatifu Susanna kwa ukarimu wao wa 
ajabu na wema. 

Hakikisha unakumbuka St. Leo's kwenye 
GIVING TUESDAY ambayo ni siku kubwa 
zaidi duniani kwa utoaji, tarehe 30 Novemba 2021 #iGiveCatholic: 
https://www.givecentral.org/location/1284/event/31878 

Misa ya Jumapili: 10:30 asubuhi, viti vichache vinapatikana, au jiunge 
na Fr. Jim anapotiririsha moja kwa moja Misa ya Jumapili saa 10:30 
asubuhi katika: RCC St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20chur
ch%20cinnati&epa=SEARCH_BOX 

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 

Tunahitaji rafu za nguo kwa ajili ya gari linalokuja la wanasesere na 
nguo. Tungependa kupokea kadi za zawadi ili kusaidia mahitaji yetu 
ya kila siku, tafadhali zingatia Staples, Amazon, Kroger, au Home 
Depot unapochangia. Unaweza kuona mahitaji yetu ya hivi punde 
kwenye Kiungo chetu cha Orodha ya Matamanio ya Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Tafadhali pigia simu ofisi kwa 513-921-1044 ikiwa una maswali 
au ungependa kuchangia bidhaa hizi. 

Usambazaji wa Mlo wa Shukrani - Milo ya Siku ya Shukrani inaweza 
kuchukuliwa Alhamisi tarehe 25 Novemba, mara baada ya misa ya 
10:00 a.m.. 

MACHI YA MAISHA 2022- Januari 19 - 22 huko Washington D.C. 
Safari hii inakupa uzoefu kamili wa Machi kwa Maisha na 
maandamano yenyewe, fursa ya kukutana na wawakilishi wa Ohio na 
fursa za maombi, usindikaji na kujifunza. Tunahitaji wafadhili wa hafla 
hii, gharama ya kila mwanafunzi kwenda safari hii ni $325. Ikiwa 
ungependa kufadhili tafadhali piga simu ofisini kwa 513.921.1044. 

Wikendi hii ni Kampeni ya Kikatoliki ya Maendeleo ya Kibinadamu, 
ambayo ni mkusanyiko wa kila mwaka wa mpango wa haki ya injili wa 
maaskofu wa Marekani dhidi ya umaskini. 

Toy ya St. Nicholas Toy na zawadi ya Mavazi- Weka alama, kalenda 
zako za tarehe 5 Desemba! kuanzia saa 2:00 asubuhi. -5:00pm katika 
Ukumbi wa Centennial, maelezo yanakuja. 

Katika nyakati hizi ngumu sana, hasa kwa dada na kaka zetu katika 
majimbo 1,100 ya kimisionari, Ofisi ya Misheni ya Jimbo kuu 
inawashukuru kwa michango yenu ya Jumapili ya Kimisheni ya 
Ulimwengu kwa Mashirika ya Kimissionari ya Baba Mtakatifu. Ikiwa 
ungependa kuwa na maelezo zaidi tafadhali wasiliana na Dk. Mike 
Gable kwa: 513.263.6680. 

Hongera wanafunzi hawa kutoka Shule ya Upili ya St. Xavier kwa 
kupata heshima kwa robo ya kwanza: Erik Bernardo De Leon, Robert 
Morales Ramos 


