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Kutoka Fr. Jim. . . 
 
Kipawa Kutoa Wakati wa Krismasi: Sababu bora ambayo tumewahi kupokea 
ni kuwepo kwa Mungu kuja kwetu katika fomu ya kibinadamu na sura katika 
kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Kwa hakika, zawadi nzuri 
ambayo tunaweza kumpa mwingine kwa Krismasi ni zawadi ya uwepo wetu. 
Katika kitabu chake, Kati ya kawaida 2000, Sr. Joyce Rupp anaonyesha 
kwamba tunazingatia "Sasa ya Uwepo." Hii inahusisha "kuwa na" mtu badala 
ya "kufanya" kwa mtu fulani. Kuna njia mbili za uwezekano wa kuwa na 
mwingine - kimwili kuwa pamoja na mwingine na kuwasiliana na mwingine "roho" 
kwa kutuma maombi kwa makusudi, mawazo ya huruma, na hisia zenye upendo kwa 
mtu mwingine au kikundi. Anashauri kutoa "Sasa ya Uwepo" kwa: kuwa pamoja na mtu 
anayehitaji; kuwa na mtu ambaye anakupa tumaini; kuwa na wale wanaoishi katika hofu au hofu; kuwa na mtu 
mzee; kuwa na mtu aliyekusaidia kukua; kuwa pamoja na mtu aliye na maumivu; kuwa na wewe mwenyewe; kuwa 
na mtu aliyekuandikia; kutumia muda na mtoto; kuwa pamoja na mtu ambaye ana mgonjwa; kuwa na mwenzako; 
kuwa na wapendwa wako. Hizi ni baadhi tu. Anapendekeza zaidi. Nini "Sasa ya Upo" ungeongeza kwenye orodha 
hii? Tunaweza kuwa juu ya "kuwa pamoja" kwa kuongeza "tu" kwa sababu ya Mungu kuchagua kuchagua fomu 
yetu ya kibinadamu na kukaa ndani yetu. Tuna uwezo wa kushawishi maisha ya wengine kwa uwepo wetu sana 
kwa sababu ya Kipawa cha ajabu cha Upendo. 
 
Kwa kumbuka hii, nataka kumshukuru kila mtu ambaye anataka kuunda uwepo huu kwa njia ya matendo ya kiroho 
na ya kiroho ya rehema na kwa njia ya maneno ya umoja na wale wanaohitaji sana. Wewe sio tu kutoa mahitaji 
yao ya kimwili na ya kimwili lakini kwa njia ambazo hujui kabisa, unajenga uhusiano wa kiroho pamoja nao. 
Unawatendea kama ndugu au dada katika Kristo. Unawapa sasa ya uwepo wa Kristo na upendo. Watu wanajua 
kuwa sio peke yao au hawajahauwa au kuna wengine ambao huwajali. Wanajua kwamba Mungu amezaliwa nao na 
hukaa pamoja nao. Asante sana! 
 
Karibu, Karibu na Karibu! Kama malaika waliimba, "Utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa wote," 
walitangaza kuja kwa Mungu kwa kila mtu. Mbingu zote na dunia zimeunganishwa sasa kama vile Mungu 
amechukua mwili wetu. Hakuna mtu aliyeachwa na wokovu wa Mungu, hakuna mtu. Katika roho hii, tunakualika 
na yeyote anayetaka kukaribisha, kuwa na sisi kusherehekea sikukuu kubwa ya Krismasi. Huu ni wakati mzuri wa 
kumalika mtu ambaye anaweza kujisikia ametengwa na kanisa kuja nawe. Ongeza mwaliko na kuwakaribishe. Ikiwa 
utaona hivyo ni sawa, usaidie wengine kupata nyimbo katika wimbo na majibu ya liturgy na missalettes. Kwa 
sherehe ya karamu hii kubwa, ushiriki kamili wa kila mtu ni jibu letu kubwa kwa kuja kwa Bwana. Pia, kukaribisha 
wengine na kupanua ukarimu wa Ekaristi ni jibu kubwa. Hii ni moja ya sifa zetu bora katika St. Leo. Shukrani iwe 
kwa Mungu. Hebu tupe hii kama zawadi yetu ya Krismasi kwa wengine kwa heshima ya Yule aliyefanya nyumba na 
sisi na kati yetu. 
 
Misa siku ya Krismasi, Jumanne, Desemba 25 ni 10:30 asubuhi. Kwa niaba ya wafanyakazi wetu wote, napenda 
ninyi nyote Krismasi ya Krismasi na baraka na zawadi ya uwepo wa Kristo na amani kwa Mwaka Mpya wenye 
furaha. Bwana awe na wewe kwa njia mpya, za kusisimua na za kina. Uwe na upendo na huruma ya Mungu kama 
hunavyo kabla. Mungu ni kweli kwetu! Utukufu na sifa zote ziwe kwa Mungu. 
 
Nia bora kwa Krismasi yenye heri na furaha, 
na amani na furaha na upendo 
ya usiku wa ajabu kuwa na wewe daima. 
 
Dhamana ya Uthibitisho, Januari 6, baada ya Misa. 
 
Programu ya Watoto, Januari 11-12 Mafanikio ya Shule ya Juu, Januari 13, Mkutano Wote wa Vijana 
 
Kujitolea Inahitajika! Saidia kanisa la St. Leo na rectory vyema na vyema! Masaa 3-4 kwa wiki kukimbia na 
kupumua ofisi na nafasi za mkutano, na kusafisha vyumba vya kulala na jikoni. Ikiwa ungependa kusaidia, tafadhali 
piga simu 513-921-1044 ext. 20. 
 
Snow NEWS! Angalia vituo vyafuatayo vya kufuta St. St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-Channel 
19 
 
Hakikisha kuchukua vifurushi yako ya Jumapili ya Kanisa la Jumapili na Kalenda zako 2019 kutoka nyuma ya kanisa. 
Ikiwa unahitaji bahasha, piga simu kwenye ofisi ya 921-1044. 


