
Desemba 30, 2018 
 
Kutoka Fr. Jim, 
 
Tafadhali niruhi shukrani kwa njia zote ambazo umenipa vipawa na wafugaji msimu 
huu mtakatifu na sala, zawadi, kadi, baraka na matakwa mazuri na ndiyo, bila 
shaka, bidhaa za mkate na biskuti za Krismasi! Asante sana. 
 
Pia nataka kuwashukuru nyote kwa kutoa kwako kwa ukarimu wa wakati wako, 
talanta na hazina kuruhusu St. Leo kuwa na kuwa parokia ambayo Mungu anatuita 
kuwa. Mungu anatuunganisha kweli katika utofauti wetu kwa njia ya kazi za kiroho 
na za kimungu za huruma na kupitia Ekaristi. Sala yetu ni imara na nzuri wakati sisi 
sote tuna pamoja na kushiriki kama kikamilifu kama tunavyoweza. Asante kwa kukubaliana na kugawana imani yako. 
Shukrani kwa kuunga mkono kazi tunayofanya hapa na kwa kuzingatia St. Leo si tu "parokia yangu" bali "parokia yetu." 
 
           Sisi ni wajumbe wa familia ya Mungu. Sisi ni ndugu na dada katika Bwana. Leo, katika Sikukuu ya Familia 
Takatifu, tunaadhimisha furaha ya Mungu kuchukua mwili wetu na kuishi ndani yetu na jinsi tunavyofahamu zawadi hii 
ya ajabu na kupitia familia zetu. Hali yetu ni na inaweza kuwa takatifu. Kama Mungu anavyoshiriki katika asili yetu 
tunashiriki utakatifu wa Mungu. Kama Mungu alivyotumia Familia Mtakatifu kwa kukua, kukuza, na kukuza upendo wa 
rehema wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo, basi familia zetu zote ni takatifu sana kwa sababu familia zetu zote ni 
mahali ambapo rehema ya Mungu inatawala - ambapo huruma inapokea na kupewa . Ninashukuru kwa familia yangu 
mwenyewe na kwa familia ya Mungu kwamba sisi ni kweli kuwa chini ya jina la St Leo. Asante sana kwa kuwa familia 
takatifu ya Mungu kwa familia zako na familia yako ya kanisa. 
 
           Ninashukuru sana kwa zawadi ya washirika na marafiki wa St. Leo. Pamoja sisi tunakubali wito kwamba si tu 
kanisa lako au kanisa langu bali kanisa letu pamoja. Imekuwa baraka kwa St. Leo kuwa mrithi wa ukarimu wa washirika 
wengi na marafiki. Kwa mahitaji yetu mengi ya mwili na pia kwa mahitaji yetu ya kiroho, hakuna njia ambayo 
tunaweza kukutana nao wote bila msaada wa wengine. Mimi pia nina shukrani kwa nia yako ya kugawana yale 
tuliyopewa ili kuwasaidia wengine na kufanya sehemu yetu katika ushirikiano. Huduma yetu ya maombi ni msaada 
mkubwa kwa watu wengine na watu wengi hutegemea huduma yetu kwa njia hii. Wakati wa Krismasi, tafadhali 
sungeni wasaidizi wetu wote na washirika wako katika sala zako kwa njia maalum. Kwa kila mwisho wa ushirikiano 
wowote, kutoa na kupokea ni muhimu kwa washiriki wote. Tena, asante sana kuelewa hili na ushirikiano wako na 
kushirikiana katika kujenga ufalme wa Mungu. 
 
Ninashukuru hasa Ivy Peppers na kila mtu aliyefanya kazi ngumu sana kufanya kanisa letu liwe mzuri. Ninashukuru 
wanaume wetu wa matengenezo, Roger na Rick, kwa kazi yao ngumu katika kuweka kanisa hivyo safi. 
 
Ni rahisi kuchukua wahudumu wetu wa liturujia kwa nafasi. Lakini sala yetu ingekuwa imepunguzwa sana bila ujuzi, 
maombi na imani ya seva zetu, wasomaji, wasambazaji wa ushirika, na huduma yetu ya muziki. Shukrani kwa 
kuchukua majukumu yako kwa umakini na kwa kuongoza maombi yetu kutoka kwa wiki hadi wiki. Mungu aendelee 
kukubariki katika huduma zako na huduma kwa parokia yako. Mwisho lakini kamwe kamwe; Ninamshukuru 
wafanyakazi wetu wa parokia nzuri. St Leo ni hivyo heri kwa huduma yao, na imani yao ya kina. Wote wamefanya kazi 
ngumu wakati wa Advent na katika siku hizi zinaongoza hadi sherehe ya Krismasi. Katika na kwa njia yao, ninaendelea 
kusherehekea kuja kwa Bwana kwa sote katika fomu za kibinadamu na sura. Amani ya upendo wa Mungu na huduma 
yake iwe pamoja nao daima. 
         
Mimi na wafanyakazi wetu wafugaji tunataka wewe kila baraka za Mungu kwa Mwaka Mpya Mpya uliojaa amani na 
Kristo. Una ahadi yetu ya kuwa utabaki katika sala zetu na tunathamini kukaa katika maombi yako, pia. Amri ya 
malaika kwa wachungaji iwe ya kweli kwa ajili yenu na yako mwaka wa 2019: "Amani duniani na mapenzi mema kwa 
wote!" 
Maonyesho ya Sakramenti Takatifu Alhamisi, Januari 3: mara moja baada ya saa 7:00 jioni mpaka 9:00 jioni. 
 
Dhamana ya Uthibitisho, Januari 6, baada ya Misa. 
 
PROGRAMU YA KAZI, Januari 11-12 Mkutano Mkuu wa Shule ya Shule ya Juu, Januari 13, Mkutano Wote wa Vijana, 
Januari 17-18 Shule ya Juu ya Safari ya Machi 
 
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. 
 
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. 
 
Weather mbaya? Angalia vituo vyafuatayo vya kufuta St. St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-Channel 
19 
 
St. Leo Chakula Pantry kitafunguliwa kwa hali ya hewa isiyofaa wakati Shule za Umma za Cincinnati zimefungwa. 
 
Misa katika Sherehe ya Siku ya 52 ya Umoja wa Mataifa juu ya Utukufu wa Maria Mama Mtakatifu 
Bayley, wizara isiyo ya faida ya Sisters of Charity, sasa inatoa huduma za nyumbani, "Huduma yoyote ya nyumbani," 
kwa wazee wanaoishi kwenye chuo au jamii. Labda umetoa huduma ya kibinafsi au ushirika kwa wajumbe au wazee 
katika jirani yako. Wahudumu waliovutiwa na Msaada wa Msaada wa Serikali wamealikwa kujiunga na timu ya Bayley. 
Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu kwenye www.bayleylife.org au piga simu 347-5458. 
 
Maeneo ya Kujifunza Watoto Amicus, 2569 St. Leo Mahali (Mlango Ufuatao kwa Kanisa / Lado de la Iglesia) Masaa / 
Horas: Kabla au Baada ya Shule / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p. - 6:00 p. Huduma za Mwaka na Uvunjaji wa 
Shule / Huduma za Watumishi na Vipindi vya Vita, Vouchers Kukubaliwa / Aceptamos Resguardos Kusaidia kwa 
kuomba Vouchers / Ayúdamos aplicar kwa Resguardos 
Tafadhali Piga simu / Bi Mabel saa 513.518.1001 
 
Wapenzi wa jamii, Cincinnati Film Society inatafuta msaada wako wa kujitolea. CFS itawasilisha tamasha la tamasha la 
Guatemala ambayo itaonyesha filamu kutoka kwa Guatemala ulimwenguni pote katika St. Tunatafuta vijana, 13-18 nia 
ya kufanya filamu. Ili kujifunza zaidi na ujiandikishe tafadhali tutumie barua pepe kwenye 
Info@cincinnatifilmsociety.org 
 
Heri ya mwaka mpya!  



 


