
Novemba 24, 2019 
 
Kutoka fr. Jim 
 

Sikukuu ya Kristo mfalme: leo sisi kusherehekea sikukuu ya 
Kristo mfalme. Pius XI alianzisha hili mwaka 1925. Wakati huo, 
totalitarianism alikuwa katika kuinuka na vikosi vyake vya 
uharibifu duniani kote. Bolshevism alitawala katika Russia, 
ufashisti nchini Italia, damu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe 
katika maeneo mengi, na kuuenzi udikteta mpya walikuwa na 
kumpatia kila mahali. Hivyo, dhidi ya majeshi haya hisia, Papa 
alitangaza: Pax Christi katika regno Christi: "amani ya Kristo katika 
utawala wa Kristo." Nini unatishia utawala wa Kristo katika 
ulimwengu na katika maisha yetu leo?  Je, ni nini ambacho 
hututumia kwa nani na sheria gani?  Ni wapi tunaweza kutangaza: 
"amani ya Kristo katika utawala wa Kristo?"  Je, Kristo ni mfalme 
wa mioyo yetu? 

 
Ujio: Je, unaweza kuamini kwamba Majilio huanza wikendi 

ijayo?  Ni mwanzo wa mwaka mpya wa kiliturujia – mwaka A. 
Katika mwaka huu, tutakuwa tukisikia kutoka kwa injili ya 
Mathayo. Msimu wa ujio ni wakati wa uangalifu, wenye utimilifu 
na kusubiri kwa ujio wa Bwana-jinsi alivyo kuja, umefika na kwa 
wakati atakuja tena. Jinsi gani yeye kuja kwako, anakuja kwako na 
atakuja kwenu na kuokoa, neema na upendo wake wa rehema ya 
ukombozi? Tunawezaje kuwa tayari kumpokea katika maisha yetu 
na mioyo yetu zaidi kuliko vile tumempokea hapo awali? Tafadhali 
rejelea Tafakari na maombi ambayo yataonekana katika karatasi 
yetu kila wiki. 

 
Tunaenda kufanya nini kwa ajili ya Majilio mwaka huu? Ishi 

kama watoto wa nuru na "kutembea kama watoto wa nuru na 
kuweka moto wa imani vilivyo hai katika mioyo yetu ili wakati 
Bwana atakapokuja, tunaweza kwenda kukutana naye na 
watakatifu wote katika ufalme wa Mbinguni." (Ibada ya ubatizo 
wa watoto wachanga). Katika mwaka wa kiliturujia wa majilio, 
tutasikia manabii kutangaza kwamba nuru itaangaza katika giza la 
ulimwengu. Kutakuwa na mialiko ya kupokea nuru ya upendo wa 
Mungu na neema na kufuata nuru hii katika ulimwengu wa pili. 
Kuishi imani yetu kwa matendo mema na matendo, matendo ya 
huruma, sala, kukua katika uhusiano mwema na Bwana na 
wengine ni kutembea kama watoto wa nuru. Hizi ni njia za 
kuweka moto wa imani hai katika mioyo yetu na njia za 
kujitayarisha na kuwa tayari kwa ajili ya Bwana.  Wakati wa 
Kwaresima, sisi mara nyingi kujiuliza, "Je, Mimi kwenda kufanya 
kwa ajili ya Kwaresima mwaka huu?" Wakati wa majilio, tunaweza 
kuuliza, "Mimi nitaenda kufanya nini kwa ajili ya ujio wa mwaka 
huu kuwa tayari na tayari kwa ajili ya kurudi wote wa Bwana 
katika maisha yetu? Kwa giza lililopo zote ambazo bado lipo 
ulimwenguni, acha tuishi kama watoto wa nuru na moto njia ya 
mwangaza na wema, matendo na matendo ya huruma na imani ili 
kutangaza kwamba Bwana amekuja, atakuja na atakuja tena. 

 
Misa na siku ya shukrani ni 10am na mara moja baada ya 

katika ukumbi wa Kanisa yetu, kutakuwa na chakula cha jioni 
shukrani kwa ajili ya parokia nzima. Marafiki zetu kutoka St. 
Susanna parokia katika Mason, Ohio ni maandalizi 25 batamzana 
na sahani pande zote na maono. Tafadhali Panga kujiunga nasi 
kwa ajili ya Misa katika shukrani kwa wema na ukarimu wa 
Mungu. Hata kama una mipango kwa ajili ya shukrani, kuja kwa 
Misa na tu kuacha na baadaye kwa ajili ya vitafunio mwanga na 
hasa kama wewe ni kuangalia kwa ajili ya mahali pa kwenda kwa 
ajili ya shukrani, hii ni nyumba yako na mahali kuwa. Tuna mengi 
ya kushukuru na baraka moja ni kuomba pamoja, kushiriki baadhi 
ya chakula na kufurahia kampuni ya kila mmoja.  Shukrani kwa St. 
Susanna kwa ukarimu wenu wa ajabu na wema. 

 

Parokia 
yangu 
inaundwa na 
watu kama 
mimi. Mimi 
kusaidia 
kufanya hivyo 
ni nini. 
Itakuwa 
kirafiki, kama 
mimi ni. 
Itakuwa 
takatifu, kama 
mimi niko. 
Pews yake 
itakuwa kujazwa kama mimi kusaidia kujaza yao. Hii Tunaomba. 
 
KARIBU WAGENI! Kama wewe ni kutembelea na sisi leo, tunataka 
kujua jinsi ya kuwakaribisha wewe ni, kama wewe kuja kutoka 
parokia nyingine hapa katika jimbo, kutoka katika mto, au kutoka 
kufikia zaidi. Asanteni kwa kuomba nasi. Jisikie huru kujiunga nasi 
kama mara nyingi kama unaweza! JISAJILI TAFADHALI! Kama 
wewe ni kuhudhuria St. leo kila mara na kufikiria sisi "parokia 
yako," Tafadhali kujiandikisha mwenyewe na familia yako. Ita ofisi 
saa 513-921-1044 kujiandikisha. 
 
Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili 
ya Novemba: wafadhili wa aina isiyojulikana 
 
Programu ya vijana: Nov. siku ya huduma ya vijana 30 
 
St. leo ya mwaka toy na kuuza mavazi 
Mark, kalenda zako kwa ajili ya tarehe 7 Desemba! Saidia kufanya 
kumbukumbu za Krismasi kwa wale walio na mahitaji. Yetu ya 
mwaka toy na nguo Sale ni Sun., Dec. 8, 2019 kutoka  
1-3:00pm katika Centennial Hall. 
Michango ya toys mpya na upole kutumika na nguo za watoto ni 
zinahitajika na itakuwa kwa furaha kukubaliwa katika ukumbi wa 
Kanisa juu ya Sat., Dec., 7, 10:00am-2:00pm. wasaidizi pia 
walihitaji na zaidi kukubaliwa kukubali vitu juu ya Sat., Dec. 7, 
10:00am hadi 2:00pm. 
Pia tunaweza kutumia msaada wa kuanzisha kwa ajili ya kuuza 
baadaye katika siku ya Sat., Dec. 7. Labda ungeweza kusaidia saa 
moja au zaidi. Wito wa mashtaka Prieshoff katika 662-9376 kwa 
maswali mengine yoyote. Au labda unaweza kusaidia siku ya 
mauzo, Sun., Dec., 8. Yoyote na yote msaada wa kuweka-up, 
kuhamisha bidhaa na safi-up itasaidia kufanya mauzo mafanikio 
zaidi na rahisi kwa wote waliohusika.  
Hapa ni fursa kwa wanafunzi wanaohitaji masaa ya huduma. 
Fomu zilizoandikwa zinaweza kutolewa kwa masaa kazi. 
INAHITAJIKA: 30 gallon mifuko ya magunia, 1 gallon na baggies 
kiwango cha sandwich kwa sehemu ndogo na bendi kubwa ya 
mpira kwa ajili ya kuweka mambo pamoja. Tafadhali Fikiria 
kuacha sanduku la Gal 30. mifuko ya takataka, 1 Gal. na/au 
sandwich baggies katika rectory kabla ya Dec. 2. Asante sana! 
 
Novemba 23-24 ni ukusanyaji wa kila mwaka kwa ajili ya kampeni 
ya Kikatoliki ya maendeleo ya binadamu (CCHD), kampeni ya 
kitaifa, kupambana na umasikini kwa Maaskofu wa Marekani. 
Tembelea kujifunza zaidi. Kwa maelezo zaidi ya eneo hilo:. 
 
Kuwa na uhakika wa kukumbuka St. leo juu ya kutoa Jumanne, 
Desemba 3, 2019 katika: 
https://cincinnati.igivecatholic.org/organizations/st-leo-the-great-
church 
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