
Desemba 8, 2019 
 

Kutoka fr. Jim 
 

Mfuko wa kustaafu kwa ajili ya kidini: leo ni mkusanyiko 
wa mfuko wa kustaafu kwa ajili ya dini. Wengi wetu 
wangingekuwa pale tulipo leo katika matendo ya imani yetu 
kama si kwa ajili ya imani ya wazazi wetu na imani ya akina 
dada wa dini na ndugu zetu ambao wamejitolea maisha yao 
kufundisha imani na kuishi imani katika huduma ya wengi wa 
Mungu Watu. Mfuko huu daima ni njia ya kuonyesha shukrani 
zetu kwa kina na kuonyesha utunzaji wetu na upendo kwa ajili 
yao katika mahitaji ya kustaafu yao. Katika tangazo la 
televisheni kwa ajili ya mfuko huu, dada Mzee na Walker ni 
kufanya njia yake kwa kiti chake katika Kanisa. Anasema 
kwamba kuna mambo mengi ambayo yeye hawezi tena 
kufanya kwa sababu ya umri wake lakini kitu kimoja yeye 
daima kuwa na uwezo wa kufanya ni kuomba. Yeye 
huonyesha kila mtu ambaye anaomba kwa ajili yetu kila siku. 
Anaiita huduma hii ya maombi. Tangazo linaishia kwa kuuliza 
mtazamaji kuzingatia kuunga mkono mfuko kwa namna fulani 
na kukumbuka dini ya kuharamia kwa sababu "unajua 
kwamba wanakukumbuka." Asante sana kwa kuwaweka 
katika sala zako na kwa ukarimu wako.  

 

Kwa ajili ya maombi na Tafakari yako: kama msimu wa 
majilio unatualika kuwa macho na ufahamu wa njia nyingi 
ambazo Mungu amekuja, zinakuja na atakuja katika maisha 
yetu, Je, tuna njaa zaidi kwa upendo wa Mungu wenye 
rehema? Je, ulimwengu wetu unahitaji wapi zaidi?  Njoo, 
Bwana Yesu, uje kwa haraka na neema yako ya kuokoa. 

 

Baraka Virgen Maria, kutoka wakati wa mimba yake, 
alikuwa huru kusema "ndiyo" kwa uwepo wa Bwana katika 
maisha yake bila madhara, mipaka na hali ya dhambi. Wakati 
sisi si kuishi maisha yetu ya dhambi kama alivyofanya Maria, 
hata hivyo, tunaweza, kama Maria, kuchagua kufanya 
mapenzi ya Mungu. Mungu anakuja kwetu pia. Je, mapenzi ya 
Mungu kwetu ni yapi? Kwa kile ambacho Mungu Anatuuliza 
tuseme, "ndiyo?" 

 

Yohana Mbatizaji anaita toba tunapojitayarisha kwa 
Bwana kuja katika maisha yetu. Tunahitaji kukubali 
mapungufu yetu na kubadilisha njia zetu. Tunahitaji msaada ili 
kusema "ndiyo ' ' kwa mapenzi ya Mungu kikamilifu na kabisa 
kama Maria mifano kwa ajili yetu. Tunahitaji msamaha wa 
Mungu na huruma ili kuendelea kusema "ndiyo" kwa mapenzi 
na njia ya upendo wa Mungu. Ni wapi tunahitaji huruma ya 
Mungu zaidi? Je, tunahitaji msamaha kwa kitu gani?  Njoo, 
Bwana, Yesu, kuja kwa haraka na neema yako ya kuokoa. 

 

Naweza kufanya nini katika Majilio ili kutayarisha njia ya 
Bwana?  Matendo rahisi ya ukarimu kama vile kushikilia 
mlango kwa mtu; kusema Tafadhali na Asante; Kuwa 
wakarimu, adabu na tabasamu; Kufanya kazi ya huruma – 
kulisha mtu au kuchangia kwenye chakula chetu kujaribu; 
kushiriki nguo na mtu au kutoa mchango kwa St. Vincent Idara 
ya ushirika au kusaidia mikono kaskazini Fairmount. Pengine 
orodha ya parokia yetu katika gazeti inaweza kutoa 
mapendekezo. Msikilize mtu; huru mwenyewe kutoka kwa 
vikwazo kama simu ya mkononi na kuwa kweli sasa na mtu.  
Sherehekea sakramenti ya Upatanisho; kuja kwa Weekly yetu 
ya kila wiki Alhamisi Misa; Omba mvua ya mawe kwa Maria 
wetu wa Guadalupe.  Jifunze kuhusu St. Nicholas, au St. 
Yohana Mbatizaji; Kujitambulisha katika Kanisa kwa mtu 
unayemjua na kujua kidogo zaidi juu yao. Kutoa ujio wa 

familia na 
mwangaza wa 
mishumaa miwili 
ya kwanza. Njoo, 
Bwana Yesu. 
Haraka kuja! 

 
Hivi karibuni 

nilisoma chapisho 
hili kwenye 
Facebook: "wakati 
ulipokuwa 
ukisubiri Bwana, 
fanya kile ambacho mhudumu wa kufanya – kuhudumu!" 
 

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 Desemba: wafadhili wa aina isiyojulikana 
 

CHAKULA PANIJARIBU KIMEFUNGWA: Desemba 23, 25, 27, 
30. 
 

Programu ya vijana 
22 Desemba: ujio wa kundi la vijana;  Tarehe 15 Januari: 
programu ya Tutoring 4:00-7:00pm 
 

St. leo ya mwaka toy na kuuza mavazi: Sun., Dec. 8, 2019 
kutoka, 1-3:00pm katika Centennial Hall. 
    

Desemba 7/8 ni ukusanyaji wa kila mwaka kwa mfuko wa 
kustaafu  
 

Akizungumza kwa niaba ya dada zetu na ndugu zetu katika 
majimbo ya Misheni ya 1,100, ofisi ya Misheni ya 
archdiocesan ina shukrani sana kwa dhabihu zilizofanywa kwa 
ajili ya wito wa ulimwengu wa siku ya Jumapili kwa kila 
mwaka wa Misheni ya Kipapa ya Baba Mtakatifu. Kama 
ungependa maelezo zaidi, wasiliana na Dk. Mike Gable katika 
mgable@catholiccincinnati.org, au 513-263-6680. 
 

Ni pamoja na marehemu wako mpendwa mmoja katika 
orodha ya masimamio juu ya ukurasa wa nyuma ya gazeti. 
Gharama ni $55.00 kwa jina na majina yote utabaki katika 
gazeti kwa mwaka mmoja. Ikiwa una nia, fanya kuangalia yako 
kwa kijimbo, Orodhesha jina la mpendwa wako, pamoja na 
jina lako, anwani, simu # na anwani ya barua pepe na kurudi 
kwenye ofisi hakuna baadaye ya Desemba 30, 2019. 
 

"Sasa huanza wakati wa faraja na matumaini, wakati wa 
majilio: mwaka mpya wa kiliturujia unaanza, ambao huleta 
kwa uzuri wa Mungu wetu, ambaye ni Mungu wa faraja yote. 
'"  -Papa Francis 


