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Kutoka Fr. Jim. . . 
 
  Tafadhali fikiria hili: Kuna hadithi ya kweli kuhusu ziara ya Waziri 
Mkuu wa zamani wa Menachem Begin wakati wa utawala wa 
Carter. Aliketi Ofisi ya Oval ya White House, Waziri Mkuu Begin 
alimuuliza Rais Carter kuhusu simu tatu kwenye dawati la rais. 
Rais Carter alijibu: moja huenda kwenye Milima ya Georgia, hivyo 
nitaweza kufuatilia ndugu yangu, Billy; moja ni mstari wa moto 
wa Moscow, ambayo inanipa mawasiliano ya haraka na Warusi 
na moja ni mstari wa moja kwa moja kwa Mungu! "" Je, ni 
gharama gani? "aliulizwa Kuanzia. "Dola elfu kumi kwa mwezi 
lakini ni thamani ya kila cent," alijibu rais. 
 
Wakati mwingine baadaye, Carter alitembelea Israeli na akaketi 
na Kuanza katika ofisi yake. Kuona simu tatu kwenye dawati lake 
Carter aliuliza, "Kwa nini una simu tatu?" "Sawa, moja ni line ya 
moto kwa Cairo, Misri, moja ni mstari wa moja kwa moja kwa 
Bunge, na moja ni mstari wa moja kwa moja kwa Mungu!" Carter 
Aliuliza, "Mstari wako wa moja kwa moja kwa Mungu una 
gharama gani?" "senti kumi," Anza akajibu. "Ni simu ya ndani!" 
 
Je, ungeangalia uhusiano wako na Mungu kwa mbali au moja ya 
ndani? Je! Mungu ni zaidi ya nguvu za juu zinazoangalia juu yako 
kutoka umbali au karibu sana na wewe, mmoja na wewe na 
ndani ya kufikia na kufahamu? Tunapoomba, ni maombi yetu 
zaidi kama kufanya wito mrefu au kuzungumza na jirani yetu 
kutoka kando ya uzio wa nyuma? 
 
Hatuwezi kamwe kusahau kuwa Mungu wetu ni wa kawaida - 
daima ni mkubwa kuliko sisi wenyewe na zaidi kuliko tunaweza 
kufikiria, kweli Mungu wa mbinguni lakini Mungu wetu pia ni 
mwili - mmoja pamoja nasi katika mwili wetu wenyewe, Mungu 
pia wa dunia. Mungu ni karibu kwetu kama moyo wetu sana na 
ni halisi kwetu kama upendo wetu kwa jirani yetu na kama Kanisa 
ni Mwili wa Kristo, akiishi imani yake katika vitendo. Hebu 
tuombe kwa Bwana daima na mara nyingi, hasa wakati yeye yuko 
karibu. 
 
Pia tafadhali fikiria hili: Katika Seoul, Korea ya Kusini, kulikuwa na 
meneja wa michezo ya ukumbi ambao walidhani Sauti ya Muziki 
ilikuwa ndefu sana kwa movie. Kwa hiyo, aliamua kupunguza 
muda wa filamu bila kufanya uharibifu wa njama kwa kuondoa 
nyimbo zote! Hii inaleta kukumbuka swali hili: Ni nini kweli 
kibaya na picha hii? 
 
Ingawa mtu anaweza kuelewa njama bila muziki, bila shaka 
njama hiyo iliharibiwa bila nyimbo. Tangu movie ilikuwa muziki, 
unawezaje kuwa na muziki bila muziki na kuimba? 
 
Hii inaelezea umuhimu wa muziki na wimbo katika liturujia na 
kwa nini baadhi ya sehemu za wingi zinahitajika kuimba kama 
Gloria, Memorial Acclamation, Amina Mkuu, Mtakatifu, 
Mtakatifu, Mwana-Kondoo wa Mungu na Alleluia. Hii pia ni kwa 
nini baadhi ya sehemu ni bora wakati wanaimba kama Zaburi ya 
Majibu na Rite ya Penitential na kwa nini kuna fursa ya kuimba 
maombi na Sala ya Ekaristi. Je! Hii pia ndiyo sababu sababu 
wanamuziki wengine wa kanisa wanapenda kuimba mistari yote 
kwa nyimbo? 
Namna gani na liturujia ambazo ni maisha yetu na wakati 
tunapoondoka kanisa kila Jumapili na malipo: "Nenda kwa amani, 
kumtukuza Bwana na maisha yako?" Je, tunaweza kumtukuza 
Bwana kila wiki bila kuimba muziki wa liturujia? Je, wakati wa 
wiki tunajua uwepo wa Mungu unatuinua au wakati lengo letu ni 
kweli juu ya mambo ya juu? Je, ingekuwa kupasuka Alleluia kuwa 

sahihi au haina 
kumfanya Sanctus 
kuimarisha uhai wetu na 
Mungu? Je! Fursa gani 
tunapewa kuomba 
zaburi kwa maisha yetu 
na kuimba kuimba ya 
kawaida? Jinsi ya 
kuimba kwa upole kwa 
Bwana kuwa na huruma 
au Mwana-Kondoo wa 
Mungu kutoa maana 
kwa muziki unaoendelea wa Mungu anayeishi nasi katika mwili 
wetu na kutugeuza kuwa kiroho? Kuimba na Mungu na kwa 
Mungu kwa sala na katika sala ambayo ni maisha yetu hufanya 
kwa mzuri, ikiwa si picha nzuri! 
 
Shukrani nyingi, kwa shukrani yetu ya Pantry ya Chakula ya 
Mwezi kila mwezi Februari: Ellis Family 
 
Uthibitisho Retreat: Februari 23 
 
 
Programu ya Watoto, Februari 10, Mkusanyiko Mtakatifu wa 
Ekaristi ALL, Februari 17, Sanaa kwa Watu Wote 
 
 
TAARIFA YA MAFUNZO YA 2018 Ikiwa unasema juu ya kurudi kwa 
kodi yako na unahitaji taarifa ya mchango kwa michango yako ya 
bahasha ya kila wiki, tafadhali piga Ofisi ya Parish saa 921-1044. 
 
Kujitolea Inahitajika! Saidia kanisa la St. Leo na rectory vyema na 
vyema! Masaa 3-4 kwa wiki kuvuja 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. 
 
 
Angalia vituo vyafuatayo vya kufutwa kwa St. Leo: 
WCPO-Channel 9, WXIX-Channel 19 na Facebook katika 
StLeotheGreatParish. 
 
St Leo Leo Chakula Chakula kitafunguliwa kwa hali ya hewa 
isiyofaa wakati Shule za Umma za Cincinnati zimefungwa. 
 
Hongera kwa Jacque Hatungimana, ambaye alifanya Sherehe ya 
pili ya Sherehe katika Shule ya Juu ya St. Xavier. 
 
Mkoba wa McCauley unatafuta mpishi wa sehemu ya muda (siku 
2-3 / wiki) kwa watu 40-50; mabadiliko hutofautiana kuanzia 6: 
00-2: 30pm hadi 8:30 asubuhi - 5:00 pm; lazima uwe tayari 
kufanya kazi mwishoni mwa wiki. Mpikaji huandaa na hupika 
vyakula kulingana na menyu zilizopangwa; wachunguzi na kujaza 
tena mstari wa huduma; ina mazingira safi na ya usafi; kurejesha 
na kugeuza vifaa vya chakula. Kuanzia mshahara ni $ 13.50-16 / 
50 kulingana na uzoefu. Wasiliana na Sr. Judy Gradel saa 513-
681-2100 au jgradel@mercysc.org. 
 
Mifumo 80 mpya katika Great American Ballpark! Kazi kuu, 
hakuna uzoefu unaohitajika kuanzia $ 11.00 kwa saa. Kuwa na 
wakati wa moja ya tarehe zifuatazo: Mon. Feb 18 saa 10am, Tu 
Februari 19 saa 2: jioni, Wed Februari 20 saa 6pm au Alfa 
Februari 21 saa 8am. Mahojiano ya haraka na programu 
inapatikana. Jiunge na sisi chini ya uwanja wa Dock 3 katikati ya 
Broadway & Pete Rose Way. 


