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Zawadi ya kutoa wakati wa Krismasi: bora sasa kwamba sisi milele 
kupokea ni uwepo wa ujio wa Mungu kwetu katika hali ya 
binadamu na sura katika kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, Yesu 
Kristo. Hakika, zawadi bora ambayo tunaweza kutoa kwa 
mwingine wakati wa Krismasi ni zawadi ya uwepo wetu. Katika 
kitabu chake, nje ya kawaida 2000, Sr Joyce Rupp anapendekeza 
kwamba sisi kufikiria "kuwepo kwa uwepo."  Hii kimsingi 
inahusisha "kuwa na" mtu badala ya "kufanya" kwa ajili ya mtu. 
Kuna njia mbili zinazowezekana kuwa pamoja na nyingine-kimwili 
kuwa sasa na nyingine na kuwa sasa na mwingine "katika Roho" 
kwa kutuma maombi kwa makusudi, mawazo ya huruma, na hisia 
za ukarimu kwa mtu mwingine au kikundi. Anapendekeza kutoa 
"kuwepo kwa uwepo" na: kuwa na mtu ambaye anahitaji; kuwa 
na mtu ambaye hukupa tumaini; kuwa pamoja na wale wanaoishi 
katika hofu au hofu; kuwa na mtu mkubwa; kuwa pamoja na mtu 
ambaye amekusaidia kukua; kuwa pamoja na yule aliye katika 
uchungu; kuwa pamoja na wewe mwenyewe; kuwa pamoja na 
mtu aliye Andika kwenu; kutumia muda na mtoto;  kuwa pamoja 
na mtu ambaye ni mgonjwa wa ugonjwa; kuwa na 
Mfanyikazimwenzi; kuwa na wapendwa wako. Haya ni baadhi tu. 
Anapendekeza zaidi. "Kuwepo kwa uwepo" ungeongeza kwenye 
orodha hii? Tunaweza kuwa karibu "kuwa pamoja" kwa 
kuongezea "kwa" kwa sababu ya Mungu kuchagua kushiriki fomu 
yetu ya mwanadamu na kuishi ndani yetu.  Tuna uwezo wa joto 
maisha ya wengine kwa uwepo wetu kwa sababu ya hii karama ya 
ajabu ya upendo.  
 

Juu ya kumbuka hii, Nataka kumshukuru kila mtu ambaye anataka 
kujenga uwepo huu kupitia kazi za kiroho na za kimwili za huruma 
na kupitia maneno ya mshikamano na wale ambao wanahitaji 
zaidi.  Wewe si tu kutoa mahitaji yao ya kimwili na vifaa lakini kwa 
njia kwamba wewe si kikamilifu ufahamu, wewe ni kujenga 
uhusiano wa kiroho na wao. Unakuwatendea kama ndugu au 
dada katika Kristo. Unawapa zawadi ya sasa ya uwepo wa Kristo 
na upendo. Watu wanajua kwamba wako peke yao au 
hawajasahaulika au kwamba kuna wengine ambao wanawajali. 
Wanajua kwamba Mungu anazaliwa na kubaki nao. Asanteni 
sana! 
 

Karibu, karibu na tena karibu! Kama malaika waliimba, "utukufu 
kwa Mungu juu na amani duniani kwa wote," walitangaza kuja 
kwa Mungu kwa kila mtu. Mbingu zote na dunia huunganishwa 
pamoja sasa kama Mungu amechukua mwili wetu. Hakuna yeyote 
ambaye hakutengwa na wokovu wa Mungu, hakuna yeyote.  
Katika Roho hii, tunakualika na yeyote ambaye unataka kualika, 
kuwa pamoja nasi kusherehekea sikukuu kuu ya Krismasi. Huu ni 
wakati mzuri wa kualika mtu ambaye anaweza kuhisi kutengwa na 
Kanisa kuja na wewe. Refusha mwaliko na kuwakaribisha.  Kama 
wewe kuona ni sahihi, kuwasaidia wengine kupata nyimbo katika 
nyimbo na majibu ya Liturujia na missal. Kwa sherehe za sherehe 
hii kuu, ushiriki kamili wa kila mmoja ni jibu letu kuu la kuja kwa 
Bwana. Pia, kukaribisha wengine na kupanua ukarimu wa Ekaristi 
ni jibu kubwa. Hii ni moja ya fadhila zetu bora katika St. leo. 
Shukrani kwa Mungu.  Hebu tuangalie hili kama zawadi yetu ya 
Krismasi kwa wengine kwa heshima ya yule aliye fanya nyumbani 
nasi na miongoni mwetu. 
 

Misa siku ya Krismasi, Jumatano, Desemba 25 ni 10:30AM. Misa 
juu ya Krismasi Eva, Desemba 24, 6pm katika Kihispania.  Yote ni 
karibu katika ama au wote wawili. Kwa niaba ya wafanyakazi wetu 
wote, ningependa wote Krismasi furaha sana na baraka na zawadi 
ya uwepo wa Kristo na amani kwa furaha mwaka mpya. Bwana 
awe kwenu katika njia mpya, ya kusisimua na ya kina. Unaweza 
kupata uzoefu wa upendo na huruma ya Mungu kama ambavyo 
haujawahi kuwa hapo awali. Kwa kweli Mungu yu pamoja nasi!  
Utukufu wote na sifa zote ni za Mungu. 

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, na 30. 
 

Programu ya vijana 
Dec. 22: ujio wa kundi la vijana 
Jan. 15: msaada wa nyumbani/Tutoring programu huanza 
Jumatano mchana kutoka 4:30-7:00pm, Centennial Hall 
Kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekuhlman@gmail.com 
Darasa la kwanza la ushirika: Jan. 16, 26, Feb. 2, 9, 16, 24, Mar. 8, 
29 
 Mazoezi 5 Aprili 
Kujiandikisha: wasiliana na Yuda IE Kuhlman katika 
judiekhulman@gmail.com 
Ushirika wa kwanza: Jumapili Aprili 19, 2020 
 

Sisi ni kuangalia kwa mtu kuchukua juu ya majukumu ya 
kumshitaki katika ofisi kuanza mwezi Januari. Nafasi ni 2 au 3 siku 
wiki, 9am-3pm, kujibu simu na kufanya kazi katika miradi ya ofisi 
kuwashirikisha kompyuta/kuandika na baadhi ya kuweka vitabu. 
Tangu masaa itakuwa chini ya 20 kwa wiki, nafasi haina ni pamoja 
na faida. Hata hivyo, kama wengi wa wafanyakazi kukubaliana, ni 
fursa ya kushiriki moja kwa moja katika kazi ya St. leo ya. Kama 
wewe au mtu yeyote unajua ni nia, tafadhali kutuma taarifa kwa 
stleocinti@aol.com au wito Stephanie katika 921-1044x20. 
 

Januari 5, 2020 Epifania parokia ya bahati mara baada ya Jumapili 
Misa 
 

Theluji habari! Angalia vituo vifuatavyo kwa ajili ya safari ya Mt. 
leo ya kuahirishwa: 
WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-Channel 19 
 

Kuwa na uhakika wa kuchukua bahasha yako ya mchango wa 
Jumapili na kalenda yako 2020 kutoka nyuma ya Kanisa. Kama 
unahitaji Bahasha, piga simu ya ofisi katika 921-1044. 
 

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. 
 

Matakwa bora kwa ajili ya Krismasi heri na yenye heri,  
na amani, na furaha, na upendo  
ya usiku huo mzuri kuwa nanyi daima. 
 


