
Machi 10, 2019 
 
Kutoka Fr. Jim. . . 
 
Kuchunguza Lenten: Nina kipande cha sanaa na msanii wa 
Mexican ambaye hufanya sanamu nje ya udongo na kisha 
huwapa rangi nyekundu-njano, machungwa, bluu, nyekundu, 
zambarau, kijani. Vile sanamu zote anazoita "Mti wa Uzima." 
Mengi ya sanamu hizi zina mandhari ya kidunia na wengi wana 
mandhari ya kibiblia ambayo ni mfano wa Mti wa uzima katika 
bustani ya Edeni na kuwaambia hadithi ya uumbaji na wokovu. 
 
Kipande ambacho ninacho, kama kinaendelea sura yake ya mti, 
huelezea hadithi ya safina ya Nuhu. Katikati ya maua yote 
mazuri, matunda na uhai mwingi, wanyama wana salama 
kwenye safina kufurahia maisha ya wokovu na kuna wanyama 
wanaokwenda upande wa safina ili kuingia katika mashua ya 
uzima na wokovu. Ni kama maisha katika bustani ya Edeni 
yanarejeshwa kwa viumbe vyote na vitu ni kurudi kwa njia 
waliyokuwa mwanzo wa uumbaji. 
 
Yesu aliteswa, alikufa na kufufuka kwa sisi sote ili tuweze kujua 
wokovu wa Mungu na kujiunga na viumbe vyote katika 
kurejeshwa kwa uzima wa maisha na Mungu. Tuko katika 
mashua ya wokovu. Mungu anataka na tamaa kwetu kwa njia 
ya Yesu na kwa Roho wao kuishi katika umoja na maisha ya 
Mungu sasa na milele. 
 
Siku arobaini ya Lent inaweza kuwa kama mafungo ya kanisa 
lote ambapo watu wa Mungu huchunguza ukweli huu na kukua 
pamoja kwa undani zaidi katika kuelewa na kufahamu maisha, 
upendo na wokovu ambazo Mungu hutoa pamoja nasi kwa 
ukarimu. Tunapoelewa na kukubali ukweli huu, Lent huwa 
wakati tunapojitahidi kuishi karibu sana kwa umoja na kile 
tunachoamini na kwa maisha tunayojua Mungu anatupa. 
 
Mungu ametupa ahadi ya kwamba Mungu hatatuondoa kamwe 
nje ya mashua na kwamba sisi daima tuna nafasi ndani yake 
bila kujali nini. Tunapojisikia vinginevyo, zaidi ya uwezekano, 
vivutio vya ulimwengu na ubinafsi umetukomboa kwenye maji 
yenye shida ya dhambi na kifo au tumepofushwa kuona mahali 
ambalo Mungu ametuandaa au viziwi kwa wito wa Mungu 
kuchukua mahali sahihi. 
 
Kwa hiyo, kulia ni fursa nzuri sana kwetu kutubu na kutafuta 
msamaha na huruma ya Mungu, kugeuka mbali na dhambi na 
kubaki kama waaminifu kwa Injili kama vile tunavyoweza. Ni 
wakati wa sisi kutembea pamoja na watambuzi na wagombea 
wa ushirika kamili na kanisa na kuchunguza maisha yetu na 
safari yetu ya imani pamoja na Injili za Lenten. Ni wakati wa 
maombi, kufunga na kutoa sadaka (kazi za rehema na upendo). 
Tunafanya haya yote si kupata nafasi yetu tena kwenye mashua 
ya wokovu au kumshawishi Mungu kutuweka katika mashua 
lakini tu kama jibu la kuokolewa na kuwa katika umoja na 
maisha ya Mungu. Kwa kusema ukweli, hii ndiyo inatarajiwa 
kwetu kama matawi juu ya Mti wa Maisha ya Mungu. 
Tunaomba, haraka, kusamehe, na kuishi katika upendo kwa kila 
mmoja kwa sababu Mungu ametuokoa kweli kutoka kwa 
dhambi na kifo. 
 
Kwa hiyo, tunataka kufanya hili Lent ili kusherehekea nafasi 
yetu juu ya mti wa maisha ya Mungu? Je, kuishi na msamaha 
wa Mungu na rehema, sala na mila ya kanisa, kufunga na kutoa 
sadaka kutusaidia kufanya hivyo? Mashua ni meli. Tukufu 
Mungu kwamba kuna nafasi kwetu. 
 

 "Mwanga 
Unaendelea Kwa 
Wewe" ni 
mpango wa 
Archdiocese ya 
Cincinnati 
kualika 
Wakatoliki wote, 
hasa wale 
Wakatoliki 
ambao 
hawajapokea 
sakramenti hii 
kwa muda 
mrefu, ili kupata upendo na huruma ya Mungu kwa njia ya 
Sakramenti ya Upatanisho. Katika Archdiocese ya Cincinnati kila 
parokia itakuwa sherehe ya Sakramenti ya Upatanisho kwa 
kutoa kibali binafsi juu ya Tues, Mar. 19, 2019, 7-9: 00pm. Kila 
parokia itafungua milango yao kwako. 
Shukrani nyingi, kwa Pantry yetu ya Chakula, Msaidizi wa 
Mwezi wa Mwezi Machi, John na Colleen Gerke 
 
Mkutano wa Uthibitisho: Aprili 7 
 
Programu ya Watoto, Machi 10: Shule ya Kati, Machi 17: Shule 
ya Juu 
 
Vituo vya Msalaba: 7:00 jioni, Ijumaa zote wakati wa Lent, 
isipokuwa Ijumaa nzuri. 
 
MAUMBUTO YA LENTEN - UFUMU NA MAFUNZO Jumatano, 
Machi 6 na Ijumaa nzuri, Aprili 19, ni siku za kujizuia kutoka 
nyama na pia siku za haraka, yaani, kwa chakula cha moja tu. 
Ijumaa nyingine za Lent ni siku za kujizuia kutoka nyama. Sheria 
ya kujizuia imefunga Wakatoliki wote wa miaka 14 na zaidi. 
Sheria ya kufunga imefunga Wakatoliki wote kutoka siku ya 
kuzaliwa ya 18 hadi siku ya kuzaliwa ya 59 (canons 97, 1252). 
"Hebu pasaka haraka iwezeke kuwa takatifu. Hebu iadhimishwe 
kila mahali kwenye Ijumaa ya Njema na, iwezekanavyo, 
iendelee muda mrefu katika Jumamosi Mtakatifu, ili furaha ya 
Jumapili ya Ufufuo iweze kupatikana kwa akili iliyoinuliwa na 
wazi. "(Katiba juu ya Liturgy, No. 110) 
 
Kwa kuzingatia siku za lazima zilizotajwa hapo juu, hata hivyo, 
kuna maswali ya mara kwa mara juu ya kiwango cha uzito wa 
jambo hilo. Kufafanua Papa Yohana Paulo II: wajibu wa kufanya 
uhalifu ni kubwa; wajibu wa kuchunguza, kwa ujumla au "kwa 
kiasi kikubwa," siku za uhalifu zilizowekwa na Kanisa pia ni 
mbaya. Hakuna mtu anayepaswa kuwa mkali katika suala hili; 
kushindwa kuzingatia siku ya kibinafsi ya uhalifu haukufikiri 
kuwa mbaya. Watu wanapaswa kutafuta zaidi badala ya chini. 
Kufunga haraka na kujizuia siku zilizochaguliwa zinapaswa 
kuzingatiwa majibu ya chini kwa wito wa Bwana kwa uhalifu na 
uongofu. 


