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Kutoka fr Jim... 
 

Maisha aliishi vizuri: kila Jumapili wakati mimi kupata tayari 
kuondoka nyumba yangu na kuja kanisani kwa Misa, napenda 
kuangalia Jumapili asubuhi na Willie Geist katika NBC, channel 
watano. Sehemu ya show anastahili maisha aliishi vizuri. Jumapili 
iliyopita Marion Spencer alikuwa featured. Yeye ni kutoka 
Gallipolis, Ohio lakini yeye alisoma katika na kuhitimu kutoka 
Chuo Kikuu cha Cincinnati. Yeye imepita katika umri wa miaka 99. 
Alikuwa mtetezi wa haki za raia na waanzilishi katika Cincinnati. 
Yeye alipigana kwa kuunganisha kisiwa cha Sungura na wake 
kuogelea katika 1950's ya. Bi Spencer alikuwa mwanamke wa 
kwanza kuchaguliwa kwa halmashauri ya jiji ya Cincinnati mwaka 
1983. Yeye pia aliwahi kuwa Makamu wa meya. Maisha yake 
yalikuwa kweli maisha aliishi vizuri kazi kwa ajili ya mji shirikishi 
zaidi, kuwa mkarimu na upendo kwa wote. 

 

Basi mimi huyu ni Ilda Browning, miaka 94 Mzee ambaye 
sisi kuzikwa kutoka St Leo hii Jumanne iliyopita. Kwa baadhi yenu 
anahitaji Utangulizi hakuna kwa sababu alikuwa mwanachama hai 
sana wa St Leo na daima rafiki mzuri wa parokia wengi wa maisha 
yake. Yeye alimpenda parokia hii na kukulia familia yake hapa na 
katika kitongoji hiki. Katika hivi karibuni miaka iliyopita, yeye 
mlemavu kituo cha uuguzi ambapo yeye alikufa. Upendo wake 
kwa Mungu umezidisha upendo wake kwa ajili ya parokia hii, 
mume wake ambaye ana kabla yake katika kifo na upendo wake 
kwa watoto na familia yake. Lakini upendo wake kwa mume wake, 
watoto, familia na parokia yake walikuwa njia kwamba sisi 
alionyesha upendo wake mkubwa kwa ajili ya Mungu. Yeye alijua 
upendo mkuu wa Mungu amri ya vizuri sana. Upendo kwa Mungu 
na jirani alikuwa kweli kwa amri kwamba serikali yake vizuri kuishi 
katika ulimwengu huu na anaongoza yake sasa kwa ahadi ya 
uzima wa milele. 

 

Uteuzi wa injili kwa ajili ya mazishi yake Misa ilikuwa 
Mathayo 5:1-12, heri ya. Yesu anafundisha wanafunzi wote jinsi 
ya kuwa na maisha-kisima waliishi katika ufalme wa Mungu. Njaa 
na kiu kwa haki ni hamu na hamu ya kila mwanafunzi. Kuwa na 
haki ya Mungu ni kupokea upendo wa Mungu usio na masharti na 
shiriki upendo huu na wengine wote ukarimu kama uliotolewa 
kwetu. Kuwa sawa na Mungu ni kuutoa upendo wetu na wengine 
wote ukarimu kama uliotolewa kwetu. Kuwa sawa na Mungu ni 
kuyatoa maisha yetu ili kwamba wengine kuwa na maisha. Mwana 
wa Mungu kuvaa ubinadamu wetu ili kwamba tuweze kushiriki 
maisha ya kimungu na kuwa heri na Mtakatifu. Kutegemea fadhila 
ya Roho wa Mungu ni Mtakatifu na heri ya maisha na maisha 
vizuri aliishi katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. 
Upendo wa Mungu kwa watu wa Mungu ni wa milele. Kifo haiwezi 
kukomesha ni. 

 

Ilda kutoka Italia na mara nyingi kurudi kutembelea familia 
na marafiki. Alikutana na mumewe Paulo kuna wakati wa vita vya 
pili vya dunia wakati kujitolea kwa ajili ya shirika la Msalaba 
Mwekundu. Walikuwa na ndoa ya muda mrefu na walikuwa 
kujitoa sana kwa kila mmoja. Kujitolea na uaminifu walikuwa 
imara na tabia ya maisha yake aliishi vizuri. Yeye alikuwa 
mwaminifu sana kwa imani yake, kwa Kanisa hili na hasa kwa 
Mungu ambaye anaishi hapa. Yeye daima alitoa na kusamehe kwa 
sababu ni kile Mungu alichotaka. Hii ni nini yeye aliiambia na 
alionyesha mfano kwa ajili ya familia yake. 

 

Mwaka mmoja 
katika shukrani yeye 
aliwaalika familia 
wanaohitaji kwa 
nyumba zao kushiriki 
mlo wao. Ilda 
mkumbuke muda 
katika maisha yake 
wakati alikuwa bila 
chakula, ili wakati yeye 
alikuwa chakula, 
daima alitaka kushiriki 
na wale ambao walikuwa kidogo au kitu cha kula. Alikuwa mpishi 
mkuu na mwokaji. Yeye bila kujua nini wewe walipenda kula na 
mshangao, na sahani yako pendwa. Nilikuwa walengwa wa 
mananasi yake fabulous juu chini keki! Yeye amefungwa katika 
upendo wa Mungu na yeye amefungwa familia yake na wengine 
katika upendo huu. Alikuwa maskini kwa njia nyingi lakini tajiri 
katika vitu mattered. Amebarikiwa yeye ambaye anaishi maisha 
yao vizuri na upendo wa Mungu sasa na hata milele. Asante Ilda 
kwa kushiriki upendo wako na maisha yako na sisi sote. Unaweza 
kupumzika kwa amani, Umoja na mume wako Paulo na waamini 
wote wakaondoka. Huenda Mungu wrap wewe katika upendo 
wake na huruma milele. 

 

Wengi shukrani yetu Mt. Leo chakula Pantry mwezi 
vimezingirwa mdhamini kwa Julai: katika upendo kumbukumbu ya 
Joan Belak 
 

Programu ya vijana 
Jumapili, Julai 21, 1 ushirika wa mkutano baada ya Misa 
Jumatatu, Julai 22, shule ya Biblia ya likizo mipango na kuunda 
Jumatano, Julai 24, likizo Biblia shule, 10-1:30 jioni 
Alhamisi, Julai 25, likizo Biblia shule, 10-1:30 jioni 
Ijumaa, Julai 26, likizo Biblia shule, 10-1:30 jioni 
Ijumaa, Agosti 9, vijana uga safari, Bowling, mchana-2:00 pm 

 

MISA na huduma ya UPONYAJI, Wed., Aug. 7, 2019 saa 7:00 jioni, 
katika Kanisa la St. Ignatius, 5222 kaskazini Bend barabara, Cinti. 
Ohio 45247. Uponyaji ni pamoja na mambo ya kimwili, kihisia, 
kisaikolojia na opereta wa uhusiano wa maisha yetu; si ni mdogo 
kwa Tiba kimwili. Wanaweza kupokea huduma ya maombi ya 
kibinafsi ya binafsi kwa ajili ya wewe mwenyewe au yoyote ya 
wapendwa wenu. Njoo na uzoefu nguvu ya uponyaji ya Yesu!  
Kufadhiliwa na mnara wa taa upya kituo katika 513-471-5483. 
Kwa maelezo tembelea www.LRC1.org au 
www.facebook/lrc1.org. 

 
 


