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Kutoka fr. Jim 
 

Moja ya majukumu yetu juu ya safari ya Lenten ni kutembea 
na catechumens na wagombea katika wakati huu wa maandalizi ili 
kupokea sakramenti Pasaka. Tuna watu 15 (watu wazima na 
watoto ambao ni wakubwa kuliko saba) ambao wamechaguliwa 
kupokea sakramenti Pasaka katika ibada ya Pasaka mwaka huu. 
Majina yao yameandikwa katika Kitabu cha wateule ambayo iko 
kwenye meza katika patakatifu mwetu karibu na lectern. 

 

Tunataka kuonyesha maombi yetu msaada kwa ajili yao na 
kwa ajili ya catechumens na wagombea wote katika parokia yetu 
washirika ambao wabatizwe au kupokea katika muungano kamili 
na Kanisa katika ibada ya Pasaka mwaka huu. Majina yao tayari 
yamo katika ukuta wetu wa maombi na katika Kitabu cha nia yetu. 
Pia tumewatuma kila barua ya kibinafsi ambayo inatoa maombi 
yetu ya kuendelea na kuunga mkono na kutia moyo katika wakati 
huu wa utakaso na uelimishaji.   

 

Katika Jumapili ya tatu ya Kwaresima, catechumens au 
wateule, kama wao sasa walioitwa, kusherehekea uchunguzi wa 
kwanza. Wakati wowote wa ibada ya uchunguzi ni sherehe, 
masomo ya mzunguko ni kutumika. Mzunguko wa kusoma kwa 
uchunguzi wa kwanza ni mwanamke kisimani. Wateule 
kuchunguza maisha yao chini ya taa ya injili hii kwa utakaso wa 
kina wa wito wao na uelewa wa kina na uelimishaji wa imani 
wanaopokea. Mwanamke huyo kisimani anawaalika kwa uongofu 
na kumkubali Bwana, Yesu Kristo kama maji ya uzima kwa maisha 
yao. Pia kinatoa uelewa kwa ajili ya sakramenti ya ubatizo 
kwamba wanataka kupokea na maisha ambayo wameitwa kuishi. 
Tunawaombea ili kwamba waweze kumjua Bwana vile vile 
mwanamke Msamaria na kwamba watawaruhusu Bwana kuwajue 
kwa ukamilifu na kwa undani iwezekanavyo. 

 

Tunaposherehekea ibada ya uchunguzi na wateule wetu, 
tunajiandaa kufanya upya ahadi zetu za ubatizo katika Pasaka na 
tunachunguza maisha yetu, pia, pamoja na masomo ya mzunguko. 
Je, Yesu aishiye maji?  Ni kwa jinsi gani amekuwa maji ya uzima 
kwa ajili yako hasa? Kumbuka wakati wa neema na wito wa 
uongofu na mabadiliko. Shukuru kwa ajili ya uhuru na maisha 
mapya ambayo umepokea na kupokea.  

 

Parishioners kujiandaa kwa ajili ya sakramenti: mbali na 
kuchagua yetu 15, tuna watu wazima 40 na watoto ambao tayari 
wamebatizwa Katoliki na ni maandalizi ya kupokea uthibitisho na 
Ekaristi ya kwanza katika Jumamosi yetu, Mei 23 Misa katika 6pm. 
Pia tuna watoto watatu zaidi, zaidi ya umri wa miaka saba, ambao 
watapokea sakramenti wa ubatizo, Ekaristi, na uthibitisho katika 
wetu 10:30AM Misa siku ya Jumapili, May24. Tulihitaji kuwa na 
makundi mawili ya catechumens/wateule kwa sababu ya tofauti 
za lugha. Tafadhali endeleeni katika maombi. Tunaomba kwa 
yeyote kati ya watoto wetu walio katika shule Katoliki, kujiandaa 
kwa ajili ya Ekaristi kwanza au uthibitisho mwaka huu, pia. Kanisa, 
kwa njia ya jamii ya St. leo, inaendelea kukua katika utakatifu, 
umri na neema. Shukrani kwa Mungu! 
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NURU IMEWASHWA kwa ajili yako-Jumanne, Machi 24, 7:00-9:00 
p.m. upya amani ya Kristo inayopatikana katika sakramenti ya 
Upatanisho. Tembelea www.EncounterPeace.org kwa maelezo 
zaidi. Bila kujali ni muda gani tangu kukiri yako ya mwisho, bila 
kujali dhambi yako inaweza kuwa kubwa, ni sawa. Tafadhali 
kujiunga nasi ... mwanga ni juu kwa ajili yenu! 
 

Bakuli la mchele ni mpango wa Lenten wa huduma za usaidizi wa 
Kikatoliki, shirika rasmi la msaada na maendeleo la kongamano la 
Marekani la Maaskofu Katoliki. Kwa njia ya bakuli la mchele, jamii 
za imani katika kila jimbo nchini Marekani huweka imani yao 
katika vitendo kupitia maombi, kufunga na kutoa sadaka. Lenten 
sadaka imechangia katika bakuli CRS mchele kusaidia kazi ya CRS 
katika takriban 45 nchi mbalimbali kila mwaka. asilimia 25 ya 
ufadhili wote wa bakuli la mchele katika jimbo la mtaa, ikiunga 
mkono juhudi za kupunguza njaa na umaskini.  
 
 

Shukrani nyingi kwa St. leo chakula Panaribu kila mwezi kwa ajili 
ya Machi: wafadhili wa ukarimu usiojulikana 
 

Mpango wa vijana: Machi 17, 24, 31: msaada wa kazi/Tutoring 

programu, 4:30-
7:00pm, 
Centennial Hall 
Kwanza ushirika 
darasa: Mar. 29, 
Aprili 5 mazoezi, 
First ushirika: 
Jumapili Aprili 19, 
2020 
 
 

UKUSANYAJI mzuri 
wa Ijumaa-Papa 
Francis ameuliza 
parokia yetu ya 
kusaidia kwa Wakristo wa siku za Msaada wako unasaidia Waziri 
wa Kanisa katika parokia, kutoa shule Katoliki, kutoa elimu ya dini, 
na kuhifadhi makaburi takatifu. Kwa habari kuhusu Wakristo 
katika nchi takatifu, tembelea https://myfranciscan.org/good-
friday/. 
 

NJIA nzuri ya Ijumaa ya msalaba wa haki (CINCINNATI)-On Aprili 
10 kutoka 12:00 mchana-2:00 p.m. kwenye mraba wa chemchemi 
katika mji wa Cincinnati (mvua au kung'ara), Jiunge na ushirikiano 
wa vikundi vya imani kwa ajili ya uzoefu wa maombi ya 
kujishughulisha ambayo huunganisha mateso ya Yesu na mateso 
yaliyotolewa na dhuluma katika siku zetu. Kwa maelezo zaidi, 
nenda https://www.facebook.com/events/468324317453360. 
 

Wanandoa waliooana kusherehekea maadhimisho ya harusi 
muhimu (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) katika 2020 inaweza kuomba 
cheti kupongezana kutoka kwa askofu Schnurr. Ziara ya www. 
catholiccincinnati olrg/Wizara-ofisi/familia/maisha au wito ofisi ya 
ndoa & maisha ya familia katika 513-263-6692. Vyeti itakuwa 
kutumwa kwa parokia kwa ajili ya usambazaji mwishoni mwa 
mwezi Julai au mapema Agosti.  
 

Mbali na kupokea cheti kutoka kwa askofu Schnurr, wanandoa wa 
ndoa kusherehekea maadhimisho yao ya harusi ya 50th katika 
2020 wanaitwa kwa Misa ya maadhimisho ya dhahabu: Agosti 1, 
2020, 4:30pm, St. Petro katika minyororo ya Kanisa, Cincinnati, 
askofu Dennis M. Schnurr, celebrant. Kujiandikisha, tembelea ofisi 
ya ndoa na maisha ya familia katika www.catholiccincinnati.org, 
bofya Wizara & ofisi, bofya ndoa & maisha ya familia, au piga simu 
513-263-6692 kabla ya tarehe 19 Juni. 
 

Asanteni kwa ninyi nyote katika St. leo ya kipawa chako cha 
ukarimu kwa rufaa ya CISE parokia. Athari unayoifanya kwa 
watoto wa Cincinnati walio hatarini sana ni kubwa. 
 

Asanteni kwa ninyi nyote katika St. leo ya kipawa chako cha 
ukarimu kwa Jumapili ya Misheni ya dunia. Michango hii ni 
kupelekwa kwa chama cha Baba Mtakatifu wa Kipapa kwa ajili ya 
uenezi wa imani, ambayo inasaidia moja kwa moja zaidi ya 
majimbo misheni zaidi ya 1,100 duniani kote. 
 
 


