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Kutoka fr. Jim 
 

Mara ya kawaida: leo ni Jumapili ya kumi na tatu katika wakati 
wa kawaida. Msimu wa kiliturujia wa mara ya kawaida ni wakati 
wowote ambao si ujio/Krismasi au Kwaresima/Pasaka, siku takatifu 
ya wajibu au sikukuu kubwa. Imekuwa alisema tayari, katika safu 
hii, kwamba muda wa kawaida ni kitu chochote lakini kawaida. 
Injili inaendelea kutangaza huduma ya kuokoa ya Yesu Kristo, 
kulenga miujiza yake na uponyaji na kujenga ufalme wa Mungu. 
Kila Jumapili ni "Pasaka ndogo" kama sisi kutoa shukrani kwa 
ushindi wa Kristo juu ya dhambi na kifo na kama sisi kufurahia 
katika ufufuo wake. 

 
Kama tunatumia neno "kawaida" kwa njia ya kawaida wakati 

wote wakati wa msimu huu wa kiliturujia, inahusu kuwepo kwa 
binadamu wa kawaida ambao hukutana na na inabadilishwa na 
uzima wa ajabu wa Mungu. Mstari wa chini daima ni sawa: hakuna 
kitu cha kweli kwamba kawaida kuhusu wakati huu wa mwaka wa 
kiliturujia na hakuna kitu cha kawaida sana kuhusu sisi ama. 
Utukufu ni kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama 
ilivyokuwa katika mwanzo, sasa na itakuwa milele. Amina. 
Haleluya! 

 
Karibu! Karibu! Baada ya kuchelewa kwa muda mrefu kwa 

sababu ya kufutwa kwa ibada ya Pasaka kwa sababu ya janga, 
catechumens wetu 14, wateule, walianzisha wiki iliyopita katika 
mfululizo wa raia maalum tu kwa ajili yao na familia zao. Kwa 
sababu ya haja ya kujitangazia kijamii, hatukuweza kuanzisha wote 
katika Misa moja na hasa katika Misa ambapo jamii wangeweza 
kuhudhuria pia. Sisi kujuta kufanya hivyo, lakini sisi hakuwa na 
uchaguzi lakini kusambaza kipindi cha siku tatu wiki iliyopita hivyo, 
angalau, kutakuwa na nafasi kwa baadhi ya wanafamilia 
kuhudhuria. Kuanzishwa daima ni parokia/tukio la kijamii. Ni 
jitihada za pamoja na parokia kuwakaribisha washiriki wapya. 
Shukrani kwa makatekista yetu yote na ibada ya timu ya 
kuanzishwa na kwa wewe wote kwa ajili ya kuishi imani yako na 
kuwa mifano ya upendo wa Mungu na ukarimu ambayo hualika 
wengine kuja kwa imani. Karibu kwa washiriki wote wapya. Ni 
fursa na heshima kushiriki imani, kuwa mwili wa Kristo pamoja na 
kumpa Mungu utukufu na sifa. 
 
"Je, kuwanyanyasa au wadhulumu mgeni, kwa maana ninyi ni 
wageni katika Misri."  Kutoka 22:21 
 
Maombi ya kuushinda ubaguzi wa rangi 
 
Mariamu, rafiki na mama kwa wote, kwa njia ya mwana wako, 
Mungu amekuta njia ya kuungana mwenyewe kwa kila binadamu, 
kuitwa kuwa watu mmoja, dada na ndugu kwa kila mmoja.  
 
Tunakuomba msaada wako katika kumwita mwanao, kutafuta 
msamaha kwa nyakati ambapo tumeshindwa kupendana na 
kupendana.  
 
Tunakuomba msaada wako katika kupata kutoka kwa mwana wako 
neema tunayohitaji kushinda uovu wa ubaguzi wa rangi na kujenga 
jamii ya haki.  
 
Tunakuomba msaada wako katika kumfuata mwana wako, ili chuki 
na uadui hautumiki tena akili zetu au mioyo bali yatabadilishwa na 
upendo ambao inaheshimu heshima ya kila mtu.  
 
Mama wa Kanisa, Roho wa mwana wako Yesu anachangamsha 
mioyo yetu: kuomba kwa ajili yetu.  Amina. 
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Shukrani nyingi kwa St. 
leo chakula Panjaribu 
kila mwezi kwa ajili ya 
Juni: Kituo cha 
matibabu ya jua 
 
Waumini Katoliki wanaoishi katika jimbo la Cincinnati na 
Wakatoliki wengine wote katika jimbo kuendelea kuwa 
iligawanywa kutoka wajibu wa kuhudhuria Jumapili Misa. Wale 
ambao wako katika hatari au waoga kwamba wao au familia yao 
wanaweza kuwa wagonjwa wanahimizwa kukaa nyumbani na 
kujiunga na Kanisa kwa kuangalia jamii ya watu wanaoulizwa. 
 
Matukio yote, madarasa, na mikutano katika St. leo ni kufutwa 
hadi taarifa zaidi. 
 
Kujiunga na fr. Jim kama yeye matangazo Misa siku ya 10:30AM 
katika: 
RCC St. Leo Kanisa 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
Wewe ni walioalikwa kutembelea Mtakatifu leo Kanisa kuomba 
katika mahali patakatifu, 
au kutumia kompyuta katika Centennial Hall kwa uteuzi tu. 
Fr. Jim ni furaha ya kusimamia sakramenti ya Upatanisho 
kwa miadi tu. Tafadhali wito ofisi, Jumatatu hadi Ijumaa, kati ya 
masaa ya 10:00am na 1:30pm kufanya miadi yako. 
Unaweza kusoma karatasi ya Jumapili katika tovuti. Saint-leo. 
org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Unaweza kusoma barua ya fr. Jim katika: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Unaweza kufanya sadaka yako ya Jumapili katika: www.saint-
leo.org/DonateNow 
au, unaweza kuacha sadaka yako ya Jumapili katika slot katika 
mlango wa nyuma wa rectory, au unaweza barua sadaka yako ya 
Jumapili kwa: St. leo kanisa kuu 2573 St. leo mahali, Cincinnati, OH 
45225. 
Kwa habari zaidi: tembelea tovuti yetu kwenye: www.saint-leo.org 
Au kutembelea ukurasa wetu wa Facebook katika: St. leo kanisa 
kuu Katoliki. 
 
SI kuchelewa sana kusaidia 2020 kutembea kwa njaa 
KUCHANGIA kwa timu yetu katika: cincinnatihungerwalk.org. Kuwa 
na uhakika wa kutafuta St. Leo Kanisa Panjaribu au, kufanya 
itakayolipwa yako kuangalia kwa: Freestore Foodbank njaa 
kutembea. Kuwa na uhakika wa kuonyesha St. Leo Kanisa 
Panijaribu kama mpokeaji wako. Mail kwa: Freestore Foodbank 
njaa kutembea, 1141 kati Parkway, Cincinnati, OH 45202 
Msaada wako ni muhimu sana! Fedha zote waliochaguliwa kwa ajili 
ya St. leo chakula Panjaribu huenda kwa akaunti yetu. Lengo letu 
mwaka huu ni kuwa na pesa za kutosha katika FoodBank ya 
FreeStore hadi mwisho yetu mpaka 2021 kutembea njaa! Kwa 
msaada wako tunaweza kufanya hivyo! 
 
Ukusanyaji wa Petro, Juni 27-28 unaruhusu Baba Mtakatifu 
kusaidia waathirika wa vita na majanga ya asili na wengine 
wanaohitaji msaada. 
 


