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Kutoka Fr. Jim . . . 
 

Kutoa zawadi wakati wa Krismasi: Bora zaidi ambayo 
tumewahi kupokea ni uwepo wa kuja kwa Mungu kwetu katika 
umbo la mwanadamu na sura katika kuzaliwa kwa mwana wa 
Mungu, Yesu Kristo.  Arguably, 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 tuzingatie "Sasa wa Uwepo."  Hii 
hasa inahusisha "kuwa na" mtu badala ya "kufanya" tu kwa 
mtu.  Kuna njia mbili zinazowezekana za kuwa na nyingine - 
kuwepo kimwili na mwingine na kuwepo kwa "roho" nyingine 
kwa kutuma maombi kwa makusudi, mawazo ya huruma, na 
hisia za ukarimu kwa mtu mwingine au kikundi.  Anapendekeza 
kutoa "Uwepo wa Uwepo" kwa: kuwa na mtu ambaye 
anakuhitaji; kuwa na mtu ambaye anakupa tumaini; Kuwa 
pamoja na wale wanaoishi katika hofu au hofu; Kuwa na mtu 
mkubwa; Kuwa pamoja na mtu ambaye amekusaidia kukua; 
kuwa na yule aliye na maumivu; Kuwa na wewe mwenyewe; 
Kuwa pamoja na mtu ambaye amekuandikia; kutumia muda na 
mtoto;  Kuwa na mtu ambaye ni mgonjwa kwa muda; Kuwa na 
mfanyakazi mwenza; kuwa pamoja na wapendwa wako.  Haya 
si kitu ila ni sehemu ya watu wa Rassi na Waa Anapendekeza 
zaidi.  Ni "Uwepo wa Sasa" gani ungeongeza kwenye orodha 
hii?  Tunaweza kuwa juu ya "kuwa na" pamoja na "kufanya 
kwa" kwa sababu ya Mungu kuchagua kushiriki umbo letu la 
kibinadamu na kukaa ndani yetu.  Tuna uwezo wa 
kuchangamsha maisha ya wengine na uwepo wetu kwa sababu 
ya Zawadi hii ya ajabu ya Upendo.  
 Kwa maelezo haya, nataka kumshukuru kila mtu 
anayetaka kuunda uwepo huu kupitia matendo ya kiroho na ya 
kimwili ya huruma na kwa njia ya maneno ya mshikamano na 
wale walio na mahitaji zaidi.  Hautoi tu mahitaji yao ya kimwili 
na kimwili lakini kwa njia ambazo hujui kikamilifu, unajenga 
uhusiano wa kiroho nao. Unawatendea kama ndugu au dada 
katika Kristo.  Unawapa sasa uwepo na upendo wa Kristo.  
Watu wanajua kwamba hawako peke yao au hawajasahaulika 
au kwamba kuna wengine ambao wanawajali sana.  Wanajua 
kwamba Mungu amezaliwa kwao na anabaki nao.  Asante 
sana! 

Karibu, Karibu na tena Karibu!  Malaika walipoimba, 
"Utukufu kwa Mungu katika dunia ya juu na amani duniani kwa 
wote," walitangaza kuja kwa Mungu kwa kila mtu.  Mbingu na 
dunia zote zimeunganishwa pamoja sasa kama Mungu 
alivyochukua mwili wetu.  Hakuna mtu aliyetengwa na wokovu 
wa Mungu, hakuna mtu.  Hatuwezi kusherehekea kikamilifu 
kama tulivyokuwa navyo zamani kwa sababu ya janga lakini 
bado tunaweza kusherehekea. Tafadhali jiunge nasi kwenye 
mkondo wa moja kwa moja au kwa mtu kanisani. Ninaomba 
radhi kwamba hatuwezi kuendana na watu wengi ambao 
wangetaka kuja kwa sababu ya haja ya umbali wa kijamii.  
Nafasi yetu ni mdogo na kuvaa barakoa na kunawa mikono 
bado ni muhimu sana. Kwa Mkesha wa Krismasi na siku ya 
Krismasi tu, Centennial Hall itakuwa na viti vidogo vidogo na 
mkondo wa kuishi na upatikanaji wa kupokea ushirika.  Mara 
baada ya kanisa na Ukumbi kufikia uwezo wa juu katika 
ugawaji salama, basi haitakuwa salama kuruhusu wengine 
kuingia. Wajibu wa kuhudhuria Misa bado unatolewa ili 
kusaidia kuzuia mazingira ya mshikamano na yasiyo salama, 
unaweza kutaka kufikiria kuhudhuria Misa wakati wa wiki.  
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Njema: Furaha 
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Bwana imekuja, 
acheni dunia 
ipokee mfalme 
wake. Subhana 
'Llah 
Ametakasika 
Mwenyezi Mungu na hayo mliyo kuwa mkiyatenda.   
Misa juu ya Siku ya Krismasi, Ijumaa, Desemba 25 ni 10:30am.  
Misa juu ya Mkesha wa Krismasi, Desemba24, 6pm katika 
Kihispania. Kwa niaba ya wafanyakazi wetu wote, nawatakia 
nyote Krismasi ya Furaha sana na baraka na zawadi ya uwepo 
wa Kristo na amani kwa Mwaka Mpya wenye furaha.  Bwana 
awepo kwako katika njia mpya, za kusisimua na za kina.  
Naomba upate uzoefu wa upendo na huruma ya Mungu kama 
hujawahi kuwa nayo hapo awali.  Mungu kwa kweli yuko 
pamoja nasi!  Subhanahu, Ametakasika na hayo! 
 
Misa ya Jumapili: 10:30am, viti vidogo vinavyopatikana, au 
jiunge na Fr. Jim anapoishi Misa ya Jumapili saa 10:30 asubuhi 
katika: 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20
st%20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Unaweza kusoma gazeti la Jumapili 
katika: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Unaweza kusoma barua ya Fr. Jim kwa: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's inatafuta rugs mbili za eneo, moja 9x12, na 8x10 kwa 
ofisi mbili za wafanyakazi. Pia tunahitaji Kadi za Zawadi za 
Amazon kwa vitu vyetu vya orodha na mahitaji ya ofisi. 
Tafadhali piga ofisi saa 513-921-1044 ikiwa una maswali au 
ungependa kuchangia vitu hivi. 
 
Asante kwa kutoa! "Tunafahamu ukarimu mkubwa wa 
wafadhili wengi wanaounga mkono Mfuko wa Kustaafu wa 
Dini kila mwaka, "anasema dada Mkatoliki. " Msaada kutoka 
kwa mfuko umekuwa baraka kubwa kwa dada zetu wastaafu." 
Asante kwa kuchangia mkusanyiko wa pili wa wiki iliyopita, 
Mfuko wa Kustaafu kwa Dini. 
 
Bahasha mchango wa 2021 na Kalenda 
Tumeandaa bahasha za mchango wa 2021 na kalenda. Kwa 
kuwa wengi wenu mnajiunga na molekuli kupitia Mkondo wa 
Moja kwa moja, tafadhali wasiliana na ofisi ikiwa ungependa 
bahasha zako zitumiwe.  Ikiwa haujapokea bahasha katika siku 
za nyuma, na ungependa kuzipokea tafadhali tujulishe. Ikiwa 
ungependa kutoa mchango wako mtandaoni badala yake 
tafadhali wasiliana na Amy Kleeman kwa 513-921.1044 ext. 30. 
Matakwa Bora kwa Ajili ya Krismasi Iliyobarikiwa na Merry, na 
amani na furaha na upendo wa usiku huo wa ajabu uwe 
pamoja nawe daima. 

  


