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2019
وقتی که سال  2019و تغییرات ان را بررسی می کنیم میبینیم که سه داستان وجود دارد که به
ما یاد می دهد زندگی ما در دنیای متغیر و بزرگ کلیسا چگونه است .

پنجشنبه ی عذاب عیسی مسیح
سال گذشته شامی فراهم کردیم به عنوان شام اخر و انگاه که کل کلسیای سنت فیلیپ را نظافت
کردیم و در میانه سالن میز شام را فراهم کردیم .چیدن میز و فراهم کردن غذا کار سختی بود .
پس از ان د کوراسیون انجام دادیم  .چرا ؟ وقتیکه اماده خوردن غذا شدیم ادم های بیشتر و
بیشتر وارد شدند  .ناچار شدیم که میز های بیشتری اضافه کنیم که منجر شد به این که دیزاینی
که مورد نظر ما بود بهم بخورد  .این جمله به ذهن من امد " وقتیکه شما بیشتر از نیازتان در
اختیار دارید میز طوالنی تری فراهم کنید و نه دیوارهای بلندتری" و این تصویر درذهن من
شکل گرفت که میتوان مهمانی بهشتی فراهم کرد و نه فقط یک میز برای شام اخر.

سفری به برید لینگتون
در تابستان  2019گروهی از فعالیت های مختلف در کلیسای سنت پاول که یک اتوبوس را پر
کرده بودند به برید لینگتون رفتند انهم در یک روز داغ  .همه ترانه میخواندند بستنی می
خوردند و قلعه شنی میساختند بی نظمی شادی داشتیم  .وقتی که داشتیم وسایل را جمع میکردیم
که برگردیم یک زوج در همسایگی ما من را صدا کردند .ایا شما از کلیسا هستید ؟ از من
پرسیدند  .و من جواب دادم بله از کجا فهمیدید ؟ مرد جواب داد تمام روز ما شما را تماشا می
کردیم و به این نتیجه رسیدم که ادم های مختلف از فرهنگ ها و ملیت های مختلف که این همه
در کنار هم شاد هستند فقط میتوانند اعضای یک کلیسا باشند .
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دمات مجاز من
وقتی که کشیش توبی درماه مارچ برای اعطای وظایف من نزد من امد من در ردیف جلو بودم
وقتیکه سخنران از پشت سرمن وارد راهرو شد .شبیه تعجب یک داماد از پشت سرش و
اتفاقاتی که او را متجب میکند همین اتفاق برای من افتاد و من اوزما را دیدم  .داوطلب کتابخانه
ما در حالیکه یک بشقاب غذا در دست داشت که برای تقسیم کردن اورده بود  .اهسته از او
پرسیدم داری چکار میکنی و او جواب داد نمی دانم کشیش از من خواست که همراه او وارد
شوم .این خاطره ادامه پیدا کرد ومشوق من شد  .کلیسای ما فقط برای اشتغال باز نیست و نه
فقط برای صبح های یکشنبه  .وظیفه ما خوب زندگی کردن است که شامل همه جامعه ما میشود
و همچنین گفتن حقیقت از عیسی مسیح از عشقش و قدرتش در تمام طول هفته .

در سال2020
ما ادامه خواهیم داد تا بررسی کنیم برنامه ریزی کنیم و هرکاری که در کلیسای پاریش انجام
میدهیم از سه دیدگاه یا لنز بررسی شود .شامل شدن – اعالم کردن و سرمایه گذاری کردن .
این ابزار ساده به ما امکان میدهد تا میز کارمان را اماده کنیم و فعالت های اجتماعی و خدمات
کلیسای ما باید که تعادل سالمی داشته باشد تا ماموریتی که خداوند به ما داده است را به کمال
برسانیم هم در جامعه خودمان و هم در دنیا .

سپاسگزاری
افراد زیادی در کلیسای پاریش کار میکنند .تشکر فراوان من از همه انها که مرا حمایت میکنند
و همه انها که هر ماه با من دعا میکنند.تشکر از همه انها که دیده میشوند خادمان صف جلوی
کلیسا کسانیکه در گروه پرستش هستند کسانیکه درکلیسا فعالیت میکنند و کالس های زبان
کلیسا.تشکر از همه انهایی که داوطلبانه خدمت میکنند چه انهای که اعضای کلیسا هستند و چه
انهایی که در همسایگی ما هستند که خدمات همه شما برکت کلیسای ماست .
همچنین تشکر از انهایکه دیده نمیشوند .گلهایی که در طول شب ظاهر میشوند  .کاشی های
سقفی که تعمیر میشوند .المپ های که تعمییر میشوند و فرش های که تمییز میشوند  .قبض های
که پرداخت میشوند و تعمیراتی که انجام میگردد شمامیدانید که خطاب من به شماست و از
همگی سپاسگزارم.
کریس چارلتون
کشیش کلیساهای گارلینگتون -هیتون و منینگهام
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 2019در یک نگاه
جامعه واطرافیان ما
 .گروه شراکت شامل فعالیت های بافندگی-ورزش و فیتنس-گروههای اشپزی
و فراهم کننده ی دورهمی و قهوه .
 .دورهمی روزهای جمعه در ترم پاییز که پس از یک دوره کاهش پس از
ورود خادمین داوطلب دوباره افزایش یافته است .
.گروه هیتون با بیش از  15ساعت کار در هفته که رو به رشد است .
 .گروه دانه خردل شامل غذا-فیتنس-بازی ومکالمات.
.کالسهای هنری و انگلیسی در سنت فلیپ رشد کرده است

.چالشهای که در مورد انها بحث میشود اینها است:
ما چه میکنیم و چرا
برپا کردن چریتی مستقل و چگونگی پرداخت هزینه های ان .

نکات مورد نظر در طول سال شامل:
دعوت  60نفر برای غذای روز کریسمس و سرود خوانی روز کارول
جشن نوروز ایرانیان در منینگهام .
جشن شب اتش بازی و پناه دادن به کسانیکه شب ها در کلیسا میخوابند
پیاده روی شاهدان در جمعه خوب و سرویس روز ایستر

مراسم جشن کریسمس
فیلم های شبانه و گروه بیتل کلیسا و بسیاری از مراسم قهوه

شاگرد سازی و پرستش
حضور  25نفر از کلیساهای پاریش در کمپ نیوواین
 12ماه مراسم جشن کسانیکه به تازگی ایمان اورده اند
خوشامد گویی به کشیش توبی برای  9غسل تعمید و  11کانفرمیشن
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کالس های الفا همراه با تعلیم انجیل و دو گروه کلیساهای خانگی
شاگرد سازی برای گروه های فارسی زبان و انگلیسی زبان در کنار هم
تقریبا  23تا  30نفر حضور مداوم در کالس های شاگرد سازی  -پرستش و صرف غذا .عنوان این کالس ها
به دنبال من بیا و همچنین دوره الفا.

گروه جوانان و کودکان
حضور گسترده گروه جوانان از کلیساهای پاریش
حضور یکپارچه جوانان از برادفورد
مدارس یکشنبه و گروهای نوجوانان
هماهنگی در  5مدرسه ناحیه به طور مداوم شامل تیم های اوپن بوک
فعالیت های موفق گروه جوانان جهت اشتغال پارت تایم
ما گروهای مختلط از همه سنین هم داریم که در سرویس های پرستشی کلیسای پاریش خدمت می کنند .

منابع و مدیریت مالی
در سال 2019موفق شدیم که یک حساب مالی مشترک برای هر  4کلیسا فراهم کنیم که کار ساده ای نبود .
اکنون در تالش هستیم که به طور موثر  4کلیسا را به یک کلیسا تبدیل کنیم  .برنامه سال  2020ما تولید
درامد از طریق اجاره دادن فضاهای خالی است .

مراقبت های پاستورال
دوستان ما مشکالت و سختی های را متحمل شدند تا به مردم کمک کنند.
بعضی از افراد تیم دوره اموزشی  10هفته ای را گذراندند و با خود تجربیات زیادی به گروه اوردند .
برنامه ا ین بود که لیدر های کلیسا مراقبت های داخل و بیرون از کلیسا را ارایه دهند .
چالش سال اینده ما این است که چگونه به مردم خارج از کلیسا دسترسی پیدا کنیم.

