
 

Tangazo la Lambeth 
Conference 
Tarehe za Lambeth Conference zimetangazwa. 

 

Askofu Mkuu wa Canterbury ametangaza tarehe zilizobadilishwa za mkutano wa 

15 wa Lambeth Conference. Mkutano huo wa ana kwa ana utakaofanyika 

Canterbury, Kent,utapangwa kufanyika Julai 27 hadi Agosti 8 2022 (kukiwa na 

mkutano rasmi unaomalizika Agosti 7 na kuondoka Agosti 8). 

Mkutano umebadilishwa kutoka kufanyika tarehe za awali za 2020 kwa sababu ya 

athari ya janga la COVID-19. Waandaaji wa mkutano wataendelea kufuatilia athari 

za COVID-19 na kufuata mwongozo rasmi wa afya katika miezi ijayo. 

Pamoja na kaulimbiu ya 'Kanisa la Mungu kwa ajili ya Dunia ya Mungu - 

Kutembea, kusikiliza na kushuhudia pamoja' mkutano huo utazingatia maana yake 

kwa Usharika wa Anglikana - imeundwa kwa alama tano za utume - kushughulikia 

mahitaji na changamoto za ulimwengu unaobadilika haraka katika Karne ya 21. 

Huu utakuwa mkutano wa kwanza wa Lambeth Conference kukutana wote ana 

kwa ana na kwa njia ya mtandao. Pamoja na mkutano utakaofanyika Canterbury 

mwaka 2022, Lambeth Conference sasa utapangwa kama safari ya mkutano, 

ambao utaendeshwa kwa awamu kabla, wakati na baada ya mkutano wa ana kwa 

ana. 

Kuanzia mwaka 2021 mkazo wa awamu ya kwanza utakuwa kuhusu kutambulisha 

ujumbe mkuu na nguzo za kimkakati za programu ya mkutano. Jamii ya mkutano 

wa maaskofu na wenzi wao - na hadhira pana ya Waanglikana - wataalikwa 

kushiriki Mazungumzo ya Lambeth kwa njia tofauti. Hii itawezeshwa kupitia 

muunganiko wa mikutano ya mtandaoni, kikanda na ndani ya kanda na nyenzo 

saidizi. 

Pamoja na maaskofu na wenzi wao walioalikwa kutoka nchi 165 za Ushirika wa 

Anglikana, jamii ya mkutano inawakilisha utamaduni na mila ya Kikristo. Awamu ya 

mkutano wa mtandaoni itatoa muda zaidi kwa ajili ya kukutana pamoja, kuanza 

kujadili mada za mkutano na kuwa na fursa kubwa ya kushiriki maarifa na uzoefu 

kutoka kwenye majimbo yao na jumuiya za kanisa. 

Pia itahakikisha kuwa matumizi ya nyenzo za mkutano na upangaji wa matokeo ya 

baadaye katika maisha ya Ushirika wa Anglikana inaweza kuwa wa ufanisi kadiri 

iwezekanavyo. 
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Kikosi kazi kimeteuliwa ili kuandaa safari ya mkutano, kikijumuisha wawakilishi 

kutoka katika ushirika. Na hawa ni Askofu wa Penrith, Emma Ineson (ambaye pia 

anafanya kazi kama mshiriki wa Kikundi cha Ubunifu cha mkutano); Askofu wa 

Mkono wa Kuume Baba Askofu Anthony Poggo, (Mshauri wa Askofu Mkuu wa 

Canterbury wa Maswala ya Ushirika wa Anglikana); Prof Joseph D Galgalo 

(Makamu Mkuu wa Chuo na profesa mshiriki wa Theolojia katika Chuo Kikuu cha 

Mtakatifu Pauls nchini Kenya) na Askofu wa Amritsar, Baba Askofu wa Mkono wa 

Kuume Pradeep Samantaroy (Kanisa la Kaskazini mwa India - Umoja). Kundi hili 

litafanya kazi pamoja na Askofu Mkuu wa Canterbury na timu kubwa za mkutano ili 

kutengeneza na programu shirikishi inayohuisana na masuala muhimu 

ulimwenguni na maisha ya Ushirika. 

Phil George, Mkurugenzi Mtendaji wa Lambeth Conference Company, 

alisema: 

"Tukiwa na ujumbe wa 'Kanisa la Mungu kwa ajili ya Dunia ya Mungu', ni muhimu 

kwamba kupanga mkutano wetu wa maaskofu na wenzi wao ushughulikie 

ulimwengu mpya ambao tunajikuta tumo tangu kuanza COVID-19. Licha ya 

changamoto na usumbufu ambao janga hilo limesababisha, tumeona pia ubunifu 

mkubwa na kubadilika kwa kuwa makanisa yameanza kukutana kwa njia ya 

mtandao. Fursa ambazo teknolojia hutoa kwa ajili ya mkutano wa mtandaoni na 

ushirikishwaji, imefungua namna mpya kwa ajili yetu kukutana, kuomba na kuwa 

jumuiya kwa ajili ya kusaidiana. Natarajia kushirikiana na Kikosi Kazi ili kusaidia 

kuunda na kufanikisha mazungumzo ya Lambeth Conference." 

Ratiba na maelezo zaidi ya programu ya kabla ya mkutano itatolewa mwaka 2021. 

 

Kinachofuata baadaye - kujibu maswali yako 

Tunatazamia kuwa na tukio la kipekee kwa wahudhuriaji wote waliojisajili kwa 

mwaka 2022 na tunakukaribisha Canterbury. Hata hivyo, kwa sasa tunajua 

kwamba kutakuwa na maswali mengi kutoka kwa jumuiya yetu ya mkutano kuhusu 

tangazo hili. 

Hapa kuna habari za hivi karibuni ambazo unapaswa kuzijua: 

• Ikiwa umesajiliwa kuhudhuria kwenye mkutano mwaka 2020, usajili wako sasa 

utapelekwa mbele hadi 2022. 

• Maaskofu wapya ambao wameanza kazi kabla ya mwaka 2022 pia wataalikwa 

kujisajili. 

• Kadri inavyowezekana, mipango kwa ajili ya Big Hello (programu ya ukarimu 

kwenye mkutano) pia itasogezwa mbele. 

• Ikiwa unachangia katika programu ya mkutano kama mwasilishaji katika kipindi 

cha pamoja, mwandaaji wa semina au umealikwa kuongoza Ekaristi au ibada 
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ya Maombi ya Jioni, tutawasiliana nawe kuhusu kuweka mipango kwa ajili ya 

mwaka 2022. 

• Ikiwa unasaidia kwenye mkutano kama mtu wa kujitolea au wakili, tunakualika 

ufanye kazi pamoja nasi mwaka 2022. 

• Tunatambua kwamba maaskofu wengine ambao watatakiwa kuhudhuria 

watastaafu mwaka 2022. Tafadhali wasiliana na timu yetu ya mkutano kwa ajili 

ya mwongozo zaidi hapa. 

Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara 

Wahudhuriaji 

Je, mkutano umepangwa tena kufanyika tarehe ngapi? 

Pamoja na mkutano wa ana kwa ana wakati wa msimu wa kiangazi wa Uingereza 

wa mwaka 2022 (Julai 27 – Agosti 8 2022), timu ya Lambeth Conference 

itaendesha programu ya kina ya mkutano ambayo itafanyika kabla na baada ya 

tukio. Maelezo zaidi yatafuata hivi karibuni. 

Je, nitarejeshewa fedha ya tiketi yangu ya kuhudhuria kwenye mkutano? 

Kwa kuwa mkutano umepangwa tena kufanyika msimu wa kiangazi wa Uingereza 

mwaka 2022, ada yako ya usajili bado itatumika kwenye tukio linalokuja. Ili 

kupunguza muda wako wa usimamizi katika kujisajili tena kwa ajili ya tukio la 2022, 

Lambeth Conference Company itashikilia ada yako ya usajili na tiketi na 

kuihamishia kwenye tukio la mbele. Hii pia huisaidia timu ya mkutano katika 

mipango ya tukio lililoahirishwa. Lambeth Conference Company inaelewa kwamba 

katika mazingira fulani, hii daima haitawezekana au kufaa. Katika mazingira haya 

na pale ambapo ombi la kurejeshewa fedha limefanyika kuna machaguo mawili 

ambayo yapo wazi kwa ajili ya washiriki wa mkutano: 

 

1. weka nafasi yako kwa ajili ya mkutano kwa kutanguliza asilimia 10 (£495 kwa 

kila mshiriki wa mkutano). Salio la ada litarejeshwa kwako. 

 

2. Ghairi usajili wako na urejeshewe fedha yote Jisajili tena ndani ya wakati. 

Marejesho ya fedha yatafanyika kwa sarafu ya Pauni ya Uingereza kwa kuondoa 

£15 ya ada ya kutuma fedha kwa kila muamala. (Kulingana na tofauti za 

ubadilishaji wa fedha unaweza usipokee kiasi cha fedha kama kile kile ulicholipia 

katika sarafu ya nchi yako). 

Je, kutakuwa na mabadiliko yoyote kwenye gharama ya tiketi ikiwa tukio hilo 

litatokea mwaka 2022? 

Ada ya mkutano itakuwa ile ile. 
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Mimi ni askofu na ningestaafu baada ya Lambeth Conference mwaka 2020, 

je, tiketi yangu bado itakuwa halali kwa ajili ya kuitumia mwaka 2022? 

Tutatengeneza sera ya kurejeshewa fedha kwa ajili ya maaskofu ambao 

wamejisajili kuhudhuria lakini ambao watastaafu kabla ya tarehe za mkutano 

mwaka 2022. Maaskofu waliostaafu wataalikwa kutuma mrithi wao na badala yake 

ada zao za usajili zitumike kwa nafasi hiyo. 

Sidhani kama naweza kuhudhuria katika msimu wa kiangazi wa Uingereza 

wa mwaka 2022 kwa sababu ya majukumu mengine. Nifanyeje? 

Tunajua kwamba kubadili ratiba ya mkutano kunaweza kuathiri baadhi ya mipango 

mwaka 2022. Kama tukio muhimu katika maisha ya Usharika wa Anglikana, 

tunawaalika maaskofu na wenzi wa ndoa kufanya kila juhudi waweze kuhudhuria 

mkutano huo mpya katika msimu wa kiangazi wa Uingereza wa mwaka 2022. 

Ikiwa majukumu ya kazi yatafanya hii ishindikane, tafadhali wasiliana na Timu ya 

Lambeth Conference kwa ajili ya ushauri. 

Nipo kwenye mpango wa ufadhili wa Lambeth Conference. Nini kitatokea 

kuhusiana na mipango ya safari yangu ya ndege? 

Timu ya Lambeth Conference itawasiliana nawe mwaka 2021 ili kukualika 

kusasisha mipango yako ya kusafiri na taarifa za pasipoti ili tuweze kuanza kukata 

tiketi za ndege wakati nauli za mwaka 2022 zitakapokuwa zimepatikana. Ikiwa 

unasafiri kwa kujidhamini tutathibitisha tena sehemu yako ya kukaa ili 

kukuwezesha kukata tiketi ya ndege inayofaa. 

Nilikata tiketi ya ndege kwa kujitegemea, je, nitarejeshewa fedha? 

Timu ya Lambeth Conference itawasiliana nawe mwaka 2021 ili kukualika 

kusasisha mipango yako ya kusafiri na taarifa za pasipoti. Ikiwa unasafiri kwa 

kujidhamini tutathibitisha tena sehemu yako ya kukaa ili kukuwezesha kukata tiketi 

ya ndege inayofaa. 

Ni wakati gani ninapotakiwa kuweka mipango ya kupata visa? 

Maelezo kuhusu kutuma maombi ya viza yatatolewa wakati muafaka pamoja na 

barua za mwaliko wa viza mpya. 

Je, mkutano utafanyika kwenye ukumbi ule ule? 

Lambeth Conference mwaka 2022 utaendelea katika kumbi za Chuo Kikuu cha 

Kent na Kanisa Kuu la Canterbury. 

Je, una uhakika kwamba ni kweli mkutano utafanyika mwaka 2022? 

Kupanga tukio kubwa la kimataifa wakati wa hali isiyokuwa ya uhakika ya janga la 

ugonjwa ni changamoto. Inatarajiwa kuwa ifikapo mwaka 2022, mipango ya 

kufanya tukio itakuwa dhahiri zaidi. Kwa muda mrefu wa kusubiri, kunaweza kuwa 
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na uwezekano mkubwa kwamba hali ya COVID-19 inaweza kuboreka, ikipunguza 

usumbufu zaidi kwa safari za kimataifa na maandalizi ya tukio. Waandaaji wa 

mkutano wataendelea kufuatilia athari za COVID-19 na kufuata mwongozo rasmi 

wa afya katika miezi ijayo. 

Je, kutakuwa na kitu chochote kilichoandaliwa kati ya sasa hadi kufikia 

tarehe ya mkutano iliyopangwa tena mwaka 2022? 

Timu ya Mkutano inatafuta njia za kuwashirikisha washiriki wa mkutano katika 

muda wa kusubiri mkutano mwaka 2022. Tutatuma taarifa kwa washiriki wa 

mkutano kwa wakati muafaka na kuweka taarifa mpya kwenye tovuti yetu. 

Mimi ni mhudhuriaji mgeni, je, mipangilio yangu ya mwenyeji itabaki kuwa 

ileile mwaka 2022? 

Tunafanyia kazi kuhamisha mipango kwa ajili ya eneo lako la mwenyeji kwenda 

mwaka 2022. Sehemu yako ya kukaa na tarehe ya kuwasili itathibitishwa tena 

baadaye mwaka 2021 ili kufanya maamuzi ya kukata tena tiketi za ndege. 

Je, sehemu yangu ya ukarimu itabaki kuwa sehemu ileile? 

Kadri iwezekanavyo, waandaaji wa mkutano watafanya kazi kuhakikisha kwamba 

mipangilio ya ukarimu na maeneo yaliyopangwa kwa mwaka 2020 kuwa yaleyale 

mwaka 2022. Ikiwa watu bado wanapanga kuweka nafasi zao za ukarimu hii 

inaweza kupangwa kwa ajili ya mwaka 2022. Wasiliana na timu yetu ya ukarimu 

kwa ajili ya mwongozo na habari. 

 

Kuendelea kupata taarifa 

Tafadhali tembelea Maswali yetu Yanayoulizwa Mara kwa Mara kwenye tovuti yetu 

ili kupata taarifa za hivi karibuni. Tutaendelea kusasisha hii na kutuma barua pepe 

mara kwa mara tunapokuwa na habari mpya. Kutakuwa na tafsiri kwa mawasiliano 

yote muhimu kadri iwezekanavyo. Ikiwa una maswali yoyote yanayohitaji kujibiwa 

haraka, tafadhali tuma barua pepe kwenda: info@lambethconference.org au 

utembelee tovuti yetu: https://www.lambethconference.org/ Tunakushukuru kwa 

uvumilivu wako wakati timu yetu ya mkutano inajiandaa kukujibu. 


