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PI સુંદભભ: 

આધ્યાત્મમક સુંભાળ 
દદીઓ, સુંભાળકતાભઓ અને સ્ટાફ માટે 

તાકીદની જરૂહરયાતોના હકસ્સાઓમાું કૃપા કરીને 0300 422 2222 પર સ્સ્વચબૉર્ભ દ્વારા 
ચૅપ્લલનનો સુંપકભ કરો  

પહરચય 
આપણા જીવનમાું મ શ્કેલ ઘર્ીઓ વખતે આપણે પછૂતા િોઈએ છીએ તેવા ઘણાું પ્રશ્નો આપણી 
આધ્યાત્મમક જરૂહરયાતોને સ્પરે્શ છે: ‘હ ું જ ર્શા માટે?’, ‘આમ કેમ?’, ‘કેમ િમણાું જ?’ 

તમારી માન્યતાઓ કે આચરણો ગમે તે િોય, સ્સ્પહરચ્ય અલ કેઅર ટીમ (ચૅપલલન્સી) તમને મદદ 
કરવા માટે િાજર છે. તમે કોઇની સાથે વાત કરવા અથવા તમારી સાથે તે પ્રાથભના કરે તેમ ઇચ્છતા 
િોઈ ર્શકો છો. કદાચ તમારે વવચારણા માટે અવકાર્શની જરૂર િોય અથવા આભાર પ્રગટ કરીને કે 
આંસ ઓથી કોઇ પ્રસુંગને અંહકત કરવાની પદ્ધવતની જરૂર િોય. જો તમે ફેઈથ કમ્ય વનહટના ભાગ િો 
તો અમે એ ખાતરી કરવાનો પ્રયમન કરીશ ું કે તમારા માટે યોગ્ય વ્યસ્તત ઉપલબ્ધ િોય. 

ગ્લ સેસ્ટરમાું [Gloucester] ટાવર બ્લૉકના નીચલા માળે અને ચેલ્ટેનિમૅ ખાતે વેસ્ટ બ્લૉકમાું તમને 
મળરે્શ તેવા િૉસ્સ્પટલ ચૅપલ્સ અને પ્રાથભના ખુંર્ો ર્શાુંવત, ધ્યાન અને પ્રાથભનાના સ્થાનો તરીકે તમારા 
પોતાના ખાનગી ઉપયોગ માટે િુંમેર્શા ખ લ્લાું િોય છે. તમને મદદ કરવા માટે અમે યોગ્ય સુંસાધનો 
પણ પરૂા પાર્ી ર્શકીએ છીએ. 

મોટાભાગના વૉર્ભની અમારી સ્વયુંસેવકોની ટીમ દ્વારા વનયવમત મ લાકાત લેવામાું આવે છે, 

પરુંત   જો તમને કોઇ ચૅપ્લલન સાથે વાત કરવાની જરૂર પર્ ેતો તેઓ પણ ઉપલબ્ધ િોય છે. 

વૉર્ભના સ્ટાફ તમારા તરફથી સુંપકભ કરવા માટે તૈયાર િરે્શ અને તાકીદની જરૂહરયાત પર્ ેતો 
હદવસ કે રાતના કોઇપણ સમયે ચૅપ્લલનને બોલાવી ર્શકે છે. 

તમારા માટે અિીં 
સમગ્ર િૉસ્સ્પટલ સમ દાયને આધ્યાત્મમક, પ રોહિત સુંબુંવધત અને ધાવમિક સુંભાળ પરૂી પાર્વા માટે 
ટ્રસ્ટ દ્વારા ચૅપલલન્સ નીમવામાું આવે છે. તેથી તમે દદી િો, સુંભાળકતાભ િો અથવા સ્ટાફના સભ્ય િો, 
અમે અિીં તમારા માટે છીએ. લોકોને તેમના જીવન પર વવચાર કરવામાું અને ર્શસ્તત, આશ્વાસન 
અને અથભ ર્શોધવામાું મદદ મળે તે રીતે સુંવેદનર્શીલ, ખ લ્લ્લાપણાું અને ગ લતતાથી મદદ પરૂી 
પાર્વામાું આવે છે. 

હિવિયન મૉવનિંગ પે્રયર સોમવારથી શ િવાર સવારે 9.00 વાગ્યે િૉસ્સ્પટલ રે્શપલ્સમાું કરવામાું આવે 
છે અને િોલલ કમ્ય વનયન [Holy Communion] દર રવવવારે સવારે 8.30 કલાકે ઊજવવામાું આવે છે. 
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િોલલ કમ્ય વનયન લેવા અને અમારી બેર્સાઈર્ વમવનસ્ટ્રીના ભાગરૂપે તેની વવનુંતી કરનારા 
દદીઓ સાથે પ્રાથભના કરવા માટે અમારી ટીમ પણ ઉપલબ્ધ િોય છે. 

ગ્લ સેસ્ટર પ્રાથભના ખુંર્ો અને ચેલ્ટેનિમૅ ચૅપલમાું [Cheltenham Chapel] બપોરે 1.30 કલાકે 
શ િવારના હદવસોએ મ સ્સ્લમ પ્રાથભનાઓ યોજવામાું આવે છે. 

તમે અમારો સુંપકભ કરી ર્શકો છો: 
તાકીદની ન િોય તેવી વવનુંતીઓ માટે, તમે અમારી કોઇ ઑહફસ ખાતે કૉલ કરી ર્શકો છો, 
જયાું લેલખત નોંધ છોર્વી ર્શક્ય િોય અથવા તમે અમને ટેલલફોન કરી ર્શકો છો. (જો તમારો 
કૉલ તાકીદનો ન િોય તો કૃપા કરીને વોઈસમેલ પર સુંદેર્શ છોર્ો). 

ચેલ્ટેનિમૅ  

બ્લ્ય ૂસ્પા કાફે પાસે વેસ્ટ બ્લૉકના અપર ગ્રાઉન્ર્ ફ્લોર પર ચૅપલ અને ઑહફસ છે. 

ટેલલફોન: 0300 422 4286 

ગ્લ સેસ્ટર 

ચૅપલ અને ઑહફસ ટાવર બ્લૉકના નીચલા માળે છે. પ્રાથભના ખુંર્ો ફૉસ્ટસભ રેસ્ટોરાુંની સામે છે. 

ટેલલફોન: 0300 422 6200 

અથવા ઈમેલ: spiritualcare@glos.nhs.uk  
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