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KÉRDŐIV: A BÉKE KIRÁLYNŐJE LELKI MOZGALOM A VILÁGBAN
A Béke Királynője lelki mozgalom egy jól látható valóság az egyházban, és nem emberi szándékok alapján jött létre, hanem az
imádság lelke által. A Béke Királynője lelki mozgalom, amely a Szüzanya üzenetei környezetében fejlődött ki, tagadhatatlanul az
évszázad egyik legnagyobb és legigazabb imamozgalma. Ez a mozgalom az egyházban és az egyházért él, mivel magában
foglal hiveket és papokat, szerzeteseket és püspököket is, akik a sokféle lelki kegyelemről már többször nyilvánosan
tanúskodtak és továbbra is tanúkodnifognak: kegyelmekről, amelyek Medjugorjén keresztül oly sok hivő életét gazdagitották,
nem utolsósorban azzal, hogy az emberek újra elkezdtek imádkozni.
Ezért szeretnénk ezen mozgalomról világviszonylatban jobb áttekintést nyerni, ami magában foglalja, a medjugorjei
zarándoklatokat, a békeközpontok ös imacsoportok alapitását az egész világon, ugyanigy pasztorális, kiadói-, humanitárius és
egyéb tevékenységeket... Ezért kérjük Önöket, töltsék ki ezt a kérdőivet és küldjék el e-mail-ben vagy faxon Medjugorjéba a
Béke Királynője Szentélybe.
KÉRJÜK, IRJANAK NYOMTATOTT BETŰKKEL - KÖSZÖNJÜK

1. SZERVEZETEK
a. A szervezet neve
b. A felelős személy neve
c.

Cim

Utca
Irányitószám
Város
Ország

d. Telefon (az ország és a körzet hivószáma)
e. Telefax (az ország és a körzet hivószáma)
f.

E-mail

g. Internet www cim

____ __

h. Nyelv/ek
i.

Püspökség/ek amely/ek- re a szervezet támaszkodik

j.

Pap – lelki tanácsadó:Név/Cim/Tel/fax/e-mail

k.

__________

Szervezetek, amelyek az önök szervezetével állnak kapcsolatban

2. A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGEI:
a. Békecentrum
b. Zarándoklatok szervezése

_____________
______
Igen/Nem
Igen/Nem

i. Mióta?
ii. Hány zarándokot kisértek Medjugorjéba?
iii. A zarándoklatokat kisérő személyek: Név/Cim
iv. Tel/fax/e-mail
c.

Imacsoport (imacsoportok)

Igen/Nem

i. A csoportok és a felelős személyek neve és cime
ii. Tel/fax/e-mail
Kérem tovább lapozni>
Ez a kérdőiv megtalálható a Medjugorjei Béke Királynője Szentély weboldalán www.medjugorje.hr az alábbi cimen: „Kérdőiv: A Béke
Királynője lelki mozgalom a világban” a következő nyelveken: horvát, angol, francia, német, olasz, lengyel, spanyol, holland, orosz, cseh,
szlovák, magyar, román, litván.
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d. Kiadói tevékenységek

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

HUNGARY

Igen/Nem

Folyóirat (A folyóirat cime)
Körlevél (A körlevél cime)
Könyv/könyvek (cim, a kiadás éve)
Audio/video kazetták (cim, a kiadás éve)
Bolt
Valami más kiadói tevékenyeg?

Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

e. Lelkigyakorlatok és szemináriumok szervezése

Igen/Nem

f.

Igen/Nem

Imanapok és imatalálkozók szervezése

g. Humanitárius tevékenységek

Igen/Nem

h. Valami más tevékenységek?
3.

PÜSPÖKÖK, AKIK EZEN A SZERVEZETEN KERESZTÜL JÖTTEK MEDJUGORJÉBA

Igen/Nem

Név és cim
Tel/fax/e-mail
Püspökség
4.

PAPOK, AKIK A ZARÁNDOKLATOKAT KISÉRIK

Igen/Nem

Név és cim
Tel/fax/e-mail
Püspökség
5.

ZARÁNDOKLATVEZETŐ VAGY ÖSSZEKÖTŐ SZEMÉLY, akivel a szervezet dolgozik MEDJUGORJÉBA
Igen/Nem

Név és cim
Tel/fax/e-mail
6.

VAN A SZERVEZETÜKNEK KÉPVISELŐJE MEDJUGORJÉBAN?

Igen/Nem

Név és cim
Tel/fax/e-mail
További információk ezekhez a pontokhoz vagy egyéb információk:

Aláirás

Szervezet:

Cim/Tel/Fax/e-mail

Ez a kérdőiv megtalálható a Medjugorjei Béke Királynője Szentély weboldalán www.medjugorje.hr az alábbi cimen: „Kérdőiv: A Béke
Királynője lelki mozgalom a világban” a következő nyelveken: horvát, angol, francia, német, olasz, lengyel, spanyol, holland, orosz, cseh,
szlovák, magyar, román, litván.
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