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                SANKTUARIUM KRÓLOWEJ POKOJU – MEDZIUGORJE  
 

Gospin Trg 1, 88266 Međugorje, Bosna i Hercegovina 
Fax: + 387 36 653 360 / Internet: http://www.medjugorje.hr 

KONTAKT W SPRAWIE ANKIETY RUCH RELIGIJNY KRÓLOWEJ POKOJU NA ŚWIECIE 

MARIJANA JURIČIĆ: gospaspilgrim@gmail.com 

 

ANKIETA: RUCH DUCHOWY KRÓLOWEJ POKOJU NA ŚWIECIE 
 

Ruch religijny Królowej Pokoju jest w Kościele zjawiskiem, które jest motywowane duchem modlitwy, a nie inicjatywą ludzką. 
Ten ruch religijny powstał dzięki orędziom Królowej Pokoju i jest jednym z największych ruchów modlitewnych w XX wieku. Jest 
to ruch żyjący w Kościele i dla Kościoła, ponieważ obejmuje świeckich, zakonników, kapłanów i biskupów, którzy na wiele 
sposobów wyrażają swoje świadectwo o wielu dobrach duchowych, które uczyniło Medziugorje w życiu wiernych, spośród 

których z pewnością najważniejszy jest powrót do modlitwy.  
Pragnęlibyśmy lepiej przeanalizować światowy wymiar tegoż ruchu, w którego skład wchodzi pielgrzymowanie do Medziugorja, 
zakładanie centrów pokoju i grup modlitewnych na całym świecie oraz pracę duszpasterską, wydawniczą i działalność 
humanitarną ... Dlatego prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety i odesłanie jej e-mailem albo faksem do sanktuarium Królowej 
Pokoju w Medziugorju. 

WYPEŁNIĆ DRUKIEM - DZIĘKUJEMY 

1. ORGANIZACJA 

a. Nazwa organizacji            

b. Imię i nazwisko przedstawiciela organizacji         

c. Adres Ulica            

Kod            

Miasto            

Państwo           

d. Telefon (z numerem kierunkowym państwa i miasta)        

e. Telefax (z numerem kierunkowym państwa i miasta)        

f. E-mail             

g. Adres strony internetowej           

h. Język/języki             

i. Diecezja/diecezje, w których znajduje się organizacja      

              

j. Kapłan/i – opiekun duchowy: imię i nazwisko/adres/ telefon/fax     

              

k. Organizacje, które współpracują z Państwa organizacją       

 

2. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI: 

a. Centrum pokoju          tak/nie 

b. Organizator pielgrzymek         tak/nie 

i. Od kiedy?            

ii. Ilu pielgrzymów przywieźli Państwo do Medziugorja?      

iii. Pilot pielgrzymek: imię i nazwisko/ adres       

             

iv. Tel/fax/e-mail           

c. Grupa modlitewna (grupy modlitewne)       tak/nie 

i. Nazwa i adres grupy i przełożonych         

             

ii. Tel/fax/e-mail           

>>>>> 

http://www.medjugorje.hr/
mailto:gospaspilgrim@gmail.com
http://www.medjugorje.hr/medjugorjeduhovnipokretpl.htm
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d. Działalność wydawnicza         tak/nie 

i. Czasopismo (tytuł))         tak/nie 

ii. Okólnik( tytuł)         tak/nie 

iii. Książka/książki (tytuł, rok wydania)       tak/nie 

iv. Kasety audio i wideo (tytuł, rok wydania)      tak/nie 

v. Sklep z dewocjonaliami        tak/nie 

vi. Inne?          tak/nie 

e. Organizacja rekolekcji i spotkań        tak/nie 

f. Organizacji dni skupienia i konferencji       tak/nie 

g. Działalność humanitarna         tak/nie 

h. Inne?             

 

3. BISKUPI, KTÓRZY PRZYJECHALI DO MEDZIUGORJA POPRZEZ PAŃSTWA ORGANIZACJĘ tak/nie 

Imię i nazwisko/ adres            

Tel/fax/e-mail             

Diecezja             

 

4. KAPŁANI TOWARZYSZĄCY PIELGRZYMKOM      tak/nie 

Imię i nazwisko/ adres            

Tel/fax/e-mail             

Diecezja             

 

5. PRZEWODNIK LUB OSOBA, Z KTÓRĄ(ymi) ORGANIZACJA WSPÓŁPRACUJE W MEDZIUGORJU  tak/nie 

Imię i nazwisko/adres            

Tel/fax/e-mail             

 

6. CZY ORGANIZACJA MA PRZEDSTAWICIELA W MEDZIUGORJU?     tak/nie 

Imię i nazwisko/adres            

Tel/fax/e-mail             

 

Dodatkowe informacje do ww. punktów lub inne informacje: 

              

              

              

               

               

               

              

              

              

              

              

               

Podpis       z organizacji:       

Adres/telefon/fax/e-mail           

               

 


