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Pozdrawiam serdecznie i przesyłam kolejny list
z Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym na Warmii.
Dziękuję wszystkim za duchową więź, za wszelkie przejawy pamięci i życzliwości oraz za materialną pomoc, której doświadczamy nieustannie.
Po Świętach Wielkanocnych rozpoczął się w sanktuarium sezon pielgrzymkowy i przeżywaliśmy wiele wspaniałych uroczystości i wydarzeń.
W Oktawie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego odbyły się
trzydniowe rekolekcje dla kapłanów Archidiecezji Warmińskiej, które poprowadził Ojciec Andrzej Derdziuk.
W dniach od 1 do 9 maja została odprawiona w sanktuarium Nowenna
Eucharystyczna o Pokój. Podczas Mszy Świętych odprawianych o godz.1900
polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej nadesłane intencje.
W czerwcu przeżywaliśmy 33. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Pokoju,
której dokonał św. Jan Paweł II podczas II Pielgrzymki do naszej Ojczyzny
w dniu 19 czerwca 1983 roku.
Tradycyjnie pod koniec lipca w sanktuarium odbyły się Plenery Malarskie
w których uczestniczyło około 15 malarzy z naszego kraju. Organizatorem
plenerów był Pan Bogdan Janowski z Warszawy.
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w Sanktuarium Główne Uroczystości Odpustowe. Tegoroczne uroczystości przeżywaliśmy w duchu dziękczynienia
z całą Archidiecezją Warmińską za dar kanonizacji Ojca Stanisława Papczyńskiego założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Uroczystej Sumie Odpustowej
o godz.1100 przewodniczył Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński. Na Uroczystości Odpustowe przybył Przełożony Generalny Zgromadzenia

Księży Marianów ksiądz Andrzej Pakuła i Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów ksiądz Paweł Naumowicz. W Uroczystościach Odpustowych uczestniczyli pielgrzymi głównie z Archidiecezji Warmińskiej.
W pierwszych dniach października obchodziliśmy dwa ważne wydarzenia: Dzień Pamięci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kolejną rocznicę jego uwięzienia w stoczkowskim klasztorze. Dni Pamięci Prymasa Tysiąclecia obchodzone w Stoczku Klasztornym i na lotnisku Wilamowo
k.Kętrzyna (7 i 8 października) oraz obchodzona 63.rocznica uwięzienia
(12 października) były wspaniałą okazją do przypomnienia wszystkim
postaci i nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Cieszę się bardzo, że w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który jeszcze trwa, tak dużo pielgrzymów nawiedziło Sanktuarium i skorzystało
z łaski specjalnych odpustów, ponieważ stoczkowskie sanktuarium z woli Arcybiskupa Wojciecha Ziemby jest kościołem w którym można uzyskać odpust
zupełny w obecnym roku liturgicznym.
Moi Drodzy, do mojego listu dołączam w darze kolejny numer kwartalnika „ Matka Pokoju” wraz z przekazem bankowym i kartką na wypominki za
Waszych bliskich zmarłych, których będziemy polecali Bożemu Miłosierdziu
podczas oktawy Dnia Zadusznego i przez cały miesiąc listopad podczas Mszy
Świętych odprawianych w stoczkowskiej bazylice o godz.1700
Mam prośbę skierowaną szczególnie do tych naszych respondentów, którzy wysłali do nas korespondencję, a nie otrzymali odpowiedzi. Jeżeli zdarzyło
się, że nie odpowiedziałem na wszystkie nadesłane listy albo nie odprawiliśmy
wszystkich zamawianych intencji to przepraszam i proszę jeszcze raz przypomnieć swoją prośbę.
W związku z przysyłaniem intencji mszalnych do odprawienia chciałbym przypomnieć, że intencje można przysyłać drogą pocztową i drogą bankową z zaznaczeniem na przekazie bankowym w tytule wpłaty, że jest to ofiara za Mszę Świętą.
Ponieważ w ostatnim czasie wzrosły znacznie opłaty pocztowe i w związku
z wysyłką ponosimy duże wydatki, dlatego podjęliśmy decyzję, aby połączyć wysyłkę jesienną z wysyłką świąteczną (z okazji Świąt Bożego Narodzenia). Proszę
zatem wszystkich dobrodziejów o wyrozumiałość i przychylne ustosunkowanie
się do naszej decyzji. Od 2017 roku będziemy wysyłać w ciągu roku tylko dwa
razy korespondencję (przed Świętami Wielkanocnymi i drugi raz na jesieni).

W związku z kontynuowaniem wysyłki mam jeszcze jedną serdeczną prośbę. Ponieważ od kilku lat wielu naszych respondentów nie daje żadnego znaku
życia i nie otrzymujemy korespondencji zwrotnej, dlatego proszę o odpowiedz,
czy jesteście Państwo zainteresowani dalej z nami współpracować i otrzymywać
korespondencję z sanktuarium. Swoją decyzję w tej sprawie proszę wyrazić jednoznacznie w korespondencji do sanktuarium. Jasne i zdecydowane stanowisko
w tej sprawie pomoże nam zweryfikować i zaktualizować listę dobrodziejów aktywnych, a wiec te osoby, które rzeczywiście pragną otrzymywać korespondencję
i kontynuować z nami współpracę oraz wspierać duchowo i materialnie stoczkowskie sanktuarium.
Bez Waszej pomocy nie jesteśmy w stanie utrzymać sanktuarium i prowadzić konieczne remonty i inwestycje. W tym roku zaplanowaliśmy zrealizować dwie bardzo ważne inwestycje w sanktuarium: odnowić ławki w świątyni i posadzkę w zakrystii. Obydwie inwestycje, jeżeli uda się tylko zebrać
odpowiednie środki na ten cel planujemy zakończyć jeszcze w tym roku. Są
to inwestycje bardzo potrzebne, dlatego zwracamy się do wszystkich naszych
dobrodziejów o pomoc materialną na kontynuowanie i zakończenie rozpoczętych prac.
Zapewniam wszystkich dobrodziejów, przyjaciół i czcicieli Matki Pokoju
oraz Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego o naszej pamięci i modlitwie każdego dnia, a szczególnie podczas Mszy Świętych odprawianych
w każdą środę i sobotę przed Cudownym Wizerunkiem Matki Pokoju.
Do przesyłki załączam jeszcze Stoczkowski Kalendarz Matki Pokoju na
2017 rok i kartkę na Nowennę Eucharystyczną o Pokój, która zostanie odprawiona w sanktuarium w dniach od 1 do 9 stycznia 2017 roku.
Ponieważ w tym roku kalendarzowym jest to ostatnia wysyłka dlatego już
teraz składam serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku 2017.
Niech dobry i Miłosierny Bóg ma wszystkich w swojej opiece, a Matka Pokoju wspiera dalej i wyprasza potrzebna łaski.
				
				
				
				

Ks. Wojciech Sokołowski MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

