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Bardzo serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym i przesyłam kolejny list po dłuższej przerwie od Świąt Wielkanocnych.
Chciałbym podziękować wszystkim za duchową więż oraz za wszelkie przejawy pamięci i życzliwości. Dziekuję również za materialną pomoc
i wsparcie, którego doświadczamy nieustannie. Bez Waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie utrzymać sanktuarium i prowadzić dzieł duszpasterskich oraz
kontynuować konieczne remonty.
Bezpośrednio po Wielkanocy rozpoczął się w sanktuarium sezon pielgrzymkowy. W minionym czasie przeżywaliśmy wiele wspaniałych uroczystości i wydarzeń.
Pierwszy raz w stoczkowskim sanktuarium w maju odbyły się Plenery
Rzeźbiarskie zorganizowane przez Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica
Mendelsohna w Olsztynie.
W czerwcu przeżywaliśmy 32. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Pokoju, której dokonał św. Jan Paweł II podczas II Pielgrzymki do naszej Ojczyzny w dniu 19 czerwca 1983 roku. Obchody kolejnej rocznicy Koronacji
Obrazu Matki Pokoju są zawsze wspaniałą okazją do dziękczynienia Bogu za
dar koronacji wizerunku Matki Bożej Stoczkowskiej.

Tradycyjnie pod koniec lipca w sanktuarium odbyły się Plenery Malarskie w których uczestniczyło wielu wspaniałych malarzy z kraju i zagranicy.Organizatorem plenerów był Pan Bogdan Janowski z Warszawy.
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w Sanktuarium Główne
Uroczystosci Odpustowe. Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył
Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej ksiądz Edmund Piszcz przy
współudziale Wiceprzełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Marianów księdza Eugeniusza Zarzecznego oraz licznie zgromadzonego
duchowieństwa i pielgrzymów.
Na zakończenie Eucharystii Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, Starosta Lidzbarka Warmińskiego i Wójt Gminy Kiwity na
terenie której znajduje się Sanktuarium Matki Pokoju podziękowali księdzu Krzysztofowi Ziaja, dotychczasowemu przełożonemu domu zakonnego,proboszczowi i ekonomowi za posługę duszpasterską w parafii i sanktuarium. Po 4 latach posługi duszpasterskiej w Stoczku Klasztornym ksiądz
Krzysztof został skierowany do pracy duszpasterskiej w Rzepiskach k. Jurgowa na południu Polski.
Jako kustosz sanktuarium chciałbym również podziekować księdzu
Krzysztofowi za jego posługę duszpasterską w stoczkowskim sanktuarium.
Dziękuję za przeprowadzenie zbiórki ofiar na zakupienie nowej szaty dla Matki Bożej po kradzieży pierwszej szaty w 2012 roku. Za zbierane
ofiary na ten cel przez księdza Grzegorza i księdza Krzysztofa została zakupiona nowa szata dla Matki Pokoju i poświęcona w dniu 19 czerwca 2013
roku w 30. rocznicę koronacji obrazu.
Dziękuję również za kontynuowanie prac związanych z zakończeniem odnawiania elewacji budynku klasztornego,które trwały kilka lat,
a zostały zakończone w tym roku.
Chciałbym podziękować jeszcze za pomoc i zaangażowanie przy odnawianiu ołtarza głównego i zabytkowej balustrady w stoczkowskiej bazylice.
Za troskę duszpasterską i materialną o sanktuarium i parafię składam
serdeczne podziękowanie i życzę księdzu Krzysztofowi błogosławieństwa
Bożego na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej.

Po odpuście stoczkowskim bardzo ważnym wydarzeniem w życiu
sanktuarium były Dożynki Powiatowe i Gminne zorganizowane przez Starostę Powiatu i Wójta Gminy Kiwity. Było to wspaniałe święto dziękczynienia
Bogu rolników z całego Powiatu i Gminy za tegoroczne plony i zbiory.
Pod koniec sezonu pielgrzymkowego obchodziliśmy jeszcze dwa
bardzo 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
9 pażdziernika i na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna 10 pażdziernika oraz
obchodzona w dniu 12 pażdziernika 62. rocznica uwięzienia były wspaniałą okazją do przypomnienia wszystkom, a szczególnie ludziom młodym postaci i nauczania Sługi Bożego Kardnynała Stefana Wyszyńskiego.
Cieszę się bardzo, że w tym roku Sanktuarium Matki Pokoju nawiedziło dużo pielgrzymów. Mam nadzieję, że wszyscy pielgrzymi, którzy
przybyli do sanktuarium odjechali z tego miejsca umocnieni duchowo oraz
z łaską pokoju w sercu. Jestem również przekonany, że Matka Pokoju, której pielgrzymi zawierzyli swoje życie będzie ich dalej wspierała i wypraszała
potrzebne łaski u Boga i swojego Syna.
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.
Na koniec listu mam jeszcze jedną prośbę skierowaną szczególnie do
tych naszych respondentów,którzy wysłali do nas korespondencję, a nie otrzymali odpowiedzi. Jeżeli zdarzyło sie, że nie odpowiedziałem na wszystkie nadesłane listy to przepraszam i proszę jeszcze raz przypomnieć swoją prośbę.
Zapewniam wszystkich naszych dobrodziejów, przyjaciół i czcicieli
Matki Pokoju oraz Sługi Bożego Kardnynała Stefana Wyszyńskiego o mojej
pamięci i modlitwie każdego dnia,a szczególnie podczas Mszy Świętych odprawianych w każdą środę i sobotę przed Cudownym Wizerunkiem Matki
Pokoju.
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