Intencje mszalne do odprawienia w sanktuarium można przysyłać
drogą pocztową, e-mailową i bankową z zaznaczeniem na przekazie
bankowym w tytule wpłaty, że jest to ofiara za Mszę Świętą indywidulaną.
Ponieważ jest to list jesienno-świąteczny dlatego składam serdeczne
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzę
wszystkim Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Królowej
Pokoju i wstawiennictwa bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na każdy
dzień 2022 roku.
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Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele,
Czciciele Matki Bożej Królowej Pokoju
i Błogosławionego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Pozdrawiam bardzo serdecznie ze Stoczka
Klasztornego i piszę kolejny list do dobrodziejów
i przyjaciół sanktuarium oraz czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju
i błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom dziękuję za modlitwę
oraz za wsparcie materialne na funkcjonowanie sanktuarium, renowację
zabytków i zapewniam o pamięci i modlitwie przed Wizerunkiem Matki
Bożej.
W każdą środę i sobotę sprawujemy Mszę Świętą w intencji
pielgrzymów, za przyjaciół i dobrodziejów sanktuarium, o pokój na
świecie oraz w intencjach polecanych nam przez ofiarodawców.
Pomimo trwającej epidemii i ograniczeń sanitarnych
sanktuarium podczas sezonu pielgrzymkowego nawiedziło
więcej pielgrzymów, niż w ubiegłym roku. Podczas wakacji
większość pielgrzymów przybywała indywidualnie, w gronie
rodzinnym i w małych grupach.

W minionym czasie w sanktuarium odbyły się dni skupienia, rekolekcje
i spotkania formacyjne dla różnych grup kościelnych.
W dniach od 1 do 9 maja została odprawiona Nowenna Eucharystyczna
o Pokój. Podczas Mszy Świętej odprawianej o godz.1900 polecaliśmy Bogu przez
wstawiennictwo Matki Bożej nadesłane intencje.
W ramach przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w sanktuarium dnia 12 maja odbyło się modlitewne spotkanie
kapłanów pracujących w Archidiecezji Warmińskiej.
Dnia 15 maja odbyło się spotkanie Diecezjalnych Kół Żywego Różańca,
a w dniach od 25 do 27 czerwca odbyły się rekolekcje dla Członków Żywego
Różańca pt: „Uzdrawiająca moc różańca”, które poprowadził O. Rajmund
Guzik Ocist (cysters).
W dniu 19 czerwca przeżywaliśmy 38. rocznicę Koronacji Obrazu
Matki Bożej Królowej Pokoju oraz 8. rocznicę poświęcenia nowej szaty
wotywnej.
W czasie wakacji w dniach 3 i 4 lipca odbyły się dni skupienia Kręgu
Domowego Kościoła, który działa przy parafii św. Wojciecha w Mrągowie,
a w dniach od 17 do 24 lipca rekolekcje dla rodzin pt: „Wakacje z Jezusem”,
które prowadziła pallotynka z Warszawy siostra Maria Michalska.
Pod koniec wakacji w dniu 22 sierpnia odbył się Dzień
Skupienia Warmińskich Katechetów pod hasłem:
„Zaczynamy Nowy Rok Katechetyczny razem
z Prymasem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim”,
a w dniach od 22 do 29 sierpnia rekolekcje dla
małżeństw.
Nie odbyły się w dniu 29 sierpnia
zaplanowane wcześniej Archidiecezjalne
Uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego,
ponieważ termin beatyfikacji został
ponownie odwołany z powodu epidemii
koronawirusa. Doroczne Uroczystości
Odpustowe odbyły się jednak
i
przeżywaliśmy
ten
dzień
w duchu dziękczynno - błagalnym,
z podziękowaniem za 38. lat koronacji
Obrazu Matki Bożej Królowej

Pokoju i przygotowania do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia, która odbyła się w dniu 12 września bieżącego roku w Warszawie. Mszy
Świętej odpustowej w tym dniu przewodniczył Metropolita Warmiński Arcybiskup
Józef Górzyński. Uroczystości Dziękczynne za dar beatyfikacji bł. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego odbędą się w Stoczku Klasztornym w dniu 28 sierpnia
2022 roku.
Dnia 12 października odbyła się w sanktuairum uroczystość wprowadzenia
relikwii błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystego
wprowadzenia relikwii dokonał Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita
Warmiński podczas Mszy Świętej o godz.1700
Równolegle z posługą duszpasterską prowadzimy renowację
zabytkowego kompleksu klasztorno-sanktuaryjnego. W tym roku zostały
wykonane następujące prace renowacyjno-konserwatorskie: konserwacja
manierystycznego ołtarza św. Krzyża (etap drugi), kontynuacja i zakończenie prac przy ołtarzu św. Walentego, konserwacja krucyfiksu z około
1600 roku i polichromowanej nadstawki szafy na szaty liturgiczne.
Na prowadzone prace renowacyjno-konserwatorskie otrzymaliśmy
wsparcie materialne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie i od Starosty Powiatu
Lidzbark Warmiński. Wdzięczni jesteśmy również
za pomoc finansową na ten cel od dobrodziejów
i przyjaciół sanktuarium, która stanowi wkład
własny, konieczny do otrzymania dotacji na
renowację zabytków.
Do listu i pozdrowień dołączam
Stoczkowski Kalendarz Matki Pokoju
na 2022 rok, kartką na wypominki za
bliskich zmarłych, których będziemy
polecali Bożemu Miłosierdziu podczas
oktawy Dnia Zadusznego i przez cały
miesiąc listopad podczas Mszy Świętych
odprawianych w bazylice o godz.1700,
kartkę na Nowennę Eucharystyczną
o Pokój, która zostanie odprawiona
w sanktuarium w dniach od
1 do 9 stycznia 2022 roku oraz
przekaz bankowy.

