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 i opieki Matki Bożej Królowej Pokoju na każdy dzień 2021 roku.
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Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele
i Czciciele Matki Bożej Królowej Pokoju
Pozdrawiam bardzo serdecznie i piszę kolejny
list do dobrodziejów i przyjaciół sanktuarium oraz
czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju i Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Wszystkim ofiarodawcom dziękuję za modlitwę oraz za wsparcie materialne na utrzymanie 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 oraz o pokój na świecie. Do tej intencji włączamy wszystkich, którzy nas wspierają duchowo i materialnie.
Podczas sezonu pielgrzymkowego sanktuarium nawiedziło mniej pielgrzymów, w związku z trwającą epidemią i ograniczeniami sanitarnymi. Z tego powodu większość grup zorganizowanych odwołała swój przyjazd do sanktuarium,
zostały odwołane również inne wydarzenia, a podczas wakacji pielgrzymi przybywali indywidualnie, w gronie rodzinnym i w małych grupach.
Od początku epidemii do dnia dzisiejszego trwamy na modlitwie
w intencji ustania pandemii, za wszystkich cierpiących z powodu epidemii i tych, którzy się o nich troszczą, aby Pan obdarzył ich siłą i zdrowiem,
zmarłych doprowadził do Królestwa Niebieskiego, a nas wszystkich umocnił
niegasnącą nadzieją.

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 dniu 19 czerwca przeżywaliśmy 37. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej
Pokoju oraz 7. rocznicę poświęcenia nowej szaty wotywnej. Z tej okazji dnia 23 sierpnia
odbył się w sanktuarium koncert Olsztyńskiego Zespół Kameralnego „Pro Musica
Antiqua” pod patronatem wójta gminy Kiwity Wiesława Tkaczuka.
W ostatnim tygodniu wakacji obyły się rekolekcje wspólnoty
modlitewnej „Viatores”, która działa przy parafii św. Michała Archanioła w Warszawie na Mokotowie i rekolekcje w drodze wspólnoty motocyklistów „Jazda Ducha”.
Nie odbyły się w dniu 30 sierpnia zaplanowane wcześniej Archidiecezjalne Uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji kardynała
Stefana Wyszyńskiego, ponieważ termin beatyfikacji ogłoszony na
dzień 7 czerwca 2020 roku został odwołany z powodu epidemii
koronawirusa. Oczekujemy z całym Kościołem na ogłoszenie
nowej daty beatyfikacji.
Doroczne Uroczystości Odpustowe odbyły się
jednak i przeżywaliśmy ten dzień w duchu dziękczynno-błagalnym, z podziękowaniem za 37. lat koronacji
Obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju, z prośbą
o pokój na świecie oraz ustanie pandemii. Mszy
Świętej odpustowej przewodniczył Metropolita
Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński.
Na początku października obchodziliśmy
Dni Pamięci Prymasa Tysiąclecia, dnia 6 października na lotnisku Wilamowo k.Kętrzyna
i dnia 12 października w Stoczku Klasztornym w 67.rocznicę uwięzienia kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Na zakończenie
obchodów Dnia Pamięci Prymasa
w Stoczku Klasztornym zostały posadzone sadzonki lipy drobnolistnej i świerka pospolitego wyhodowane z nasion poświęconych
przez Ojca Świętego Franciszka
podczas specjalnej audiencji
olsztyńskich leśników w Watykanie w 2017 roku.

Dni Pamięci Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego to wspaniała okazja do przypomnienia wszystkim postaci i nauczania Prymasa Tysiąclecia, Jego zasług
dla Kościoła i narodu Polskiego oraz wielki wkład w odzyskanie wolności.
Trzeci już raz odbędzie się w sanktuarium spotkanie formacyjne dla przewodników grup
turystycznych i pielgrzymkowych Warmii i Mazur w dniu 24 października.
W dniach od 18 do 20 listopada odbędą się rekolekcje dla kapłanów
z Archidiecezji Warmińskiej, które będzie prowadził ksiądz Jarosław
Hybza-marianin, posługujący w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Równolegle z posługą duszpasterską prowadzimy renowację
zabytkowego kompleksu klasztorno-sanktuaryjnego. W tym roku
zostały odnowione drzwi w krużgankach od strony zakrystii, portal i drzwi przed zakrystią, komoda w zakrystii, rozpoczęliśmy
renowację ołtarza św. Krzyża w krużgankach i kontynuujemy
renowację ołtarza św. Walentego (III etap). Został odnowiony obraz św. Antoniego z 1695 roku, świeczniki ołtarzowe,
stojaki na kwiaty, kamienna płyta przed ołtarzem głównym
i figura Zmartwychwstałego Pana. Na prowadzone prace renowacyjno-konserwatorskie otrzymaliśmy wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, od Starosty Powiatu Lidzbark Warmiński,
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wdzięczni jesteśmy również za pomoc finansową na ten cel od dobrodziejów i przyjaciół sanktuarium, która stanowi
wkład własny konieczny do otrzymania dotacji.
Do listu dołączam Stoczkowski Kalendarz
Matki Pokoju na 2021 rok, kartkę 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 2021 roku oraz przekaz
bankowy.

