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Stoczek Klasztorny, październik 2019 r.
Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele
i Czciciele Matki Pokoju
Pozdrawiam serdecznie ze Stoczka Klasztornego,
z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju
i drugiego miejsca uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.
Wysyłam kolejny list do dobrodziejów
i przyjaciół sanktuarium oraz czcicieli Matki Pokoju
i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkim
dziękuję za modlitwę oraz za wsparcie materialne
na utrzymanie sanktuarium i renowację zabytków.
Za pomoc, którą otrzymujemy składam serdeczne
podziękowanie i zapewniam o pamięci i modlitwie
przed Cudownym 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 bardzo
dużo pielgrzymów, którzy modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej
i w miejscu uwiezienia Prymasa Tysiąclecia. W minionym czasie
przeżywaliśmy wiele ważnych wydarzeń i uroczystości, o których
chciałbym poinformować w liście.
Bezpośrednio po Wielkanocy odbyły się trzydniowe rekolekcje dla
kapłanów Archidiecezji Warmińskiej, które poprowadził ks. Jarosław
Hybza, marianin posługujący w licheńskim sanktuarium.

Drugi raz odbyło się spotkanie formacyjne dla przewodników grup
turystycznych i pielgrzymkowych Warmii i Mazur. Na spotkanie w dniu 13 kwietnia
przybyło ponad 70 przewodników.
W dniach od 1 do 9 maja została odprawiona Nowenna Eucharystyczna
o Pokój. Podczas Mszy Świętej odprawianej każdego dnia o godz.19.00
polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej nadesłane intencje.
Dnia 4 maja odbyły się w sanktuarium obchody Wojewódzkie Dnia Strażaka
Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Metropolita
Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński.
W dniu 19 czerwca przeżywaliśmy 36. rocznicę Koronacji Obrazu
Matki Pokoju oraz 6. rocznicę poświęcenia nowej szaty wotywnej. Z tej
okazji dnia 23 czerwca odbył się w sanktuarium koncert Zespołu
Kameralnego „Pro Musica Antiqua”.
W dniach od 3 do 11 sierpnia odbyły się Plenery Malarskie
w których uczestniczyło około 20 malarzy z kraju i zagranicy.
Organizatorem plenerów był Pan Bogdan Janowski z Warszawy.
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w sanktuarium
Główne Uroczystości Odpustowe. Uroczystej Sumie
Odpustowej przewodniczył Przełożony Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Księży Marianów ksiądz Tomasz Nowaczek.
Tegoroczny Odpust przeżywaliśmy w duchu dziękczynienia
za 36. lat koronacji Wizerunku Matki Bożej i modlitwy
o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
W dniach 4 i 5 października obchodziliśmy Dni Pamięci
Prymasa Tysiąclecia w Stoczku Klasztornym i na lotnisku
Wilamowo k.Kętrzyna. Dnia 4 października odbyła się
konferencja popularno-naukowa zorganizowana przez
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Olsztynie pt:
„Modlitwa codziennością Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście z rejonu.
Konferencja zostało zorganizowana
w związku z obchodami
66.rocznicy uwięzienia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, która
przypada w dniu 12 października.

Dni Pamięci 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.
Tegoroczne uroczystości przeżywaliśmy w duchu radości i wdzięczności
Bogu za łaskę beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biuro Prasowe
Stolicy Apostolskiej dnia 3 października br. przekazało wiadomość, że Ojciec
Święty Franciszek podpisał dekret o uznaniu cudu za przyczyną Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oznacza to, że proces beatyfikacyjny
zakończył się i wkrótce poznamy datę i miejsce wyniesienia na ołtarze Prymasa
Tysiąclecia.
Równolegle z posługą duszpasterską prowadzimy remonty i renowację
zabytkowego kompleksu klasztorno - sanktuaryjnego.
W tym roku została odnowiona kruchta bazyliki i drzwi boczne
w świątyni od strony krużganków. Do końca roku zostanie odnowiona
płyta kamienna, która znajduje się przed ołtarzem głównym, zabytkowy
krzyż z kruchty i obraz św. Antoniego. Kontynuujemy również
renowację zabytkowego ołtarza św. Walentego, która zostanie
zakończona w przyszłym roku. Na prowadzone prace renowacyjnokonserwatorskie otrzymaliśmy wsparcie materialne od Starosty
Powiatu Lidzbark Warmiński, Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wdzięczni
jesteśmy również za pomoc finansową na ten cel od dobrodziejów
i przyjaciół sanktuarium.
Do listu dołączam Stoczkowski Kalendarz Matki Pokoju na 2020
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.17.00, kartkę na Nowennę Eucharystyczną
o Pokój, która zostanie odprawiona w sanktuarium
w dniach od 1 do 9 stycznia 2020 roku oraz
przekaz bankowy.
Intencje mszalne do odprawienia w sanktuarium można
przysyłać drogą pocztową
i e-mailową oraz bankową
z zaznaczeniem na przekazie
bankowym w tytule wpłaty, że
jest to ofiara za Mszę Świętą
indywidulaną.

