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Pozdrawiam bardzo serdecznie z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych i piszę
kolejny list do wszystkich Dobrodziejów, Przyjaciół
i Czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju i bł. Stefana
Wyszyńskiego.
Dziękuję za życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku oraz za nadesłane
intencje na Wypominki i Nowennę Eucharystyczną o Pokój. Za zmarłych poleconych
w Wypominkach modliliśmy się podczas
Mszy Świętych odprawianych przez cały
miesiąc listopad 2021 roku o godz.1700. Intencje nadesłane na Nowennę zostały włączone do Mszy Świętych odprawianych w dniach
od 1 do 9 stycznia 2022 roku o godz.1700
podczas Eucharystycznej Nowenny o Pokój.
Dziękuję również za intencje indywidulane, które otrzymujemy do odprawienia
w sanktuarium oraz za przekazane ofiary na konto Zgromadzenia Księży Marianów
w Stoczku Klasztornym, które zostały przeznaczone na utrzymanie sanktuarium i dzieła
duszpasterskie.
W 2021 roku w sanktuarium zostały wykonane następujące prace renowacyjno - konserwatorskie i porządkowe: renowacja ołtarza św. Walentego (III etap) i ołtarza św. Krzyża
(II etap), renowacja krucyfiksu z około 1600 roku, zainstalowanie w zabytkowej zakrystii
nowego lustra i uporządkowanie terenu na dziedzińcu klasztornym przed bramą wjazdową.

Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, władz kościelnych
i zakonnych zabytkowe ołtarze, które obecnie znajdują się w rotundzie zostaną zdemontowane, a w to miejsce zostaną umieszczone ołtarze, które wróciły po renowacji: ołtarz
św. Walentego i św. Krzyża. Ołtarz wraz z obrazem św. Franciszka, który znajdował się
w klasztorze został przekazany w darze do kościoła w Florczakach k. Morąga. Obraz Jezusa
Miłosiernego, który znajdował się w ołtarzu pozostał w klasztorze. Drugi ołtarz zostanie
przekazany również w darze do kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Świętym
Gaju (diecezja elbląska). Pierwotne drzwi boczne z 1640 roku, które znajdują się za
ołtarzami w rotundzie zostaną oddane do renowacji i prawdopodobnie po renowacji wrócą na swoje dawne miejsce. O tym jeszcze ostatecznie zdecyduje konserwator. Stacje różańcowe, które znajdują się w rotundzie zostaną przeniesione do krużganków. Renowację
zabytkowego obiektu i inne prace możemy prowadzić dzięki dotacji z instytucji
państwowych i pomocy finansowej od dobrodziejów i parafian.
W każdą środę i sobotę odprawiamy Mszę Świętą w intencji wszystkich przyjaciół
sanktuarium, o pokój na świecie oraz w intencjach poleconych przez ofiarodawców. Jest
to wyraz naszej pamięci i wdzięczności wobec wszystkich, którzy nas wspierają duchowo
i materialnie.
Od 24 lutego po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę każdego dnia modlimy się
o pokój na Ukrainie, zaprzestanie działań wojennych, w intencji Narodu Ukraińskiego,
w intencji uchodźców wojennych z Ukrainy i wszystkich ofiar wojny. W obecności relikwii
bł. Stefana Wyszyńskiego dwa razy w tygodniu w tej intencji odprawiamy Mszę Świętą,
a w dniach od 4 do 12 marca została odprawiona w sanktuarium Nowenna Eucharystyczna
o Pokój na Ukrainie.
Już wkrótce rozpocznie się sezon pielgrzymkowy, który będziemy przeżywali
w duchu dziękczynienia za beatyfikację bł. Stefana Wyszyńskiego. Grupy pielgrzymkowe
i indywidualni pielgrzymi zgłaszają przyjazd do sanktuarium i mamy nadzieję, że
odbędą się zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia.
Przed Świętami Wielkanocnymi dnia 9 kwietnia odbędzie się
IV spotkanie dla przewodników Warmii i Mazur. Spodziewamy
się, że przybędzie na spotkanie około 50 osób.
W dniach od 20 do 22 kwietnia odbędą się
rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych, które będzie
prowadził marianin z licheńskiego sanktuarium
ks. Jarozław Hybza.
Od 1 do 9 maja zostanie odprawiona
Nowenna Eucharystyczna o Pokój. Podczas Mszy Świętych odprawianych
o godz.1900 będziemy polecać Bogu
przez wstawiennictwo Matki Bożej
nadesłane intencje, które można
przysłać na załączonych drukach.

W dniu 28 maja przypada 41. rocznica śmierci bł. Stefana Wyszyńskiego więźnia
stoczkowskiego klasztoru. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia nowego
błogosławionego.
W dniu 19 czerwca przypada 39. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Królowej
Pokoju i 9. rocznica poświęcenia nowej szaty wotywnej, po kradzieży w 2012 roku. Z tej
okazji dnia 26 czerwca po Mszy św. o godz. 1130 odbędzie się koncert zespołu kameralnego
„Pro Musica Antiqua”.
W miesiącach wakacyjnych odbędą się w sanktuarium plenery malarskie i rekolekcje
formacyjne dla wspólnot kościelnych.
Dnia 28 sierpnia obchodzimy w sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku
Czci Matki Bożej Królowej Pokoju, które będziemy przeżywali w duchu dziękczynienia
za dar beatyfikacji bł. Stefana Wyszyńskiego. Głównej Mszy Świętej odpustowej będzie
przewodniczył Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.
Zapraszamy wszystkich naszych dobrodziejów i przyjaciół sanktuarium do udziału
w uroczystościach i do łączności duchowej podczas transmisji uroczystości w mediach.
Z okazji zbliżających się Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne
życzenia w imieniu własnym, współbraci i pracowników sanktuarium. Niech Zmartwychwstały Pan pomaga nam w codziennym życiu iść drogą wiary, pokonywać różne trudności
i obdarza potrzebnymi łaskami.
Do listu dołączam w darze książkę pt: „65 lat posługi Księży Marianów w Stoczku Klasztornym, historia, teraźniejszość i przyszłość (1957 – 2022)”, kartkę na nowennę majową oraz
przekaz bankowy.
W 2022 roku przypada 65. rocznica posługi Księży Marianów w Stoczku Klasztornym,
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, w drugim miejscu uwięzienia bł. Stefana
Wyszyńskiego i w parafii pw. Nawiedzenia NMP. Z tej okazji napisałem
książkę, którą każdy otrzyma i wyrażam wdzięczność Bogu, Zgromadzeniu, parafianom, ofiarodawcom i dobrodziejom sanktuarium za
wszelkie dobro i okazaną pomoc w pracy duszpasterskiej.
Zapewniam wszystkich o mojej pamięci i modlitwie
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej
Królowej Pokoju.
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