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Bardzo serdecznie pozdrawiam z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
i kieruję list do wszystkich Czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju i Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Z całego serca pragnę podziękować 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 2020 roku o godz.17.00. Intencje nadesłane na Nowennę zostały włączone do Mszy Świętych odprawianych w dniach od 1 do 9 stycznia 2021 roku
o godz.17.00 podczas Eucharystycznej Nowenny o Pokój.
Dziękuję również za intencje indywidulane, które otrzymujemy do odprawienia w sanktuarium. Proszę jednak o cierpliwość i wyrozumiałość ponieważ obecnie w sanktuarium posługuje tylko dwóch kapłanów i nie zawsze mamy możliwość
odprawić Mszę Świętą indywidualną w podanym terminie przez oﬁarodawcę. Pod
koniec ubiegłego roku odszedł do Pana nasz współbrat śp. ks. Kazimierz Chrostowski, który pełnił posługę w sanktuarium przez 45 lat, jako kapłan i organista.

Ks. Kazimierz zmarł dnia 22 listopada 2020 roku w Uroczystość Chrystusa Króla, któremu służył tutaj na ziemi i w liturgiczne wspomnienie
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, która była jego pasją,
którą kochał, troszcząc się o śpiew kościelny, piękno Liturgii, służąc tym darem Ludowi Bożemu i Kościołowi przez
60 lat. Zmarłego współbrata polecamy Miłosiernemu Panu
i prosimy o łaskę nieba.
Wszystkim oﬁarodawcom dziękuję za przekazane
oﬁary na konto Zgromadzenia Księży Marianów
w Stoczku Klasztornym, które zostały przeznaczone na utrzymanie sanktuarium, dzieła duszpasterskie
i renowację zabytków.
W 2020 roku w sanktuarium zostały wykonane następujące prace renowacyjno - konserwatorskie i porządkowe: renowacja ołtarza
św. Krzyża (I etap), ołtarza św. Walentego (II etap), drzwi w krużgankach od strony
zakrystii, portalu przed zakrystią i drzwi zakrystii oraz pomieszczeń przed zakrystią i klauzurą, renowacja komody w zakrystii, płyty kamiennej przed ołtarzem
głównym, renowacja i złocenie dwóch stojaków przy ołtarzy głównym, świeczników, ﬁgury zmartwychwstałego i obrazu św.Antoniego, prace porządkowe na
placu przed sanktuarium, na dziedzińcu klasztornym i przed klasztorem od strony
ogrodu (usunięcie płyt betonowych i uporządkowanie terenu) i ułożenie chodnika
kamiennego wokół klasztoru od strony ogrodu.
W 2021 roku zaplanowaliśmy wykonać następujące prace renowacyjno – konserwatorskie: renowacja ołtarza św. Walentego (III etap) i ołtarza św. Krzyża (II etap).
Renowację zabytkowego obiektu możemy prowadzić dzięki dotacji z instytucji państwowych i pomocy ﬁnansowej od dobrodziejów i paraﬁan.
W każdą środę i sobotę wieczorem 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 nam okazują pomoc i wsparcie.
Już wkrótce rozpocznie się sezon pielgrzymkowy, który będziemy przeżywali
w czasie trwającej pandemii i ograniczeń sanitarnych. W związku z trudną obecnie
sytuacją grupy pielgrzymkowe nie zgłaszają przyjazdu i nie odbędzie się wiele uroczystości i wydarzeń. Mam jednak nadzieję, że po Świętach Wielkanocnych dnia
17 kwietnia odbędzie się zaplanowane wcześniej spotkanie dla przewodników
Warmii i Mazur.
Od 1 do 9 maja zostanie odprawiona Nowenna Eucharystyczna o Pokój. Podczas
Mszy Świętych odprawianych o godz.19.00 będziemy polecać Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej nadesłane intencje, które można przysłać na załączonych drukach.

W dniu 28 maja przypada 40. rocznica śmierci Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego więźnia stoczkowskiego klasztoru na którego beatyﬁkację oczekujemy.
W dniu 19 czerwca przypada 38. rocznica
koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju
i 8. rocznica poświęcenia nowej szaty wotywnej.
W miesiącach wakacyjnych odbędą
się w sanktuarium plenery malarskie i rekolekcje formacyjne dla małżeństw.
Dnia 28 sierpnia obchodzimy
w sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku Czci Matki Bożej Królowej
Pokoju, które będziemy przeżywali w duchu dziękczynienia za dar beatyﬁkacji
kard. Stefana Wyszyńskiego. Głównej Mszy Świętej odpustowej transmitowanej na żywo przez Telewizję Polską o godz.10.00 będzie przewodniczył Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz. Zapraszamy wszystkich do
łączności duchowej podczas transmisji z uroczystości odpustowych.
Z okazji zbliżających się Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składam
serdeczne życzenia w imieniu własnym, współbraci i pracowników sanktuarium.
Niech Zmartwychwstały Pan , „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana” pomaga nam
w codziennym życiu iść drogą wiary, pokonywać różne trudności i obdarza potrzebnymi łaskami.
Do listu dołączam w darze książkę pt: „380 lat kultu Matki Bożej
Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym (1640 - 2020)”, kartkę na nowennę majową oraz przekaz bankowy. Zapewniam wszystkich o mojej pamięci i modlitwie
przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej w tym trudnym czasie pandemii.
Oddajemy wszystkich naszych dobrodziejów i ich rodziny w opiekę Matki Bożej
i wierzymy głęboko, że tak jak uratowała od zarazy Lidzbark w 1654 roku, o czym
świadczą zachowane wota, które znajdują się na kratach wotywnych w prezbiterium tak zachowa i nas przy życiu. W połowie 1710 roku wybuchła kolejna zaraza,
która objęła Lidzbark, Braniewo, Frombork, Reszel, Pieniężno, a nawet Olsztyn.
Stoczek natomiast, dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, pozostał
nietknięty.
Również i my zwracamy się do Boga w tej intencji prosząc przez wstawiennictwo Matki Bożej Pokoju o zachowanie nas i naszych rodzin od nieszczęść.
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