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Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele
i Czciciele Matki Pokoju
Pozdrawiam bardzo serdecznie ze Stoczka Klasztornego z Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Pokoju i drugiego miejsca uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.
Z okazji Świat Wielkanocnych kieruję list do wszystkich Dobrodziejów, Ofiarodawców, Przyjaciół, Czcicieli Matki Pokoju i Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

Dziękuję za nadesłane życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz za intencje
mszalne na Nowennę Eucharystyczną o Pokój, która
została odprawiona w sanktuarium w dniach od 1 do
9 stycznia 2019 roku. Nadesłane intencje zostały włączone do
Mszy Świętych odprawianych przed Cudownym Wizerunkiem
Matki Pokoju o godz. 17.00
Składam serdecznie podziękowanie również za przekazane ofiary na potrzeby sanktuarium, które zostały przeznaczone na prowadzone
remonty, inwestycje i dzieła duszpasterskie. Zostały zakończone prace
związane z odnawianiem barokowej kutej z żelaza ambony wraz z balustradą
z 1738 roku, pierwszy etap renowacji zabytkowego barokowego ołtarza św. Walentego
w krużgankach i renowacja drzwi boczne w kruchcie bazyliki.
Na 2019 rok zaplanowaliśmy wykonać następujące prace: kontynuować renowację
ołtarza św. Walentego (drugi etap), odnowić kruchtę w bazylice, drzwi boczne za ołtarzem
głównym i zabytkową płytę z kamienia w prezbiterium. Renowację zabytkowego
obiektu możemy prowadzić dzięki dotacji z instytucji państwowych i pomocy
finansowej od naszych dobrodziejów.
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.
Przed nami kolejny sezon pielgrzymkowy podczas którego będziemy przeżywali wiele
wspaniałych wydarzeń. Przed Niedzielą Palmową w dniu 13 kwietnia odbędzie się drugie
spotkanie dla przewodników Warmii i Mazur.
Tradycyjnie po Świętach Wielkanocnych odbędą się trzydniowe rekolekcje dla
kapłanów z Archidiecezji Warmińskiej, które w tym roku podobnie jak w ubiegłym
będzie prowadził ksiądz Jarosław Hybza-marianin, duszpasterz posługujący
w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Od 1 do 9 maja zostanie odprawiona w sanktuarium 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 38. rocznica śmierci Czcigodnego Sługi
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i tego dnia w naszym
sanktuarium o godz.19.00 zostanie odprawiona Msza Święta o Jego
rychłą beatyfikację.
W dniach od 3 do 11 sierpnia odbędą się kolejne Plenery Malarskie,
których organizatorem jest Pan Bogdan Janowski z Warszawy.

W ostatnią niedzielę sierpnia odbędą się w sanktuarium
główne uroczystości odpustowe do których przygotowujemy się przez kilka dni.
Na początku października obchodzimy w sanktuarium
dni modlitw w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dnia 4 października
będziemy obchodzić Dzień Pamięci Prymasa Tysiąclecia, a w dniu
12 października przypada 66.rocznica Jego uwięzienia w stoczkowskim klasztorze przez władze komunistyczne.
Zachęcam wszystkich do modlitwy o pokój i rychłą beatyfikację
Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dniu 19 grudnia
2017 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł
Czcigodny Sługa Boży. Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem Kardynała Wyszyńskiego. Dnia 29 listopada 2018 roku konsylium lekarskie
watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziło cud uzdrowienia
młodej dziewczyny za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Po zatwierdzeniu cudu za wstawiennictwem Kardynała Wyszyńskiego zbierze się
komisja konsultorów teologów, która ma stwierdzić, czy uzdrowienie dziewczyny miało
związek z modlitwą za przyczyną kandydata na ołtarze.
Później w odstępie dwóch, trzech miesięcy zbierze się komisja kardynałów i biskupów,
która wyda ostateczny werdykt, zatwierdzający uzdrowienie.
Jeśli tak się stanie, prefekt kongregacji przedstawi papieżowi protokół tej komisji,
a głowa Kościoła zleca mu opracowanie dekretu o cudownym uzdrowieniu. Ogłoszenie
go przez papieża jest równoznaczne z beatyfikacją.
Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne życzenia
od współbraci i pracowników sanktuarium. Niech Zmartwychwstały Pan obdarza
wszystkich potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem oraz umacnia swoją łaską na
drodze życia chrześcijańskiego.
Do listu dołączam w darze książkę pt: „Stoczek Klasztorny Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Pokoju”, kartkę na nowennę majową oraz przekaz
bankowy. Zapewniam wszystkich o mojej pamięci i modlitwie przed
Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Królowej Pokoju.

Ks. Wojciech Sokołowski MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

