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Pozdrawiam bardzo serdecznie z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych
i wysyłam kolejny list do wszystkich Czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju i Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
Dziękuję za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz za
nadesłane intencje na Wypominki i Nowennę Eucharystyczną o Pokój. W nadesłanych intencjach na wypominki modliliśmy się podczas Mszy Świętych odprawianych przez cały miesiąc listopad 2019 roku o godz.1700, a w nadesłanych intencjach
na nowennę podczas Mszy Świętych odprawianych w dniach od 1 do 9 stycznia
2020 roku o godz.1700.

Składam serdecznie podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za przekazane ofiary
na konto Zgromadzenia Księży Marianów
w Stoczku Klasztornym, które zostały przeznaczone na prowadzone remonty, inwestycje i dzieła
duszpasterskie. Zostały zakończone następujące prace renowacyjno-konserwatorskie zabytków: II etap renowacji barokowego ołtarza św. Walentego, renowacja drzwi za ołtarzem
głównym, renowacja kruchty i krzyża oraz renowacja płyty kamiennej w prezbiterium.
W 2020 roku zaplanowaliśmy wykonać następujące prace: kontynuować renowację ołtarza św. Walentego (III etap), odnowić zabytkowe drzwi w krużgankach od strony zakrystii, renowację zabytkowego portalu przed zakrystią, renowację drzwi zakrystii i zabytkowej komody
(szafa na paramenty i szaty liturgiczne), odnowić manierystyczny krucyfiks z XVII
w., i odnowić ściany korytarza klasztoru na parterze. Renowację zabytkowego obiektu
możemy prowadzić dzięki skromnej 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.
Już wkrótce rozpocznie się kolejny sezon pielgrzymkowy podczas którego będziemy przeżywali wiele wspaniałych wydarzeń.
Tradycyjnie po Świętach Wielkanocnych odbędą się trzydniowe rekolekcje dla
kapłanów z Archidiecezji Warmińskiej, które w tym roku podobnie jak w latach
ubiegłych będzie prowadził ksiądz Jarosław Hybza-marianin, duszpasterz posługujący w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia 18 kwietnia odbędzie się trzecie spotkanie
dla przewodników Warmii i Mazur.
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 39. rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego i tego dnia w naszym sanktuarium odbędzie się dzień skupienia dla księży z Archidiecezji Warmińskiej, jako duchowe przygotowanie do beatyfikacji Prymasa, która odbędzie się w Warszawie w dniu 7 czerwca.

W dniu 19 czerwca przypada 37. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju
i 7. rocznica poświęcenia nowej szaty. Koronacji Wizerunku dokonał św. Jan Paweł II podczas
drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Z tej okazji dnia
21 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 Wspólnoty Domowego
Kościoła Diecezji Płockiej od 30 czerwca do 16 lipca.
W ostatnią niedzielę 30 sierpnia obchodzimy w sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku Czci Matki Bożej Królowej Pokoju, które będziemy przeżywali w duchu dziękczynienia
całej naszej Archidiecezji Warmińskiej za dar beatyfikacji Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Głównej Mszy Świętej odpustowej o godz.1100 będzie
przewodniczył Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz. Zapraszamy
na uroczystości wszystkich naszych przyjaciół, dobrodziejów i czcicieli Matki
Bożej Królowej Pokoju i bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć serdeczne
życzenia w imieniu własnym, współbraci i pracowników sanktuarium. Niech Zmartwychwstały Pan, który pokonał śmierć, piekło i szatana pomaga nam w codziennym
życiu iść drogą wiary oraz obdarza potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Do listu dołączam w darze książkę pt: „Błogosławiony Kardynał Stefan
Wyszyński Więzień Stoczkowskiego Klasztoru”, kartkę na nowennę majową oraz
przekaz bankowy. Zapewniamy wszystkich o naszej pamięci i modlitwie przed
Wizerunkiem Matki Bożej Królowej Pokoju.
Słynny obraz, którego kopię sprowadził do Stoczka Klasztornego bp.Mikołaj Szyszkowski w 1640 roku nosi tytuł Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego.
Cudowny obraz nosi tę nazwę, ponieważ panuje powszechne przekonanie, że Matka
Boża wielokrotnie uratowała Rzym od różnych nieszczęść. W czasach klęsk, zaraz czy
wojen noszono ten obraz po ulicach Rzymu. Tradycja podaje, że podczas straszliwej
epidemii dżumy w Rzymie w roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w
uroczystej procesji błagalnej, prosząc Boga o ocalenie miasta. Modlimy się i ufamy, że
Bóg i nas uchroni przed epidemią i innymi nieszczęściami. Zwracamy się w tej intencji
o pomoc i orędownictwo Matki Bożej.
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