
PIELGRZYMKI   109 - 120

data ilość osób
przewodnik
duchowny

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla 
Polski

transport Ważne / ciekawostki pogoda

109
9/10 luty

 2019

Około  300
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w 
sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce. 
Po mszy odczytano komunikat Kurii 
Łomżyńskiej skierowany do 
uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 4°C do 0°C. Bardzo silny lodowa-ty 
wiatr, z pozoru czysta jezdnia jednak poprzeci-nana 
pasami niewidocznego oblodzenia kilku lub 
kilkunastometrowej długości, bardzo zdradliwa i 
niebezpieczna dla pielgrzymów. Poza jezdnią resztki 
śniegu.

110
2/3 marzec

2019

Około 280 
Z całej Polski i

zagranicy  
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św. Antoniego w 
Ostrołęce. Mszę celebrował i homilię głosił ksiądz profesor łomżyń-
skiego seminarium duchownego. Ze względu na brak komunikatu do
pielgrzymów, w końcówce wystąpienia, ksiądz profesor był łaskaw 
podzielić się, jak sam to określił, swoimi własnymi, prywatnymi 
odczuciami na temat przywódcy religijnego pielgrzymów.

Temperatura od -4°C do -2°C. 
Bezwietrznie, czyste niebo poza 
czwartym etapem, bez opadów. Ani
śladu śniegu.

111
6/7 kwiec.

2019

Blisko 400 
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

14 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Był to jednocześnie początek 
wielkopostnych rekolekcji parafialnych. Naukę rekolekcyjną 
wygłosił ks. infułat profesor Andrzej Miałchowski.

Temperatura od 12°C do 2°C. 
Bezwietrznie, czyste niebo pełne 
gwiazd, przez całą noc.

112
4/5 maj 

2019

Około 370 
Z całej Polski i

zagranicy 
Brak ! Brak !

15 
autokarów 
i busów 
oraz sam. 
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii 
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 8°C do 3°C. Pełne 
zachmurzenie, od drugiego odcinka
porywisty lodowaty wicher.

Pielgrzymka o nietypowym przebiegu. Autokar grupy 
warszawskiej uległ awarii i wymiana na autokar sprawny 
zajęła ponad godzinę. Wymarsz nastąpił 70 minut później niż 
zwykle. Szybsze tempo posuwania się i przejazd 2/3 
czwartego odcinka pozwoliły odjechać pielgrzymom  na Mszę
Świętą do Ostrołęki co do minuty o czasie.  

113
1/2 czerwiec

2019

Około 300 
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy ksiądz proboszcz, kustosz 
sanktuarium skierował słowo do pielgrzymów.

Temperatura od 21°C do 13°C. 
Niebo czyste, brak opadów i 
wiatru.Cały pierwszy etap, jak i ostatni w blasku dnia. Po raz drugi w

historii pielgrzymek, towarzyszył nam piesek, który przeszedł
z nami 13 kilometrów. Ciekawe czy za miesiąc też będzie.

114
6/7 lipiec

2019

Około 380 
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

14 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy ksiądz proboszcz, kustosz 
sanktuarium skierował bardzo krótkie słowo do pielgrzymów.

Temperatura od 15,5°C do 12°C. 
Cała noc pochmurna, drobny 
deszcz przez pierwsze trzy etapy.



115
10/11

sierpień
2019

320 osób  
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy św. ksiądz proboszcz, 
kustosz sanktuarium skierował bardzo krótkie słowo do 
pielgrzymów.

Temperatura od 20,5°C do 18°C. 
Prawie  bezchmurnie, bezwietrznie
i bez opadów. Nad ranem mgły nad
łąkami.

Najcieplejsza noc pielgrzymkowa w tym roku, chociaż z racji 
ogromnej wilgotności powietrza warunki bardzo ciężkie. 
Pomimo to, z raportu pielgrzymkowej służby medycznej, nie 
było ani jednej interwencji, nie użyto ani jednej tabletki.

116
7/8 wrzesień

2019

Ponad 400
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

17 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św. Anto-
niego w Ostrołęce. Po mszy św. ksiądz proboszcz, kustosz 
sanktuarium odczytał komunikat Kurii Łomżyńskiej skiero-
wany do uczestników pielgrzymki, łamiąc tym samym daną 
przez siebie publicznie od ołtarza obietnicę w miesiącu lipcu 
b.r.

Temperatura od 20°C do 15,5°C. 
Prawie bezchmurnie, umiarkowany
wiatr i praktycznie bez opadów. 

117
5/6 paździer.

2019

Około 350
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy św. ksiądz proboszcz, 
kustosz sanktuarium odczytał komunikat Kurii Łomżyńskiej 
skierowany do uczestników pielgrzymki. Homilię wygłosił ks 
dr Dariusz Tułowiecki.

Temperatura od 6,5°C do -1°C. 
Kryształowo czyste niebo usiane 
gwiazdami, silny przejmujący wiatr
i  bez opadów. 

118
9/10 listopad

2019

Około 340  
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii 
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 9°C do 6°C. 
Początkowo  czyste niebo, na 
przełomie 1 i 2 odcinka drobny 
deszczyk, potem lekki wiatr i  bez 
opadów. 

119
7/8 grudzień

2019

Około 320 
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

13 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Z racji święta Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, odpust w parafii. Homilię
wygłosił ks. dr Jacek Kotowski.

Temperatura od 6°C do 4°C. Nie-
bo przez 80% trasy czyste. Dro-
bny chwilowy deszczyk na czwar-
tym etapie. Silny, bardzo nieprzy-
jemny wiatr przez całą noc.

120
4/5 styczeń

2020

Około 460
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

16 
autokarów
i busów 
oraz sam. 
osobowe

Na zakończenie jubileuszowej pielgrzymki Msza święta na 
miejscu objawień, przy grocie Matki Bożej, którą odprawił 
zaprzyjaźniony z pielgrzymką ksiądz.

Temperatura od +2°C do -2°C. Na 
dojeździe do Kadzidła i na 
czwartym etapie grube płaty 
śniegu. Drugi etap – bardzo silny 
wiatr, trzeci ekstremalnie ślisko.

Tą pielgrzymką zakończyliśmy 10 lat pielgrzymowania do 
Matki Bożej, w wyniku czego odwiedziło to miejsce około 
47514 osób. W osobnej tabeli podajemy ilość pielgrzymów w 
poszczególnych latach.


