
PIELGRZYMKI   121 - 132

data ilość osób
przewodnik
duchowny

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla 
Polski

transport Ważne / ciekawostki pogoda

121
1/2 luty
 2020

Blisko  300
Z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak !

11 
autokarów
i busów

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Tak ciepłej pielgrzymki zimowej w 

historii nie było. Od 10°C do 7°C. Trzy 
pierwsze etapy, to nieustający deszcz. 
Pod koniec trzeciego etapu kilkanaście 
minut huraganu, aż zdawało się, że 
drzewa powyrywa. Wiatr się zmniejszył,
deszcz ustał i nad miejscem objawień 
ukazało się czyste, pełne gwiazd niebo. 
Na około zaś po horyzont chmury.

Bardzo smutna pielgrzymka, przepełniona ogromną tęsknotą, 
bowiem w sobotę o godz.10 pochowaliśmy zmarłego nagle, 
tak bardzo kochanego współpielgrzyma Krzysia. W pogrzebie
uczestniczyła grupa ok. 200 pielgrzymów.
10 lat temu ruszyła pierwsza pielgrzymka do Wykrotu. Było 
-14°C i pełno śniegu. Zaś w ostatnim roku tylko od czerwca 
do września było cieplej niż tym razem. W październiku w 
nocy był nawet mróz.

122
7/8 marzec

2020

Około 450 
Z całej Polski i

zagranicy  
Brak ! Brak !

18 
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 oscylowała w granicach 4 -
5°C. Niebo pochmurne, ale opady 
symboliczne. Nad ranem wzmógł się 
wiatr. 

123
4/5 kwiecień

2020

Ponad 500 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0

W  związku  ze  szczególną  sytuacją  spowodowaną  istniejącą  obawą  przed  skutkami  działania
koronawirusa i obowiązującymi w związku z tym przepisami prawa, ta pielgrzymka była pielgrzymką
ustną  –  internetową.  Pielgrzymi  w  tym czasie,  kiedy  normalnie  fizycznie  wędrują  do  Matki  Bożej,
połączyli  się we wspólnej modlitwie przez internet,  odmawiając pod przewodnictwem organizatora te
modlitwy, które zawsze odmawiane są w czasie przemarszu, a także na miejscu objawień. Przed dniem
pielgrzymki dwuosobowa delegacja złożyła przed figurą Chrystusa Króla i grotą Matki Bożej wiązanki
kwiatów i zapaliła kilkudniowe znicze.

124
2/3 maj 

2020

Około 500 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0

Ponownie w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną istniejącą obawą przed skutkami działania
koronawirusa  i  obowiązującymi  w  związku  z  tym  przepisami  prawa,  ta  pielgrzymka  również  była
pielgrzymką ustną – internetową. Pielgrzymi w tym czasie, kiedy normalnie fizycznie wędrują do Matki
Bożej,  połączyli  się  we  wspólnej  modlitwie  przez  internet,  odmawiając  pod  przewodnictwem
organizatora te modlitwy, które zawsze odmawiane są w czasie przemarszu, a także na miejscu objawień.
Przed  dniem pielgrzymki  dwuosobowa delegacja  złożyła przed  figurą  Chrystusa Króla  i  grotą Matki
Bożej kwiaty i zapaliła kilkudniowe znicze.

125
6/7 czerwiec

2020

Około 220 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy
Brak ! Brak ! 0

I tym razem w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną istniejącą obawą przed skutkami działania
koronawirusa  i  obowiązującymi  w  związku  z  tym  przepisami  prawa,  ta  pielgrzymka  również  była
pielgrzymką duchową – internetową.  Pielgrzymi w tym czasie,  kiedy normalnie fizycznie wędrują do
Matki  Bożej,  połączyli  się  we  wspólnej  modlitwie  przez  internet,  odmawiając  pod  przewodnictwem
organizatora te modlitwy, które zawsze odmawiane są w czasie przemarszu, a także na miejscu objawień.
Wysłuchali również konferencji, tym razem o błogosławionej Marcie Wieckiej. Przed dniem pielgrzymki
dwuosobowa  delegacja  złożyła  przed  figurą  Chrystusa  Króla  i  grotą  Matki  Bożej  kwiaty  i  zapaliła
kilkudniowe znicze.



126
11/12 lipiec

2020

259  osób
w dwóch

kolumnach
Brak ! Brak !

12 
autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. 

Temperatura od 17 do 9°C. Czyste 
niebo, bez opadów, miejscami snujące 
się mgły. Wyjście w promieniach 
zachodzącego słońca o bajkowym 
kolorycie.

Po trzymiesięcznej przerwie sytuacja epidemiologiczna na 
tyle uległa poprawie, że przy zastosowaniu wszystkich 
wymogów aktualnie obowiązującego prawa i zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności, można było ponownie 
wyruszyć na trasę przemarszu.

127
8/9 sierpień

2020

241 osób  
w dwóch

kolumnach
Brak ! Brak !

11 
autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. 

Piękna letnia noc. Temperatura od 26 do 
16°C. Wygwieżdżone niebo, żadnych 
opadów ani wiatru. O świcie snujące się 
mgły. 

Po raz kolejny można było przy zastosowaniu wszystkich 
wymogów aktualnie obowiązującego prawa i zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności, ponownie wyruszyć na trasę 
przemarszu.

128
5/6 wrzesień

2020

300 osób  
w dwóch

kolumnach
Brak ! Brak !

16 
autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Wyjście w burzy, wśród zlewy i 

piorunów. Temperatura od 17 do 14°C. 
Dwa pierwsze odcinki w mniejszym lub 
większym deszczu, dalej bez opadów, 
ale pochmurno.

Po raz kolejny można było przy zastosowaniu wszystkich 
wymogów aktualnie obowiązującego prawa i zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności, ponownie wyruszyć na trasę 
przemarszu.

129
3/4

październik
2020

262 osoby  
w dwóch

kolumnach
Brak ! Brak !

14 
autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. 

Temperatura od 18 do 16°C. Pierwszy i 
ostatni odcinek przy bezchmurnym 
niebie i niemal całkowitej pełni 
księżyca. Odcinki środkowe – lekkie 
zachmurzenie. Przez cały czas bardzo 
silny wiatr.

130
7/8 listopad

2020

 251 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0

Ponownie w związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym  i obowiązującymi w
związku z tym przepisami prawa, pielgrzymka listopadowa  była pielgrzymką internetową. Pielgrzymi w
czasie, kiedy normalnie fizycznie wędrują do Matki Bożej, połączyli się we wspólnej modlitwie przez
internet,  odmawiając  pod przewodnictwem organizatora  te  modlitwy,  które  zawsze  odmawiane  są  w
czasie przemarszu, i na miejscu objawień. Po części modlitewnej Pan Mariusz kontynuował konferencję o
świętym Zygmuncie Felińskim. Przed dniem pielgrzymki dwuosobowa delegacja złożyła przed figurą
Chrystusa Króla i grotą Matki Bożej kwiaty i zapaliła kilkudniowe znicze.

131
5/6 grudzień

2020

307 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak !

0

W  dalszym  ciągu  w  związku  z  sytuacją  spowodowaną  zagrożeniem  epidemiologicznym  i
obowiązującymi  w  związku  z  tym  przepisami  ,  także  pielgrzymka  grudniowa  była  pielgrzymką
internetową. I tym razem pielgrzymi połączyli się we wspólnej modlitwie przez internet, odmawiając pod
przewodnictwem  organizatora  te  modlitwy,  które  zawsze  odmawiane  są  w  czasie  przemarszu,  i  na
miejscu  objawień.  Po  części  modlitewnej  Pan  Mariusz  wygłosił   konferencję  o  świętym  Honoracie
Koźmińskim. 
Przed dniem pielgrzymki trzyosobowa delegacja złożyła przed figurą Chrystusa Króla i grotą Matki Bożej
kwiaty i zapaliła kilkudniowe znicze. Przed Świętami postawiono także przy figurach Pana Jezusa i Matki



Bożej udekorowane choinki. 

132
2/3 styczeń

2021

Blisko 300
wejść

internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0

W dalszym ciągu w związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, pielgrzymka
styczniowa była pielgrzymką internetową. Podobnie jak w poprzednich miesiącach pielgrzymi połączyli
się we wspólnej modlitwie przez internet, odmawiając pod przewodnictwem organizatora modlitwy, które
odmawiane są zwykle w czasie przemarszu, i na miejscu objawień. Po części modlitewnej Pan Mariusz
kontynuował  konferencję  o  świętym  Honoracie  Koźmińskim.  Przed  pielgrzymką  czteroosobowa
delegacja odwiedziła miejsce objawień i zapaliła  przed figurą Chrystusa Króla i grotą Matki Bożej  nowe
piękne kilkudniowe znicze. 


