
PIELGRZYMKI   133 - 144

data ilość osób
przewodnik
duchowny

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla 
Polski

transport Ważne / ciekawostki pogoda

133
6/7 luty
 2021

Blisko 350
wejść

internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak !

0

Przed pielgrzymką delegacja odwiedziła miejsce objawień, 
zapaliła  przed figurą Chrystusa Króla i grotą Matki Bożej 
znicze i postawiła nowe piękne, choć z racji temperatur 
sztuczne, kwiaty. 

Piękna zimowa sceneria. Szkoda, że 
tylko nieliczni mogli to zobaczyć. 
Nieskazitelna biel, w dzień -1°C, w nocy
-20°C. Bezchmurnie. Natomiast 
możliwość utrzymania siebie lub auta na
totalnym lodowisku, znikoma. 

134
6/7 marzec

 2021

 320 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0
Przed pielgrzymką delegacja odwiedziła miejsce objawień, zapaliła  przed figurą Chrystusa Króla i grotą 
Matki Bożej znicze.

135
10/11 kwiec.

2021

200 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0

Przed pielgrzymką delegacja odwiedziła miejsce objawień, zapaliła  przed figurą Chrystusa Króla i grotą 
Matki Bożej znicze. Miejsce objawień zostało wcześniej pięknie uporządkowane przez czcicieli Matki 
Bożej Wykrockiej. Zniszczone już dekoracje ze sztucznych kwiatów zostały również wymienione na 
nowe.

136
1/2 maj 

2021

Około 280 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0
Przed pielgrzymką delegacja odwiedziła miejsce objawień, zapaliła  przed figurą Chrystusa Króla i grotą 
Matki Bożej znicze. Postawione zostały także pierwsze w tym roku żywe kwiaty.

137
5/6 czerwiec

2021

Około 300 wejść
internetowych
z całej Polski i

zagranicy

Brak ! Brak ! 0
Przed pielgrzymką delegacja odwiedziła miejsce objawień, postawiła piękne duże hortensje i zapaliła  
przed figurą Chrystusa Króla i grotą Matki Bożej znicze.

138
10/11 lipiec

2021

306  osób
w trzech

kolumnach
Brak ! Brak !

11 
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 20 do 13°C. 
Bezchmurne niebo, pierwszy etap w 
kolorycie zachodzącego słońca, pola 
spowite mgłami, klimat nie tego świata.
     W dniu poprzedzającym pielgrzymkę 
i w dniach następnych temperatura na 
dworze przekraczała 30°C. W dniu 
pielgrzymki, nie przekroczyła 24°C. 
Bez komentarza...

Po 8 miesiącach przerwy (listopad 2020 – czerwiec 2021) 
sytuacja epidemiologiczna poprawiła się na tyle, że przy 
zastosowaniu wszystkich obowiązujących środków 
ostrożności można było wznowić przemarsz na trasie 
Kadzidło – Wykrot.           

139
7/8 sierpień

2021

350 osób  
w trzech

kolumnach
Brak ! Brak !

11 
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 20 do 14°C. 
Bezchmurne wygwieżdżone niebo, jakie 
potrafi być tylko w sierpniu. Absolutny 
brak wiatru powodował, że w nocy 
temperatura wydawała się być jeszcze 
wyższa. W drodze powrotnej do 
Ostrołęki rzęsisty deszcz i całe 
niedzielne przedpołudnie deszczowe.



140
4/5 wrzesień

2021

380 osób  
w trzech

kolumnach
Brak ! Brak !

16 
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 20 do 12°C. 
Bezchmurne niebo, brak wiatru.

141
2/3 paździer.

2021

218 osób  
w dwóch

kolumnach
Brak ! Brak !

13 
autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Mieliśmy szczęście uczestniczyć w 
uroczystym, procesyjnym wprowadzeniu relikwii św. Siostry 
Faustyny, przywiezionych dzień wcześniej z Łagiewnik przez 
delegację parafii z księdzem dziekanem na czele. Świadectwo
o Siostrze Faustynie złożyła przybyła z Łagiewnik siostra 
Maksyma. Siostra Faustyna przybyła do sanktuarium w 
swoich relikwiach na stałe.

Temperatura od 12 do 10°C. 
Bezchmurne niebo, na otwartych 
przestrzeniach wiatr.

142
6/7 listopad

2021

374 osoby
w trzech

kolumnach
Brak ! Brak !

15 
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 9,5 do 7,5°C. 
Bezchmurne niebo, na otwartych 
przestrzeniach silny wiatr. Tuż po 
zakończeniu części pieszej deszcz.

Pierwotnie ze względu na wyjazd przeważającej części uczestników do Jordanii, pielgrzymka przesunięta z pierwszej soboty miesiąca na drugą. W efekcie
końcowym uczestnicy wyjazdu zostali poddani 14 dniowej kwarantannie covidowej,w rezultacie czego pielgrzymka nie mogła się odbyć ani realnie, ani w

formie internetowej.

143
8/9 styczeń

2022

354 osoby
w czterech
kolumnach

Brak ! Brak !
15 
autokarów
i busów 

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

Temperatura -1,-2°C.  Niebo pochmurne.
Jezdnia  czysta  czarna,  tylko  w  lasach
pasma oblodzenia.


