
PIELGRZYMKI  144 -  155

data ilość osób
przewodnik
duchowny

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla 
Polski

transport Ważne / ciekawostki pogoda

144
5/6 luty
 2022

341 osób w
czterech

kolumnach
Brak ! Brak !

     15 
autokarów
i busów 

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

Temperatura od +3 wieczorem -1°C 
rano. Niebo bezchmurne. Jezdnia czysta 
czarna, tylko w lasach na poboczach 
wspomnienie śniegu.

W styczniu odeszli do domu Ojca dwaj nasi ukochani bracia 
pielgrzymi, filary powstania i funkcjonowania pielgrzymki. 
Józef Jacek Piątkowski, którego Matka Boża imiennie 
wyznaczyła na współorganizatora i Roman Hrubi, wieloletni 
przewodnik grupy Praskiej Pielgrzymki pieszej na Jasną Górę,
który przez sześć lat głosił konferencje o świętych pańskich 
na naszej pielgrzymce i prowadził 4 część różańca. Brat 
Jacek, który był do końca szefem służby porządkowej i 
prowadził  3 część różańca, ostatni raz uczestniczył w 129 
pielgrzymce w październiku 2020 roku. Obaj zostali 
pochowani w Warszawie w Święto Matki Bożej Gromnicznej 
2 lutego 2022 roku.

145
5/6 marzec

 2022

384 osoby w
czterech

kolumnach
Brak ! Brak !

14
autokarów i

busów

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 
uroczystym wprowadzeniu relikwii błogosławionego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. Swoimi wspomnieniami ze 
współpracy z Księdzem Kardynałem podzieliła się siostra 
zakonna z Instytutu Prymasowskiego. Na zakończenie liturgii 
celebrans, ksiądz Zdzisław Grzegorczyk udzielił 
błogosławieństwa relikwiami Księdza Kardynała.

Niebo bezchmurne całą noc. 
Temperatura od -2 wieczorem, do -7°C 
rano. Bezwietrznie i bez opadów. 
Żadnych śladów śniegu. W drodze 
powrotnej piękny oszroniony krajobraz 
w promieniach wschodzącego słońca.

146
1/2 kwiec.

2022

289 osoby w
czterech

kolumnach
Brak ! Brak !

14
autokarów i

busów

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Mszą, w której uczestniczyliśmy 
rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez 
księdza doktora Michała Cherubina, prefekta Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łomży.

Niebo bezchmurne całą noc. Temperatu-
ra od +2 wieczorem, do -3°C rano. 
Bezwietrznie.  Żadnych śladów śniegu 
ani na drodze, ani w polu, ani wewnątrz 
lasu.

Na Mazowszu całą noc padał śnieg. Rano w Ostrołęce na samochodach było go 10 cm. Spodziewaliśmy 
się kiepskiej drogi, tym bardziej, że w mocy zapowiadano -5°C, a przez internet otrzymaliśmy ostrzeżenie
o nadchodzących nawałnicach śnieżnych. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy po przejechaniu na drugą 
stronę Narwi okazało się, że dalej śnieg nie padał wcale. Dalszy przebieg pielgrzymki potwierdził to w 
pełni.

147
7/8 maj 

2022

432 osoby w
czterech

kolumnach
Brak ! Brak !

16
autokarów i

busów

Od czasu wojny na Ukrainie pielgrzymka kończy się na 
miejscu objawień trzykrotnym odśpiewaniem suplikacji 
Święty Boże.

Temperatura od 15°C wieczorem, do 
9°C rano. Wyruszyliśmy w ulewie, 
potem kropiło całą noc, raz jeszcze 
padało mocno. Rano wszystko spowite 
w gęstej mgle.

Po raz pierwszy własnym autokarem jako samodzielna grupa 
przyjechała Dywizja Podkarpacka. Dywizja Warszawska 
natomiast przyjechała autokarem piętrowym, z 80 
pielgrzymami.



148
11/12

czerwiec
2022

Około 350 osób Brak ! Brak !
14

autokarów i
busów

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. W ogłoszeniach parafialnych kustosz 
sanktuarium, ks. Zdzisław Grzegorczyk, podziękował 
parafianom a także pielgrzymom tu obecnym za pomoc 
finansową przy renowacji malowideł ściennych klasztoru. 

Temperatura od 21°C wieczorem, do 
11°C rano. Czyste niebo, prawie pełnia. 
Na pierwszym odcinku przed wyjściem z
lasu nad naszymi głowami popisy 
akrobatyczne urządziła chmara 
nietoperzy.

149
9/10 lipiec

2022
Około 380 osób Brak ! Brak !

15
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 15°C wieczorem, do 
10°C rano. Czyste niebo nad nami, po 
prawej i po lewej widać chmury, z 
których leje. Na początku drugiego etapu
dwuminutowy deszczyk, potem tylko 
gwiazdy. 

150
30/31 lipiec

2022
przełożona z

6 sierpnia

Około 420 osób Brak ! Brak ! 14
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 21°C wieczorem, do 14°C rano. 
Pochmurno, od końca pier-wszego etapu i cały drugi 
drobny deszcz, od etapu trzeciego do końca 
pielgrzymki (wraz z Mszą świętą) ulewny deszcz. 
Największe opady w historii pielgrzymki.

151
3/4 wrzesień

2022
Około 490 0sób Brak ! Brak !

17
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 15°C wieczorem, do 
9°C rano. Czyste niebo, bezwietrznie, 
bez opadów. Cała pielgrzymka już po 
ciemku.

152
1/2 paździer.

2022
Około 400 osób Brak ! Brak !

14
autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w sanktuarium św. 
Antoniego w Ostrołęce. Temperatura od 12°C wieczorem, do 

9°C rano. Od połowy dystansu kropiło 
do końca. Temperatura głównego 
organizatora cały czas 37,2.

Już trzecią pielgrzymkę nie korzystamy z MZK, firmy 
przewozowej współpracującej z nami od początku. Powody 
zerwania z nami współpracy nie są do końca jasne.

153
5/6 listopad

2022
Około 420 osób Brak ! Brak !

14
autokarów
i busów 

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

Temperatura od 7°C wieczorem, do 3°C rano. Na wyjście w 
Kadzidle drobny deszczyk. Potem bez opadów, całkowicie 
bezwietrznie, duża mgła zwłaszcza na otwartej przestrzeni. O
świcie w czasie powrotu do Ostrołęki ciekawa konfiguracja 
chmur, imitująca góry na tle bezchmurnego nieba..

154
3/4grudzień

2022

Około  465
osób

Brak ! Brak !
16

autokarów
i busów 

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

Temperatura od -1°C wieczorem, do 0°C
rano.  Na  polach  „cukier  puder”.
Ekstremalnie  ciężkie  warunki.  Od
połowy pierwszego etapu na jezdni lód
nie  do  utrzymania  się  na  nogach.  Na
zakończenie silny wiatr.

Tak ciężkie warunki były tylko raz. I tym razem był problem z
ruszeniem autokaru. Samochód pilota po zatrzymaniu na łuku
drogi  stojąc  zaczął  się  zsuwać  w  bok  i  zatrzymał  się  na
poboczu.

155
7/8styczeń

2023

Około  350
osób

Brak ! Brak !
12

autokarów
i busów 

Po pielgrzymce Msza św. w sanktuarium św. Antoniego. Temperatura  od  1  do  2°C.  Na  polach
biało, ale jezdnia czarna. Pochmurno, ale
bez  opadów  i  wiatru.  Przez  dwa
pierwsze  etapy  prowadzenie  grupy
utrudniała dość gęsta mgła.

Tą pielgrzymką zamknęliśmy pełne 13 lat wędrówek do Matki
Bożej. W lutym rozpoczynamy kolejny rok. Po dwuletniej 
przerwie udało się odbyć wszystkie 12 pielgrzymek realnie, 
pokonując trasę na nogach. Ogółem było 4460 przejść do MB.


