
 
PIELGRZYMKI  XXV - XXXVI 

data  ilość osób 
przewodnik 
duchowny 

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla Polski 

transport ważne ciekawostki pogoda 

25 
4/5 luty 2012 

< 300 
Z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

8 autokaów 
i busów 
Sam. osobowe 

Bezpośrednio po powrocie do 
Ostrołęki pielgrzymi uczestniczyli 
we Mszy świętej o godzinie 6.30 
w Sanktuarium św. Antoniego 

- 
 

od -24 do -27 °C. 
Bezwietrznie, w lasach 
warstwa lodu na jezdni. 

 26 
 3/4 marzec 

2012 

Ok. 550 
Z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

15 
autokarów 
i busów 
Sam. osobowe 

Bezpośrednio po powrocie do Ostrołęki pielgrzymi udali się z racji 
niedzieli na Mszę świętą parafialną do Sanktuarium św. Antoniego 
o godzinie 6.30. Mszę świętą odprawiał proboszcz, ks. dziekan 
Zdzisław Grzegorczyk,  specjalne kazanie do pielgrzymów 
wygłosił przedstawiciel kurii łomżyńskiej ks. doktor Dariusz 
Tułowiecki. 

od 0 do -5°C. 
Bezchmurnie, niebo 
rozgwieżdżone, na całej 
trasie przemarszu czysta 
jezdnia. 

27 
14/15 

kwiecień 
2012 

Ok. 550 
Z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

15 
autokarów 
i busów 
Sam. osobowe 

Bezpośrednio po powrocie do Ostrołęki pielgrzymi udali się z racji 
niedzieli na Mszę świętą parafialną do Sanktuarium św. Antoniego 
o godzinie 6.30. Mszę świętą odprawiał proboszcz, ks. dziekan 
Zdzisław Grzegorczyk, kazanie  wygłosił przedstawiciel kurii              
łomżyńskiej ks. doktor Dariusz Tułowiecki. 

od 10 do 6°C.  
Niebo rozgwieżdżone, 
na całej trasie przemar-
szu. Po wejściu do auto-
busów w Wykrocie za-
czął padać deszcz i nie 
odpuścił do końca dnia. 

28 
5/6 maj  
2012 

Ponad 500 
Z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

13 
autokarów 
i busów 
Sam. osobowe 

Bezpośrednio po powrocie do Ostrołęki pielgrzymi udali się z racji 
niedzieli na Mszę świętą parafialną do Sanktuarium św. Antoniego 
o godzinie 6.30. Mszę świętą odprawiał proboszcz, ks. dziekan 
Zdzisław Grzegorczyk. 

od 16 do 10°C. 
Początkowo bezchmur-
nie, niebo rozgwieżdżo-
ne, pełnia księżyca. Nad 
ranem lekkie 
zachmurzenie. 

29 
2/3 czerwiec 

2012 

Ok. 500 
Z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

11 
autokarów 
7 busów 
Sam. osobowe 

Bezpośrednio po powrocie do Ostrołęki pielgrzymi udali się z racji 
niedzieli na Mszę świętą parafialną do Sanktuarium św. Antoniego 
o godzinie 6.30. Specjalne kazanie do pielgrzymów wygłosił 
przedstawiciel kurii łomżyńskiej ks. doktor Dariusz Tułowiecki. 

od 7 do 5°C. 
Bezchmurnie, niebo 
rozgwieżdżone, pełnia 
księżyca.  

30 
7/8 lipiec 

2012 

Ponad 1000 
Z całej Polski  
+ kraje europ   

oraz USA 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

 
 
21 
autokarów i 
 busów 
Sam. 
Osobowe 
 

Była to jubileuszowa 30 
pielgrzymka, na której jak dotąd 
było najwięcej uczestników. 
Już drugi miesiąc na jednym z 
etapów pielgrzymi dzielą się 
świadectwami o otrzymanych 
łaskach uzdrowienia, 
nawrócenia, uwolnienia od 
nałogów itp. w związku z 
uczestnictwem w pielgrzymce  i 
potwierdzają te łaski 
oświadczeniami na piśmie. 

Dokonaliśmy „inwentaryzacji” 
krzyży i kapliczek na trasie 
pielgrzymki. Od kościoła w 
Kadzidle do kościoła w Wykrocie 
(nie licząc terenów świątyń) jest 
ich 54 i nadal przybywają nowe. 

ok 20°C przez całą noc. W 
chwili wyjścia z Kadzidła 
silna burza. Pioruny walące 
tuż obok i zlewa trwająca 
ok. 10 minut. Do drugiego 
postoju wędrujące na około 
burze, ale nad nami czyste 
niebo. W trakcie drugiego 
postoju i trzeciego etapu 
deszcz trwający ok. 
godzinę. Potem do końca 
bez opadów. 

31 Ok 400  Brak !  14 W tym samym czasie co Na terenie Wykrotu pod koniec Ok 20°C. Gwiaździste 



4/5 sierpień 
2012 

z całej Polski  Brak ! 
 

autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

piel-grzymka, obchodzone 
było Święto Boga Ojca, jak 
również ruszyły liczne 
pielgrzymki na Jasną Górę. 

przedostatniego etapu,  w miejscu 
ostatniego postoju i na ostatnim etapie, 
bardzo liczne powalone drzewa, skutek 
nawałnicy, która nawiedziła Wykrot 
kilka dni wcześniej. 

niebo przez całą noc. 

32 
1/2 wrzesień 

2012 

Ponad 400 
osób z całej 

Polski. 
 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

14 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

Nad ranem obserwowaliśmy ciekawe i piękne zjawi-ska na niebie. 
Księżyc w  tęczowej aureoli, a powłoka chmur pęknięta równo jak 
przy linijce przez cały nieboskłon na dwie strony i nad nami pas 
czystego nieba. 

Od 15 do 12°C. 
Zachmurzenie zmienne 
bez opadów, pomimo 
opadów ciągłych przez 
całe popołudnie.  

33 
6/7paździer. 

2012 

Ponad 400 
osób z całej 

Polski. 
 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

14 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

 
 
- 

Od 17 do 7°C. Tuż przed 
czasem wyjścia pielgrzym-
ki  nawałnica (ulewa i wi-
chura). W dalszej drodze 
na początku drobny deszcz, 
potem gwiaździste niebo 
do końca. 

34 
3/4 listopad 

2012 

Ponad 450 
osób z całej 

Polski. 
 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

12 
autokarów i 
1 bus 
Sam. osobowe 

- 

Od 7 do 9°C. Pierwszy 
etap w deszczu. 
Następne odcinki raczej 
suche. Zachmurzenie 
spore. Na trzecim 
odcinku przejaśnienia.  

35 
1/2 grudzień 

2012 

Ok 400 
 osób z całej 

Polski. 
 

 
 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

10 
autokarów i  
1 bus 
Sam. osobowe 

W tym samym czasie uroczystości Radia Maryja w Toruniu. Od -2 do -4°C. Żadnych 
opadów. Niebo ze zmie-
nnym zachmurzeniem, 
pomimo tego noc bar-
dzo jasna w intensyw-
nym świetle księżyca. 

36 
5/6 styczeń 

2013 

Około 350 
osób z całej 
Polski i z 
zagranicy. 

 
 

Brak ! 
 
 

 
Brak ! 

 

10 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

Tą pielgrzymką 
zamknęli śmy pełne 3 lata 
oddawania czci Matce Bożej 
w Wykrocie. 

 
 
- 

Od +1do -2°C. Żadnych 
opadów. Niebo 
rozgwieżdżo-ne w 
intensywnym świetle 
księżyca. Dość silny i 
przenikliwy wiatr. 

 


