PIELGRZYMKI XXV - XXXVI
data

37
2/3 luty 2013

38
2/3 marzec
2013

39
6/7 kwiecień
2013

40
4/5 maj
2013

41
1/2 czerwiec
2013

42
6/7 lipiec
2013

43
3/4 sierpień
2013

ilość osób

Ponad 400
Z całej Polski

Ponad 400
Z całej Polski

Ponad 300
Z całej Polski

przewodnik
duchowny

Brak !

Brak !

Brak !

Msze św. o Intronizację
Chrystusa na Króla Polski

Brak !

Brak !

Brak !

Ponad 300
Z całej Polski

Brak !

Brak !

Ponad 350
Z całej Polski

Brak !

Brak !

Ok 300
z całej Polski

Ok 250
z całej Polski

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

transport

ważne

ciekawostki

11
autokaów
i busów
Sam. osobowe

Minął rok jak pielgrzymi uczestniczą
w porannej Mszy świętej w parafii
św. Antoniego w Ostrołęce.
Pielgrzymi czują się duchowymi
parafianami Sanktuarium, mając w
sercu ogromną wdzięczność za
wstawiennictwo i opiekę świętego
Antoniego Padewskiego.

Te 37 odbytych pielgrzymek to 800 kilometrów.
Jeśli przemnożyć to przez
ilość pątników do tej pory
(15740), okaże się, że kula
ziemska została okrążona
blisko 315 razy.

11
autokarów
i busów
Sam. osobowe

Od +1do +2°C. Na
pierwszych dwu
odcinkach zimny
porywisty wiatr, dalej
mżawka.
Od -1do -6°C. Niebo
Po raz pierwszy w kwietniu śnieg. W latach poprzednich
rozgwieżdżone, poza
pogoda następująca:
jezdnią głęboki śnieg.
2010 – 5°C Bez śladu śniegu.
Pobocza to hałdy
2011 – Rozgwieżdżone niebo, temperatura +8 / +4°C. W
śnieżne. Jezdnia poza
gniazdach bociany.
lasem czysta, w lesie
2012 – od 10 do 6°C. W Wykrocie zaczął padać deszcz i nie
odcinkami koleiny i
odpuścił do końca dnia.
lodowisko.
Od 14 do 9°C. Niebo rozgwieżdżone. Już
bociany w gniazdach, choć o miesiąc
później. Rano piękne mgły rozświetlone
słońcem.
Na tej pielgrzymce mieliśmy przyjemność
Od 21 do 12°C. Na pierwszym odcinku trzy
gościć najstarszego, jak do tej pory,
burze na około, nas lekko zahaczyło
uczestnika. Blisko 90 letni pątnik pokonał na
deszczem, błyski i grzmoty daleko. Dalej
swoim mobilnym fotelu całą trasę
niebo rozgwieżdżone. Na ostatnim odcinku
pielgrzymki.
już jasno.
Od 24 do 12°C. Niebo
Mniejsza liczba pielgrzymów spowodowana jednoczesnymi
rozgwieżdżone. Na
uroczystościami Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa oraz
ostatnim piękne mgły.
spotkaniem na Stadionie Narodowym z ojcem Bashoborą.

12
autokarów
i busów
Sam. osobowe

7
autokarów
I 2 busy
Sam. osobowe
12
autokarów
i busów
Sam. osobowe
10
autokarów i
busów
Sam.
Osobowe
7
autokarów i
Sam. osobowe

pogoda
Od +1do -1°C. Na
ostatnim odcinku
mżawka.

Z powodu lodu i błota, drugi miesiąc nie można było dojść grupą
do miejsca objawień, stąd pielgrzymkę zakończono przy pomniku
Chrystusa Króla, przy którym odmówione zostały także modlitwy
do Matki Bożej.

Mniejsza liczba uczestników spowodowana jednoczesnymi
uroczystościami Boga Ojca oraz pielgrzymkami na Jasną Górę.

Od 20 do 9°C. Niebo
rozgwieżdżone. Bez
najmniejszego wiatru.
Nad ranem piękne mgły.

44
7/8 wrzesień
2013

45
5/6 paździer.
2013

46
9/10 listopad
2013

47
7/8 grudzień
2013

48
4/5 styczeń
2014

Ok 420
osób z całej
Polski.

Brak !

Brak !

Ok 300
osób z całej
Polski.

Brak !

Brak !

Ponad 300
osób z całej
Polski.

Ponad 250
osób z całej
Polski.

Blisko 300
osób z całej
Polski i z
zagranicy.

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

13
autokarów i
busów
Sam. osobowe
9
autokarów i
busów
Sam. osobowe
11
autokarów i
1 bus
Sam. osobowe
8
autokarów

Brak !

Brak !

11
autokarów i
busów
Sam. osobowe

7 osób z zagranicy w tym jedna z poza Europy

-

Pielgrzymka miała miejsce w czasie orkanu
Ksawery. Dojazd szczególnie z północy
kraju był bardzo utrudniony. W czasie
dojazdu z Ostrołęki do Kadzidła obfity opad
śniegu i w związku z wiatrem zamieć
śnieżna.
1. U stóp Chrystusa Króla złożone
zostały świeże kwiatki zerwane w
ogródku.
2. Już drugi miesiąc mamy psa
„przewodnika”, który prowadzi pielgrzymkę
od startu przez 2,5 kilometra.

Od 11 do 2°C. Niebo
rozgwieżdżone. Bez
wiatru. Nad ranem
piękne mgły.
Od 8,6 do 6°C. Niebo
pogodne. Bez wiatru,
bez opadów.
Od 8,5 do 3°C. Pierwsze dwa odcinki niebo
pogodne, potem zachmurzenie. Bez wiatru i
bez opadów pomimo całej soboty deszczowej
w całym kraju.
Od 0 do - 5°C. Pierwszy odcinek niebo
pogodne, potem zachmurzenie. Dwa ostatnie
odcinki znowu niebo rozgwieżdżone jak w
sierpniu. Wiatr dość silny w czasie całej drogi,
co sprawiało poczucie dużego mrozu. Na całej
trasie żadnych opadów.
Od 1,5 - 0 - do + 4°C. Pierwszy odcinek silna
mgła. Dwa następne odcinki niebo
rozgwieżdżone. Ostatni odcinek – pochmurno,
lekki wiatr, ale coraz cieplej. Na całej trasie
żadnych opadów. Z chwilą gdy ostatni
pielgrzym wsiadł w Wykrocie do autokaru,
zaczęło padać i padało bez przerwy przez
następne kilka godzin.

