
 
PIELGRZYMKI  49 - 60 

data  ilość osób 
przewodnik 
duchowny 

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla Polski 

transport Ważne / ciekawostki pogoda 

49 
1/2 luty 2014 

Prawie 300 
z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

10 
autokaów 
i busów 

Sam. osobowe 

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

 

Od  - 2,5 do - 4,5°C.  Trzy  odcinki 
niebo z gwiazdami, chwilami wiatr. 
Ostatni etap pochmurno. Cała trasa 
do samego miejsca objawień świeżo 
przetarta przez pługi. W lasach 
warstwa ujeżdżo-nego śniegu, w 
rejonie pól hałdy śniegu na 
poboczach do 1,5 metra i często 
czysty asfalt. Od momentu wyjazdu z 
Wykrotu, praktycznie przez cały czas 
przejazdu do Ostrołęki opad deszczu 
pomimo temperatury- 4,5°C. 

50 
 1/2 marzec 

2014 

Ponad 700 
z całej Polski 

i Europy 
Brak ! 

 
Brak ! 

 

20 
autokarów 
i busów 

Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Proboszcz skierował 
słowo do pielgrzymów z apelem o nie uczestniczenie 
w pielgrzymce. 

Od  4 do 2°C.  Całą trasę pochmurno, 
bezwietrznie i gez opadów 

51 
5/6 kwiecień 

2014 

Około 350 
z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

12 
autokarów 
i busów 

Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Proboszcz na zakończe-
nie liturgii odczytał komunikat Kurii Krakowskiej 
skierowany do pielgrzymów tej pielgrzymki. 

Od  6 do -2°C.  Całą trasę czyste 
niebo pełne gwiazd, bezwietrznie i 
gez opadów. 

52 
3/4 maj  
2014 

Ponad 320 
z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

8 
autokarów 

I  bus 
Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Proboszcz na zakończe-
nie liturgii odczytał komunikat Kurii Łomżyńskiej 
skierowany do uczestników pielgrzymki. 

Od  6 do -4°C.  Całą trasę czyste 
niebo pełne gwiazd, bezwietrznie i 
bez opadów. Rano piękne mgły, a na 
roślinach szron. 

53 
7/8 czerwiec 

2014 

Ponad 330 
z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

11 
autokarów 
i busów 

Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Proboszcz zamiast kaza-
nia odczytał list Kurii Łomżyńskiej skierowany do 
uczestników pielgrzymki, motywujący brak poparcia 
dla idei tej pielgrzymki 

Od  20 do 10°C.  Całą trasę czyste 
niebo pełne gwiazd, bezwietrznie i 
gez opadów. 

54 
5/6 lipiec 

2014 

Ok 300  
z całej Polski 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

9 
autokarów i 

busów 
Sam. 

Osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Odczytano kazanie skie-
rowane do pielgrzymów. Proboszcz na zakończenie 
liturgii odczytał komunikat Kurii Łomżyńskiej skie-
rowany do uczestników pielgrzymki. 
W niedzielę świętych Piotra i Pawła zmarł najstarszy 
uczestnik pielgrzymki. Pan Zygmunt Miał 89 lat. W 
święto Serca Pana Jezusa po raz ostatni przyjął Naj-
świętszy Sakrament. Ostatnie słowa jakie wypowie-
dział to „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie”. 

Od  22 do 18°C.  lekkie 
zachmurzenie, bezwietrznie i bez 
opadów. 



55 
2/3 sierpień 

2014 

Ponad 300 
z całej Polski  

Brak ! 
 

Brak ! 
 

12 
autokarów i 

busów 
Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Ksiądz  proboszcz na 
zakończenie liturgii odczytał zmodyfikowany komu-
nikat Kurii Łomżyńskiej skierowany do uczestników 
pielgrzymki. 

Od  25 do 16°C.  bezchmurnie, 
bezwietrznie i bez opadów. 

56 
6/7 wrzesień 

2014 

Blisko 350 
 osób z całej 

Polski, 
Kanady, 
Niemiec i 
Szwecji 

Brak ! 
 

Brak ! 
 

13 
autokarów i 

busów 
Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Ksiądz  proboszcz na 
zakończenie liturgii odczytał zmodyfikowany komu-
nikat Kurii Łomżyńskiej skierowany do uczestników 
pielgrzymki. 

Od  19 do 4°C.  bezchmurnie, 
bezwietrznie i bez opadów. Pełnia 
księżyca, Miejscami mgły 

57 
4/5 paździer. 

2014 

Ponad 300 
 osób z całej 

Polski. 
Brak ! 

 
Brak ! 

 

11 
autokarów i 

busów 
Sam. osobowe 

Po pielgrzymce Msza św. parafialna  w Sanktuarium 
św. Antoniego w Ostrołęce. Ksiądz  proboszcz na 
zakończenie liturgii odczytał zmodyfikowany komu-
nikat Kurii Łomżyńskiej skierowany do uczestników 
pielgrzymki. 

Od  5 do -3°C.  bezchmurnie, 
bezwietrznie i bez opadów. Pełnia 
księżyca. 

58 
8/9 listopad 

2013 

Ponad 300 
osób z całej 

Polski. 
Brak ! 

 
Brak ! 

 

11 
autokarów i 

1 bus 
Sam. osobowe 

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

Od  6 do 5°C.  zachmurzenie, 
bezwietrznie i bez opadów. 

59 
6/7 grudzień 

2014 

Około 280 
 osób z całej 

Polski. 
 

 
 

Brak ! 

 
Brak ! 

 

10 
autokarów i 

busów 
Sam. 

Osobowe 

Po drugim postoju tylko dwa autokary zdołały ruszyć w dalszą drogę. 
Oblodzenie było tak silne, że pojazdy zsuwały się w kierunku rowów, 
zwłaszcza na łukach. Zostały wezwane służby utrzymania dróg, ale 
pojawiły się dopiero po 5 godzinach. Autokary nie mogąc dotrzeć na 
3 postój uniemożliwiły pielgrzymom odpoczynek, co spowodowało, 
iż ostatni odcinek wyniósł bez przerwy 11 kilometrów po tafli 
lodowej. Można uznać za bezpośrednią interwencję Pana Boga, że 
nikomu nic się nie stało. Kiedy ostatnie autokary dotarły do punktu, z 
którego wyruszamy do Ostrołęki i uczestnicy pielgrzymki zajęli 
miejsca, opóźnienie wynosiło godzinę 45 minut. 

Najtrudniejsze 
warun-ki pogodowe 
w histo-rii 
pielgrzymki. Od + 
0,5 do -1°C.  Zachu-
rzenie, od pierwszego 
postoju zamarzający 
deszcz chwilami in-
tensywny. Na pobo-
czach i części pól 
warstwa zalegającego 
śniegu.  

60 
3/4 styczeń 

2015 

Ponad 300 
osób z całej 

Polski. 

 
 

Brak ! 
 
 

 
Brak ! 

 

11 
autokarów i 

busów 
Sam. osobowe 

- 

Od + 2,5 do 1,5°C.  Cały drogę silny 
wiatr, krajobraz jesienny, pełnia 
księżyca, przy gruncie około zera, bo 
miejscami asfalt śliskawy. Etap 
pierwszy – lekka mżawka.  Etap drugi 
– bezchmurne niebo. Etap trzeci – 
deszcz ze śniegiem, Etap czwarty bez 
opadów. 

 


