PIELGRZYMKI
data

97
3/4 luty
2018

98
3/4 marzec
2018

99
7/8 kwiec.
2018

100
5/6 maj
2018

101
2/3 czerwiec
2018

ilość osób

Około 300
Z całej Polski i
zagranicy

Około 330
Z całej Polski i
zagranicy

Około 350
Z całej Polski i
zagranicy

Około 550
Z całej Polski i
zagranicy

Około 390
Z całej Polski i
zagranicy

przewodnik
duchowny

Brak !

Msze św. o Intronizację
Chrystusa na Króla
Polski

Brak !

97 - 108

transport

Ważne / ciekawostki

13
autokarów
i busów

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy i błogosławieństwie
celebrans zaprosił wiernych do odśpiewania „Święty Boże…”
w intencji zawrócenia z błędnej drogi księdza Piotra Natanka.
Tą pielgrzymką rozpoczęliśmy 9 rok wędrowania do Matki
Bożej w Wykrocie.

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

pogoda

Ani śladu śniegu
gdziekolwiek. Temperatura od
0 do -2,5°C. Bez wiatru i bez
opadów, niebo z gwiazdami i
księżycową poświatą.
Temperatura od -9 do -15°C.
Szosa czarna sucha, na polach
cienka warstwa śniegu. Bez
wiatru i bez opadów, niebo
wygwieżdżone, księżyc w
pełni.

Brak !

13
autokarów
i busów
oraz sam.
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy i błogosławieństwie
celebrans zaprosił wiernych do odśpiewania „Święty Boże…”
w intencji posłuszeństwa księdza Piotra Natanka Bogu,
Papieżowi i biskupom.

Brak !

16
autokarów
i busów
oraz sam.
Osobowe

Temperatura od 8 do 4°C.
Bezchmurnie przez całą
drogę. Niebo wygwieżdżone,
na ostatnim etapie księżyc w
drugiej kwadrze.

Brak !

15
autokarów
(8 dużych)
i busów
oraz sam.
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.
Po raz pierwszy w tym roku wracaliśmy do Ostrołęki nie po
ciemku.
Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.
Dwa kosze po 100 biało czerwonych róż od organi-zatorów,
jeden dla Pana Jezusa drugi dla Matki Bożej uczciły tę
jubileuszową Pielgrzymkę. Ponadto Matka Boża została
obsypana kwiatami od innych uczestników przemarszu, a
swoją wdzięczność wyraziła pogodą, jakiej nigdy dotąd na
majowej pielgrzymce nie było.

Brak !

15
autokarów
i busów
oraz sam.
Osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 21,5 do 13°C.
Bezchmurnie przez całą
drogę. Niebo wygwieżdżone,
miejscami spore mgły.

Temperatura od 13 do 6°C.
Bezchmurnie przez całą
drogę. Niebo wygwieżdżone,
na III i IV etapie księżyc w
drugiej kwadrze.

102
7/8 lipiec
2018

103
11/12
sierpień
2018

104
1/2 wrzesień
2018

105
6/7 paździer.
2018

106
3/4 listopad
2018

107
1/2 grudzień
2018

108
5/6 styczeń
2019

Około 320
Z całej Polski i
zagranicy

330 osób
Z całej Polski i
zagranicy

Około 350
Z całej Polski i
zagranicy
Około380
Z całej Polski i
zagranicy
Około 290
Z całej Polski i
zagranicy
Około 290
Z całej Polski i
zagranicy

Ponad 400
Z całej Polski i
zagranicy

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

Brak !

14
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe
13
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe
14
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe
17
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe
13
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe
13
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe
16
autokarów
i busów
oraz sam.
osobowe

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.
Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.
Pielgrzymka została przeniesiona na drugą sobotę miesiąca, ze
względu na obchody Święta Boga Ojca
w pierwszą niedzielę miesiąca sierpnia.

Temperatura od 21 do 14°C.
Wszystkie atrakcje pogodowe. I chmury i gwiazdy i
wiatr, a nawet spory deszcz na
trzecim postoju, ale tylko do
momentu wyruszenia w trasę
czwartego etapu.
Temperatura od 17 do 11°C.
Na pierwszym odcinku do
połowy trasy dość intensywny
deszcz. Potem pogodnie,
tylko w oddali widać było
rozbłyski błyskawic.

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 16,5 do 10°C.
Na całej trasie bezchmurne
niebo, bezwietrznie i bez
mgieł.

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 11 do 9°C. Na
całej trasie bezchmurne niebo,
bezwietrznie, na trzecim
etapie mgły.

Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.

Temperatura od 7 do 5°C. Bez
opadów, bez wiatru, za to
mgły. Z upływem czasu coraz
bardziej czyste niebo.

Temperatura od -12 w sobotę wieczorem i
czystego nieba, do - 5°C i pełnego
zachmurzenia w niedzielę o świcie.
Ostatnie 10 minut pierwszego etapu spadł
drobniutki, ledwo widoczny śnieżek.
Po pielgrzymce Msza św. parafialna w sanktuarium św.
Temperatura od 0°C do Antoniego w Ostrołęce. Po mszy odczytano komunikat Kurii
8°C. Bardzo silny
Łomżyńskiej skierowany do uczestników pielgrzymki.
lodowaty wiatr,
Pilot pielgrzymki z gorączką pozostał w domu. Asystent pilota ze
sprawiający wrażenie
stanem podgorączkowym prowadził pielgrzymkę, a Pani
kilkunastostopniowego
Agnieszka wróciła do domu z gorączką. Z dodatkowych atrakcji,
mrozu. Przez całą trasę
przy ruszaniu z drugiego postoju zablokowała się kierownica w
lodowe koleiny. Warunki
samochodzie pilota, ale dzięki jakiemuś pielgrzymowi-aniołowi
bardzo trudne.
dało się problem pokonać i pojechać dalej.
Po pielgrzymce Msza św. parafialna w
sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce. Po
mszy odczytano komunikat Kurii Łomżyńskiej
skierowany do uczestników pielgrzymki.

