
 
 

PIELGRZYMKI     I – XII 

data  ilość osób 
przewodnik 
duchowny 

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla Polski 

transport ważne ciekawostki pogoda 

1 
6/7 luty 2010 

45 
(Ostrołęka, 
Warszawa i  
ich okolice) 

Diakon Piotr Kadzidło, Wykrot  

1 autokar 
1 bus 

Krzyż świecący, podświetlona tablica z nazwą piel-
grzymki, 7 znaków ze świętymi patronami piel-
grzymki, flaga polska i pa-pieska, tuba pożyczona 

♦ 
W drodze powrotnej autokarem prawie wszyscy 
uczestnicy zobaczyli Cud Słońca 

Na drugim postoju w 
lesie wyśmienity bigos 

-14°C  
Wszystko 
pod 
śniegiem 

  2                  
6/7 marzec 

2010 

49 
(Ostrołęka, 
Warszawa i  
ich okolice) 

Diakon Piotr Kadzidło, Wykrot  

1 autokar 
1 bus 

Doszła figura Chrystusa Króla (ofiarowana) Zmiana miejsca I posto-
ju na prośbę mieszkań-
ców Jazgarki przyjęcie 
kawą i ciastem 

-10°C  
Na polu 
śnieg droga 
czarna 

3 
10/11 kwiec. 

2010 

57 
(Ostrołęka, 
Warszawa i  
ich okolice) 

brak 

Kadzidło – Msza św. z 
okazji rocznicy śmierci 
Jana Pawła II 
Wykrot – jak zawsze 

1 autokar 
1 bus 

W Kadzidle odmowa udzielenia Komunii Świętej na klęcząco i odmowa 
przyjęcia intencji mszalnej na przyszłość. 
                               Tuba i mikrofony własne (od sponsora) 
Kogut dla pilota pielgrzymki własny zakupiony 

5°C 
Bez śladu 
śniegu 

4 
1/2 maj  
2010 

72 
(Ostrołęka, 
Warszawa i  
ich okolice) 

brak Olszewo-Borki, Wykrot 

2 autokary 
1 bus 

Na obu Mszach wszyscy uczestnicy pielgrzymki 
przystąpili do Komunii świętej 

Poczęstunek tym razem w 
Todzi      ♦       Awaria auto- 
karu w Olszewie-Borkach 

10°C 
Na ostatnim 
etapie 
mrzawka 

5 
5/6 czerwiec 

2010 

89 
(Ostrołęka, 
Warszawa i  
ich okolice) 

brak Olszewo-Borki, Wykrot 

2 autokary 
1 bus 

Nowi patroni: św. Maksymilian i bł. Jerzy Popie-
łuszko, flaga Unii Europejskiej z ośmioramien-
nymi gwiazdami i postacią Matki Bożej po 
środku.                            ♦ 
Wprowadzenie stałej praktyki w Wykrocie – po 
Mszy św.  modlitwa na miejscu objawień, złoże-
nie kwiatów u stóp Matki Bożej i zapalenie znicza. 

Tym razem bez 
jakiegokolwiek 
poczęstunku na trasie. 

♦ 
 
Inwazja komarów niemal 
na całej trasie 

12 - 18°C 
Piękna 
pogoda 

6 
3/4 lipiec 

2010 

96  
j.w. + 

Kraków i 
Poznań 

brak Olszewo-Borki, Wykrot 

2 autokary 
1 bus 
1 van 

Wprowadzenie praktyki „chodzenia figury Chrystusa Króla po domach” w celu 
przeprowadzenia nabożeństwa intronizacyjnego w rodzinach. 

♦ 
W Wykrocie został złożony jako wotum kamienny różaniec przywieziony z 
Medjugorie.  Ofiarodawca - pielgrzym Józef z Ostrołęki. 

16°C 
Piękna 
pogoda 

7 
7/8 sierpień 

2010 

146 
j.w. + 

Muszyna, 
Lublin, 

Radom, Ełk 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki 

Olszewo-Borki, Wykrot 

3 autokary 
1 bus 
Sam. osobowe Kapłan na całej trasie pielgrzymki 

Trzy razy zepsuły się auto-
kary. Nie przeszkodziło to 
w pielgrzymce 

19°C 
Piękna pogoda 
Na około lało 

8 
4/5 wrzesień 

2010 

210 
doszedł 

Wrocław 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

4 autokary 
2 busy 
Sam. osobowe 

Po Mszy św. w Wykrocie przez cały czas nawie-
dzenia miejsca objawień widoczne zjawisko bia-
łej tęczy. Tęcza znikła z chwilą powrotu z miej-
sca objawień ostatniego pielgrzyma. 

Poczęstunek na plebanii w 
Olszewie dla wszystkich. 
W Wykrocie gorąca herba-
ta od pań z Myszyńca. 

2-5°C  
gwiaździste 
niebo, rano 
mgły 



9 
2/3 paździer. 

2010 

250 
j.w. 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

5 autokarów 
2 busy 
Sam. osobowe 

Podczas Mszy św. w Wykrocie zakończenie no-
wenny do Chrystusa Króla i dokonanie Aktu In-
tronizacyjnego przez pielgrzymów pod przewod-
nictwem celebransa. 

Poczęstunek na plebanii w 
Olszewie dla wszystkich. 
W Wykrocie gorąca herba-
ta od pań z Myszyńca. 

0 - 2°C   
rano mgły, 
przygrunt. 
przymrozek 

10 
6/7 listopad 

2010 

270 
j.w. 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki  
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

7 autokarów 
1 bus 
Sam. osobowe 

- 

W Jazgarce przyplątał się mały szcze-
niaczek i wszelkie próby pozostawie-
nia go tam spełzły na niczym. Dotarł z 
nami do Wykrotu. 

5°C  
gwiaździste 
niebo. 

11 
4/5 grudzień 

2010 

210 
doszła Łódź 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

5 autokarów 
1 bus 
Sam. osobowe 

Nowy znak – Duch Święty 
♦ 

Wspaniale odśnieżony dojazd do kościoła, na 
miejsce objawień i parking przy kościele. 

Na trasie pielgrzymki  no-
wa kapliczka, a inne o-
świetlone bądź z zewnątrz, 
bądź wewnątrz. 

-7 do-17 °C  
dużo śniegu, 
niekiedy 
kopny  

12 
1/2 styczeń 

2011 

ok. 
315 

doszło 
Giżycko, 

Hajnówka, 
Gdańsk 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki  
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

7 autokarów 
3 busy 
Sam. osobowe 

Znaczna poprawa nagłośnienia. Druga tuba  
♦ 

Po raz pierwszy zabrakło miejsc siedzących w 
kościele w Olszewie-Borkach (w Wykrocie już 
poprzednio) 

Najtrudniejsza pielgrzymka ze względu  
pogodę. 0 do -3 °. Spora warstwa śniegu. 
Silny wiatr, zaspy.  Miejscami wręcz tu-
nele. Całą noc mokry śnieg, bardzo ślisko. 
Brak dojazdu dla autokarów do kościoła 
w Wykrocie.  

 


