
 
 

PIELGRZYMKI  XIII - XXIV 

data  ilość osób 
przewodnik 
duchowny 

Msze św. o Intronizację 
Chrystusa na Króla Polski 

transport ważne ciekawostki pogoda 

13 
5/6 luty 2011 

< 400 
Z całej Polski 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 
 

8 autokaów 
3 busy 
Sam. osobowe 

W ciągu roku ilość pielgrzymów 
wzrosła 10-cio krotnie 

Poczęstunek na plebanii w 
Olszewie dla wszystkich. W 
Wykrocie gorąca herbata od 
pań z Myszyńca. 
 

Po ulewnej sobocie nie 
spadła ani jedna kropla. 
6 do 4° na plusie. 
gwiaździste niebo. W 
lasach lód i koleiny  

  14                  
5/6 marzec 

2011 

Ok. 450 
Z całej Polski 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 
 

9 autokar 
1 bus 
Sam. osobowe 

Poświęcenie obrazu Trójcy 
świętej w Olszewie-Borkach 

♦ 
W Wykrocie czarowne spotkanie 
z ks. Kanonikiem Zbigniewem 
Jaroszewskim, proboszczem 
parafii Myszyniec, który wygłosił 
także kazanie. 

Niesamowitą radość i niespo-
dziankę sprawili pielgrzym-
mom mieszkańcy wykrotu, 
którzy ugościli nas w budyn-
ku szkoły herbatą i ciastem w 
ramach trzeciego postoju o 
godzinie 3.30 w nocy.  
 

W czasie przejazdu z 
Ostrołęki do Kadzidła 
śnieżyca . Od wyjścia 
rozgwieżdżone niebo, 
temperatura -2, -4°C. 
W lesie zalegająca war-
stwa zlodowaciałego 
śniegu. 

15 
2/3 kwiecień 

2011 

Ponad 600 
Z całej Polski   
i zagranicy 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 
 

11 
autokarów 
4 busy 
Sam. osobowe 

Jedna z pątniczek ofiarowała 
pielgrzymom kilkaset zrobionych 
przez siebie różańców 

Poczęstunek  w szkole, 
herbata i ciasto po Mszy w 
Wykrocie 

Rozgwieżdżone niebo, 
temperatura +8 / +4°C. 
W gniazdach bociany. 
 

16 
7/8 maj  
2011 

Ok. 660 
Z całej Polski 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

12 
autokarów 
2 busy 
Sam. osobowe 

Mieszkańcy Wykrotu ponownie ugościli pielgrzymkę w budynku 
szkoły, pomimo tak wielkiej ilości uczestników. Gorąca herbata i 
kawa od pań z Myszyńca po mszy w Wykrocie jak zwykle!  

 

+8°C. Opady do wyja-
zdu z Olszewa-Borek. 
Potem do końca bez 
opadów, chwilami 
czyste niebo 

17 
4/5 czerwiec 

2011 

Ok. 730 
Z całej Polski 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

13 
autokarów 
7 busów 
Sam. osobowe 

Mieszkańcy Wykrotu ponownie ugościli pielgrzymkę w budynku 
szkoły, pomimo tak wielkiej ilości uczestników. Gorąca herbata i 
kawa od pań z Myszyńca po mszy w Wykrocie jak zwykle!  

 

Rozgwieżdżone niebo, 
temperatura +16 / 
+14°C.  
 

18 
2/3 lipiec 

2011 

Ok. 780 
Z całej Polski 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

20 
autokarów i 
 busów 
Sam. 
Osobowe 
 

W związku z wakacjami powrót do dawnego miejsca postoju w 
lesie. Gorąca herbata i kawa od pań z Myszyńca po mszy w 
Wykrocie jak zwykle! 

Deszcz całą drogę, 
chwilami intensywny, 
temperatura +12  
 

19 
6/7 sierpień 

2011 

Ponad 680 z 
całej Polski i 
z zagranicy 
(Szwecja). 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki 

Olszewo-Borki, Wykrot 

15 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

Inauguracja nowego (choć nie wiekiem) samochodu do obsługi 
pielgrzymki; pilot i dystrybucja pielgrzymkowych materiałów. 
 
 
 
 

Piękna pogoda całą 
noc. Pielgrzymi 
wędrowali z krótkim 
rękawkiem do samego 
rana. 



20 
3/4 wrzesień 

2011 

Blisko  900 
osób z całej 

Polski. 
 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

20 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

Po raz pierwszy pielgrzymk ę prowadziło dwóch 
ksi ęży. 
 

Ponad 10°C. Piękna 
pogoda całą noc.  
 

21 
1/2 paździer. 

2011 

Około 700 
osób z całej 

Polski. 
 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dolnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

17 
autokarów i  
busów 
samochody 
osobowe. 
 

W czasie Mszy Świętej w Wykrocie 
odbyło się uroczyste dokonanie  
 
AKTU ODDANIA WSZYSTKICH 
PIELGRZYMÓW I CZŁONKÓW 
ICH RODZIN 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 
PANA JEZUSA I 
NIEPOKALANEMU SERCU  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY. 

Duże trudności w przygot. 
i przeprowadzeniu XXI 
pielgrzymki. Wykluczenie 
jednego z organizatorów w 
przeddzień przez złamanie 
ręki i poważne zranienie 
głowy, dwukrotna próba 
doprowadzenia do wypad-
ku drogowego z udziałem 
samochodu będącego pilo-
tem pielgrzymki, wreszcie 
uszkodzenie opony tegoż 
samochodu na godzinę 
przed rozpoczęciem Mszy 
świętej. 

12 - 8°C. Piękna 
pogoda do połowy 
drugiego etapu. Dalej 
coraz większe 
zamglenie, aż do 
przechodzącego w 
drobną mżawkę.  
 

22 
5/6 listopad 

2011 

Około  730 
osób z całej 

Polski. 
 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki  
całą trasę 

Olszewo-Borki, odprawio-
na  przez ks. kanonika 
Krzysztofa Dylnickiego. 
W Wykrocie koncelebra 2 
księży w intencji introniza-
cji. Homilię wygłosił ks. 
dziekan kanonik Zbigniew 
Jaroszewski. 

16 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

Po Mszy Świętej w Wykrocie odbyło 
się uroczyste poświęcenie pomnika 
Chrystusa Króla usytuowanego na 
drodze z kościoła do miejsca obja-
wień. Poświęcenia dokonał ksiądz 
kanonik Zbigniew Jaroszewski przy 
udziale ks. kanonika Krzysztofa 
Dylnickiego. 
 

Po raz pierwszy 
pielgrzymom w Wykrocie 
w czasie Mszy świętej 
posługiwało 4 kapłanów. 
 

4 - 2°C. Piękna pogoda 
czyste niebo.  
 

23 
3/4 grudzień 

2011 

Ponad 500 
osób z całej 

Polski. 
 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 
Dylnicki 
całą trasę 

Olszewo-Borki, Wykrot 

13 
autokarów i  
busów  
Sam. osobowe 

W tym samym terminie obchody 20-lecia Radia Maryja w Toruniu. 
 

4°C. Na 1odc. deszcz 
dość intensywny, Dalej 
kapanie mało uciążliwe 
lub bez deszczu. Silny 
wiatr całą drogę.  

24 
1/2 styczeń 

2011 

Około 600 
osób z całej 
Polski i z 
zagranicy. 

 

Ksiądz kanonik 
Krzysztof 

Dylnicki oraz 
ks. dr Dariusz 
Tułowiecki 
całą trasę 

Olszewo-Borki ks. Kan. K. 
Dylnicki oraz za Ojczyznę  
ks. dr Jan Pieńkosz, który 
wygłosił kazanie, Wykrot 
Msza w intencji Introniza-
cji odprawiona przez ks. 
Kan. K. Dylnickiego i ks. 
dr Dariusza Tułowieckiego 
(kazanie wygłosił  ks. dr 
Dariusz Tułowiecki 

16 
autokarów i 
 busów 
Sam. osobowe 

Przed Mszą Świętą w Olszewie-
Borkach odbyło się  
 
UROCZYSTE PRZYJĘCIE 
ŻERTW OFIARNYCH , 
 
 jako aktu całkowitego oddania 
się Bogu jako wynagrodzenie za 
grzechy narodu w intencji 
ratowania Ojczyzny.  
 

W czasie Mszy Świętej w 
Olszewie-Borkach był również 
obecny ks. Kan. Dr Zdzisław 
Golan, natomiast ks. dr Dariusz 
Tułowiecki towarzyszył nam w 
czasie całej pielgrzymki i wy-
głosił w jej trakcie konferencję. 
 

1 - 3°C. Pierwszy etap 
pochmurny, ale suchy. 
Dalej drobna mżawka 
nie przeszkadzająca w 
marszu.  
 


