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„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński” 
 

Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 506 284 816,  
e-mail. Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com   www.rajdkatynski.net   

 

 
 
Warszawa, 20 listopada 2014 roku 
 
 

KOMUNIKAT 10/14 
 

Przyjacielu, 
 
Chcemy w szczególny sposób poprosić o dar serca na Kresy w dwóch intencjach:  
 

1. Dla Siostry Nazaretanki z Nowogródka  
Jest ich garstka, kontynuatorek dzieła Błogosławionych Sióstr Męczenniczek 
z Nowogródka (http://www.nazaretanki.pl/blogs.htm). Siostry prowadzą dom pielgrzyma, 
muzeum, dbają o kościół farny, w którym był chrzczony Adam Mickiewicz, a ślub brał 
nasz król Władysław Jagiełło. Siostry mężnie walczą o przetrwanie, o utrzymanie 
budynków, o wspieranie ubogich i pogubionych. Nadchodzi zima, najtrudniejsza 
dla sióstr pora roku, gdy jednym z największych wyzwań jest zdobycie opału – liczy się 
każdy grosz.  
Jeśli możesz wesprzeć Siostry, tak by mogły przeżyć zimę choć w temperaturze bliskiej 
zera – czekamy na Twój datek – wpłatę na konto (numery poniżej) z dopiskiem „Siostry”. 
Za każdą złotówkę serdeczne Bóg zapłać. Możesz w tytule przelewu wpisać intencję, 
w której prosisz Siostry o modlitwę, wszystko przekażemy.  
 

2. Sierociniec w Bogdanowie 
Od lat apelujemy o pomoc dla Pani Heleny Dworeckiej i znajdujących się pod Jej opieką 
dzieci w sierocińcu w Bogdanowie. Przypominamy – w tej malutkiej wsi, przy parafii, jest 
taki ktoś jak Helena Dworecka, która prowadzi z drugą wspaniałą Polką sierociniec. 
Szczególny, bo zbiera dzieci porzucone przez rodziców, znalezione w lesie czy na ulicy. 
Więcej o Pani Helenie i jej domu możesz przeczytać m.in. na stronie 
http://warszawa.gosc.pl/doc/1366153.Matka-Helena 
Jedziemy w okresie przedświątecznym, z dobrym słowem, opłatkiem i tym co uda nam 
się zebrać. Potrzebna tam przede wszystkim żywność tzn. ryż, makaron, konserwy, olej, 
fasola, no i środki czystości. By wesprzeć sierociniec na tyle by mógł w spokoju 
egzystować do wiosny potrzeba jest jednak głównie pieniędzy. Prosimy o wpłaty 
na konto (nr poniżej) z dopiskiem „Sierociniec”.  
Dziękujemy w imieniu dzieci, gdyż w obecnej chwili liczy się każda złotówka.  
Jeśli chciałbyś przekazać produkty, drobne upominki dla dzieci czy materiały szkolne, 
prosimy o kontakt do Elżbiety Waliś tel. 509 706 485 (po godz. 16) lub mailowo na adres 
walisie@wp.pl.  

Motocykliści ze Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński i Stowarzyszenia 
Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód w grudniu wybierają się na Białoruś. Wszystkie 
pieniążki, które dotrą na konto do 10 grudnia 2014 r. włącznie dotrą do Adresatów teraz, 
wszystko co wpłynie później – zostanie przekazane podczas naszej następnej wizyty, 
już w przyszłym roku.  
 
Konta, na które można dokonywać wpłat (http://www.rajdkatynski.com/darczyncy1/konto.html): 
 

mailto:Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com
http://www.rajdkatynski.net/
http://www.nazaretanki.pl/blogs.htm
http://warszawa.gosc.pl/doc/1366153.Matka-Helena
https://poczta.home.pl/mail/write?to=walisie@wp.pl
http://www.rajdkatynski.com/darczyncy1/konto.html
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Wpłaty w złotówkach: 

07 8213 0008 2010 0900 6766 0001 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 
ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów. 

 
Wpłaty w dolarach amerykańskich: 

23 8213 0008 2010 0900 6766 0004 
SWIFT KOD: GBWCPLPP 
  

Wpłaty w euro: 

93 8213 0008 2010 0900 6766 0005 
SWIFT KOD: GBWCPLPP 

 
 

OPŁATEK MOTOCYKLOWY 
 
6 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy na Opłatek Motocyklowy, który tradycyjnie odbędzie się 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, ul. Rzeźbiarska 46. 
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą potraw Wigilijnych. 
 
 

Comiesięczna Msza Św. w intencji Ojczyzny w Warszawie Aninie 
 
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy o godz. 13.00 do udziału w Mszy Św. 
za Ojczyznę, która odprawiana jest w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, 
ul. Rzeźbiarska 46.  
Najbliższa Eucharystia zostanie odprawiona w niedzielę 7 grudnia 2014 r. 
 
 

VI Marsz „WAWER – PAMIĘTAMY” 
 
W 75 rocznicę Zbrodni Wawerskiej pragniemy upamiętnić Ofiary tej tragedii przechodząc 
poprzez miejsca związane z wydarzeniami nocy 26/27 grudnia 1939 r. w Wawrze i Aninie. 
Spotykamy się tradycyjnie 26 grudnia o godz. 23.00 przy stacji kolejowej Warszawa Wawer 
(od strony ul. Wydawniczej). Marsz prowadzą Kapelan SMMRK Ks. Marek Doszko i Leszek 
Rysak. 
Zapraszamy do udziału w Marszu Pamięci. 
 
 

III Wyprawa na Mogiłę Powstańców Styczniowych 
 
152 lata po zrywie Naszych Przodków, który był bardzo ważną kontynuacją dążeń i walki 
Polaków o odzyskania niepodległości już po raz trzeci wybierzemy się na mogiłę Powstańców 
Styczniowych w Zaborowie Leśnym w Puszczy Kampinoskiej. Upamiętnimy w ten sposób 
wszystkich uczestników Styczniowej Insurekcji 1863-65. 
Spotykamy się o godz. 10.00 na pętli autobusowej w Truskawiu – zakończenie wyprawy 
ok. godz. 14-15. Zabieramy ze sobą wiktuały na ognisko. Wyprawę poprowadzi Leszek Rysak. 
Zachęcamy wszystkich do podobnych wypraw do miejsc związanych z Powstaniem 
Styczniowym w swojej okolicy. 
 
 
Najserdeczniej Was pozdrawiamy 
Paniom rączki całujemy a Panom mocno prawicę ściskamy 
 
Wiktor Węgrzyn i Leszek Rysak 


