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Chicago, 20 lutego 2015 roku

KOMUNIKAT 2/15
Przyjacielu,
Zostałem zaproszony przez Pana Grzegorz Brauna do przewodniczenia jego komitetowi
wyborczemu na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Propozycję przyjąłem z radością, traktując ją jako wyraz szacunku dla tego co robi nasze
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
Kto zna Pana Grzegorza Brauna, jego filmy, ten rozumie moją decyzję, kto nie zna - zachęcam
do przyjrzenia się temu kandydatowi, jego twórczości. Jest tego sporo w Internecie. Wystarczy
w You Tube wpisać Grzegorz Braun. Zobacz też: grzegorzbraun2015.pl
PAN GRZEGORZ MICHAŁ BRAUN – TO POLAK KRWI I SERCA – KATOLIK.
Komitet któremu mam zaszczyt przewodniczyć nie jest partią polityczną, ani żadną formacją
utrzymywaną z pieniędzy podatnika, a często z pieniędzy obcych.
Zebraliśmy się spontanicznie. Jesteśmy Polakami zatroskanymi O POLSKĘ – NASZĄ
OJCZYZNĘ.
Cechą która nas łączy jest miłość do Polski. Gotowość poświęcenia dla Niej czasu, naszych
pieniędzy a jeżeli będzie taka potrzeba i krwi.
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https://www.youtube.com/watch?v=vu1eoCareLQ Kondominium rosyjsko – niemieckie pod
zarządem Żydowskim.
https://www.youtube.com/watch?v=0HEfmiVXeYA -czy nadchodzi III wojna światowa
http://www.dlapolski.pl/kara-smierci-niezbedna-aby-rozkwitlo-drzewo-polskosci
3.02.2015

wywiad


W dniu 31 stycznia 2015 roku, w 30 – tą rocznicę śmierci ŚP Józefa Mackiewicza, w
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy, przy ul. Świętojańskiej 10, na Starym
Mieście w Warszawie, staraniem Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński,
odprawiono Mszę Św. za duszę Wielkiego Pisarza.
Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Stanisław Makowski.
Na Mszę przyszła Pani Halina Mackiewicz, córka Wielkiego Pisarza.
Pani Halina dziękuje z całego serca organizatorom i uczestnikom tej Mszy Świętej.
Na fotografii poniżej, Pani Halina z Wielkim Tatą w Ostrej Bramie.
Fotografia z bardzo ciekawej strony http://tylkoprawda.akcja.pl
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Książki Józefa Mackiewicza są dostępne w formie audiobook na stronie:
https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+Józef+Mackiewicz
„ Ponary – Baza” - http://rajdkatynski.com/historia/ponary.html?showall=&start=1
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZoRoS0ueM Droga do Nikąd
https://www.youtube.com/watch?v=1o6xu69jFGY Nie trzeba głośno mówić


Przypominam:

JASNA GÓRA 2015 – Radosne rozpoczęcie sezony motocyklowego im. Księdza Ułana
Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia 2015 roku.
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Naszym Gościem będzie Jego Eminencja Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz –
metropolita mińsko – mohylewski, a w latach 2002–2007 – metropolita moskiewski.
Ksiądz Arcybiskup będzie przewodniczył Mszy Świętej i wygłosi homilię.
Rozpoczynamy w sobotę:
18:00 – spotkanie motocyklowe w sali O. Kordeckiego.
Koncert Macieja Wróblewskiego – autora Hymnu Motocyklistów
Premiera filmu „RAJD” Mariana Kupidłowskiego.
21:00 – Apel Jasnogórski
W Niedzielę
Od świtu zbieramy się na Górce Przeprośnej, przed Sanktuarium Ojca Pio.
10:00 - wyruszamy na Jasnogórskie Błonia.
11:00 - wspólne śpiewanie z Maciejem Wróblewskim.
12:00 – Msza Święta.
Zlotowi patronują: ks. abp Wacław Depo i Ojciec Przeor Jasnej Góry.
Jak każdego roku, przywozimy ze sobą zabawki dla dzieci w sierocińcach, w Polsce i na
Kresach Rzeczypospolitej.
Podczas Jasnogórskiego Zlotu będzie przeprowadzona kwesta na rzecz Kresowian. Jeżeli dasz
co najmniej 20 zł. – dostaniesz pamiątkowy znaczek, jako dowód że najbiedniejsi z nas, Polacy
na Kresach – nie są Ci obojętni.


Tego samego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Czę stochowskiej w Merrillville w stanie
Indiana, rozpoczną sezon motocyklowy polscy motocykliści w USA. Bę dzie to VI

Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Marka Kawczyńskiego ''MERRILLVILLE
2015''
Bliższe informacje u Jacka Kawczyń skiego jakawcz@aol.com 847 212 1525


Również Polscy motocykliści w Irlandii w dniu 3 maja, w sanktuarium Matki Bożej w Knock
rozpoczynają swój sezon motocyklowy. „KNOCK 2015”. Bliższe szczegóły
www.husarria.com

kontakt: varadero331@gmail.com Również ten zlot odbywa się pod

patronatem Rajdu Katyń skiego.
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Otrzymaliśmy zaproszenie z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie:
Witam bardzo serdecznie z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w Diecezji Legnickiej.
Bardzo się cieszę, że od Pana Wiktora Węgrzyna otrzymałem kolejne informację.
Pragniemy je otrzymywać systematycznie...
My w Krzeszowie modlimy się o łaskę zdrowia dla Pana Wiktora, prosząc Łaskawą Matkę abyśmy mogli
się spotkać w naszym Krzeszowskim Sanktuarium podczas:
II Zjazdu Motocyklowego Dolnego Śląska
do Sanktuarium Krzeszowskiego
w niedzielę 10 maja 2015 roku.
Program:
- godz. 11.oo - przybycie do Sanktuarium
- godz. 12.oo - Msza Św. w intencji Uczestników
Zjazdu Motocyklowego
- godz. 13.30 - Agapa na Placu Klasztornym
- godz. 14.3o - Zwiedzanie "Perły Baroku"
z przewodnikiem
========================================
Te uroczystości organizujemy wraz z NSZZ "Solidarność" Zagłębia Miedziowego z Legnicy oraz z
górnikami Zakładów Górniczych w Lubinie. W minionym roku było nas po raz pierwszy w Matki Bożej
Łaskawej - około 100 uczestników. Warunki do organizowania Zlotu Motocyklistów mamy tutaj
wyśmienite.
Bardzo prosimy Pana Komandora o przybycie wraz ze swoimi Przyjaciółmi do
Najpiękniejszego Sanktuarium Barokowego
w Polsce, czyli do "Perły Baroku Europejskiego"
Zapraszamy na nasze strony internetowe:
www.opactwo.eu i bardzo pozdrawiamy !!!
Ks. Marian Kopko - Kustosz z Krzeszowa
Dziękuję Ojcze Kustoszu za modlitwę, za zaproszenie. Na Zlot przyjedziemy.


25 maja o godz. 21:00 – jak każdego roku, spotykamy się pod więzieniem przy ulicy
Rakowieckiej w Warszawie. To właśnie tu przed 67 laty komuniści zamordowali
najdzielniejszego z dzielnych, Rotmistrza Witolda Pileckiego. Złożymy wieńce, zapalimy znicze,
pomodlimy się. Zapraszamy.


XV MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI odbędzie się w
dniach 22 sierpnia do 13 września 2015 roku i potrwa 3 tygodnie.
Trzeba rezerwować urlopy.
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W ramach przygotowań do obchodów 1050 letniej rocznicy Chrztu Polski, w porozumieniu z
Episkopatem Polski, odwiedzamy pola bitewne, gdzie Polskie Rycerstwo obroniło
Chrześcijańską Europę. Podczas uroczystości, na polach bitewnych jest zawsze motocyklowa
Msza Święta i modlitwa za Polskie Rycerstwo.
W 2013 roku, XIII Rajd Katyński w był pod Chocimiem (340 rocznica bitwy) i pod Wiedniem
(330 rocznica).
W 2014 roku, XIV Rajd Katyński był pod Orszą (500 rocznica bitwy), pod Cecorą (394 rocznica
bitwy) i pod Warną (570 rocznicę bitwy).
W tym roku, podczas XV Rajdu Katyńskiego namioty nasze rozstawimy na polu bitwy pod
Kłuszynem w 405 rocznicę bitwy. Jedziemy również w szlakiem Bitwy Warszawskiej i
Niemeńskiej (95 rocznica) oraz wojny polsko-bolszewickiej.
Trasa XV Rajdu Katyńskiego jest w poprzednim Komunikacie 1/15.


Więcej informacji o tegorocznych planach Stow. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
będzie w następnych Komunikatach i jest na naszej stronie:
http://rajdkatynski.com/kalendarium.html


Od naszego Przyjaciela, Konrada Pruszyńskiego, uczestnika Rajdów
Katyńskich, otrzymaliśmy list:
Zwracam się do was z prośbą o pomoc dla dzieci z domu dziecka "Żagle Nadziei" w Słowiańsku na
wschodniej Ukrainie.
Aktualnie w domu dziecka mieszka 26 dzieci w wieku od 2 do 13 roku życia. Są praktycznie pozbawieni
pomocy państwa, żyją dzięki temu co przywiozą im ludzie. Brakuje im rzeczy elementarnych: artykułów
higienicznych i toaletowych, pieluch, środków piorących, środków do mycia naczyń, środków do
pielęgnacji włosów, ciała i jamy ustnej. Potrzebne są również ciepłe zimowe ubrania, obuwie i jedzenie
dla dzieci.
Słowiańsk jest wciąż pod kontrolą wojsk ukraińskich ale nie wiadomo jak długo to potrwa. Dzieciaki
zresztą już przyzwyczaiły się do warunków wojennych. W zeszłym roku Słowiańsk trafił w ręce
separatystów. W trakcie walk budynek ucierpiał ale dzięki wolontariuszom i różnym nieobojętnym
ludziom dom udało się odbudować.
Na przełomie lutego i marca będę jechał w imieniu stowarzyszenia Expatria do Słowiańska furgonem w
którym zabiorę wszystko to co uda mi się zebrać.
Będę wdzięczny jeżeli włączycie się w tę akcję i rozpropagujecie moją prośbę wśród znajomych,
przyjaciół, członków waszego stowarzyszenia i wszystkich dla których to co dzieje się za naszą wschodnią
granicą nie jest bez znaczenia (w załączniku opisałem krótko Expatrię i planowaną akcję).
Więcej informacji o stowarzyszeniu dostępne jest na:
www.expatria.pl
https://www.facebook.com/stowarzyszenieexpatria
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Pozdrawiam Was najserdeczniej
Konrad Pruszyński


Zachęcam do wpłacenia 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość. To najlepsza inwestycja,
to inwestycja w Polskę.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/1-podatku-na-fundacje-nasza-przyszlosc/


Ciągle otrzymuje listy, telefony z zapytaniem o moje zdrowie.
Jest świetnie, czuję się bardzo dobrze, każdego dnia lepiej.
Dziękuję Wam Kochani Przyjaciele za modlitwę – to naprawdę pomaga.

Najserdeczniej Was pozdrawiam
Paniom rączki całuje a Panom mocno prawicę ściskam
Wiktor Węgrzyn
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