
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na początek słówko od inicjatora przywrócenia kaplicy na dworcu, księdza 

Jana Kleszcza duszpasterza kolejarzy: 

 „Chcemy wyjść naprzeciw tym, którzy są w drodze. Całe życie to wędrówka, 

pielgrzymka. Jeszcze niedawno w polskiej kulturze pielęgnowano tradycję stawiania 

na uczęszczanych szlakach kapliczek, świątków. Wędrujący ludzie mogli zatrzymać 

się przy nich, dzieląc swoją podróż na pewne etapy, kończąc w Bożej obecności jeden, 

zaczynając nowy. Kaplica – dar podarowany wszystkim przez kolejarzy – może i dziś 

pełnić taką funkcję: być miejscem zatrzymania się przy Bogu. Współpracujemy ze 

stowarzyszeniem Comunità Regina della Pace – Królowej Pokoju. Chcemy, by było to 

jedno z miejsc na mapie świata, gdzie będzie tętnić modlitwa o pokój. Na stropie 

kaplicy znajdą się przedstawienia gwiazd z gwiazdozbioru Panny, nawiązujące do 

wydarzeń z Guadalupe.” 

Dworzec jest bardzo dobrym obrazem naszego świata, gdzie wszyscy się 

spieszą, biegną, czasem spóźniają. I tak jak na świecie są miejsca zatrzymania, 

adoracji, modlitwy za innych, takim miejscem ma być kaplica na dworcu. 

Po latach przerwy zostanie na nowo otwarta kaplica  na dworcu głównym we 

Wrocławiu. Tym razem kaplica mieści się na I piętrze. Kaplica ma być miejscem  

zatrzymania w podróży życia i weryfikacji czy podróżujemy w dobrym kierunku. Ma 

to być również, miejsce adoracji Pana Jezusa  i modlitwy za innych: o pokój na 

świecie, za podróżnych i  szukających drogi życia  i za mieszkańców Wrocławia.  

Planowany czas poświęcenia kaplicy i rozpoczęcia adoracji to okolice dnia 25 

listopada 2020 czyli wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki 

kolejarzy.  

Poszukujemy osób, które chcą włączyć się w to dzieło, adorując Pana Jezusa 

w Najświętszym Sakramencie przez 1 godzinę  w tygodniu. Czyli  tych którzy chcą 

1 z 168 godzin w tygodniu trwać u stóp Pana . Adoracja na początku będzie trwała od 

8.00 do 20.00. każdego dnia. Jeśli znajdzie się więcej chętnych osób to godziny te 

zostaną wydłużone. Na początek szukamy 84 osób.  Wszystkich chętnych proszę o 

kontakt mailowy z konkretnym terminem kiedy mogą podjąć adorację np. wtorek 13-

14. Adres kaplicadworzec@gmail.com. 

Prosimy również wszystkie Wspólnoty o modlitwę w intencji tego dzieła. 

                                                                    s. Krzysztofa Kujawska -  Pasterka 
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