
Pielgrzymka na grecką wyspę Kreta: 23-30.09.2018 

“Odkrywanie duchowości Krety” 2850 zł i 240 Euro 

24.09.2018: 

1. Monaster Świętej Kiriaki: Liturgia w monasterze w dniu święta Świętego Sylwana 

Atoskiego. To święto każdego roku uroczyście jest tu obchodzone. Jest to monaster żeński 

pod wezwaniem Przeobrażenia Pańskiego i Świętej Kiriaki, gdzie znjadują się cudowne ikony 

Przeobrażenia i Św. Kiriaki. Jest on przepięknie położony wśród gór, kanionu i rwącej rzeki. 

2. Monaster Chrissopigi: jeden z najstarszych monasterów Krety z XI w założony przez 

Świętego Jana Hermitę. Monaster jest zadedykowany Panagii Zoodochos Pigi (Matki Bożej 

dającej życie). 1000-ące pielgrzymów każdego roku przyjeżdzają tutaj żeby pokłonić się 

Matce Bożej w jej cudownej ikonie. Ciekawostką tego monasteru jest cmentarz bizantyjski, w 

którym chowano ludzi od XI-XIX w. co świadczy o bardzo bogatej historii tego niezwykłego 

miejsca. Znany jest z bardzo dobrej oliwy z oliwek cenionej na całym świecie. 

3. Monaster Śww. Eleftheriosa i  Ioanisa w Aptera:  jest to monaster położony koło 

ogromnych rzymskich cystern pochodzących ze starożytnego miasta Aptera. Był 

wybudowany w VII w jako filia monasteru na wyspie Patmos, gdzie Św. Jan otrzymał 

objawienie Apokalipsy i był tu aż do 1964 r. Obecnie nie ma tu życia monastycznego, ale 

duch modlitwy nadal przyciąga wszystkich spragnionych Bożej obecności. 

4. Monaster San Salvador – monaster Św. Salwadora znajduje się w najstarszej części Chani 

jest częścią starego miasta z czasów weneckich z XV w. Znajduje się tam mała cerkiew, która 

kiedyś była częścią całego kompleksu monasterskiego. Dzisiaj są tu jedynie ruiny tego 

klasztoru. Z rozwojem miasta, życie monastyczne przeniosło się do miejsc bardziej 

oddalonych od cywilizacji. 

5. Chania – stolica regionu północno-zachodniego, jedno z największych miast na Krecie, 

czas wolny. 

26.09.2018  

1. Monastery Moni Katholiko:  Historia tego monasteru sięga X wieku, kiedy Święty Jan 

Pustelnik mieszkał w jednej z jaskiń w ąwozie Avlaki. Był on założycielem wspólnoty. Po 

jego odejściu z tego świata klasztor był wciąż rozbudowywany przez kolejnych okolicznych 

pustelników i ascetów przenoszących się do Moni Katholiko. Jest to jeden z najstarszych 

klasztorów na Krecie zbudowany w stylu bizantyjskim. 

2. Cave Medvedica czyli Jaskinia Niedźwiedzia: legenda mówi, że mieszkający tu dawniej 

mnisi byli nachodzeni przez niedźwiedzia, który wypijał im całe zapasy wody. Spragnieni 

duchowni gorącymi modlitwami skierowanymi do Matki Boskiej spowodowali, że zwierze to 

zostało zamienione w kamień. Dzisiaj możemy zaobserwać kamień przypominający 

niedzwiedzia, a przy nim niewielki zbiornik wody oraz kaplicę pod wezwaniem Ofiarowania 

Chrystusa. 

3. Monaster Gouverneto, Kyria ton Agelon: Został założony na początku XVI w. Niedługo 

przed inwazją Turków było tu aż 60 mnichów. Duchowość kwitła. O sławie tego monasteru 

może świadczyć fakt, że pod koniec XVI w posiadał 230 000 drzew oliwnych. Niezwykle 



czczonym Świętym tutaj jest Jan pustelnik i znajduje się tutaj Jego cudowna ikona. W 

głownej cerkwi budowanej ponad 250 lat są najstarsze freski na Krecie. 

4. Tzagaroli Monastery Agia Triada, klasztor pod wezwaniem Św. Trójcy: to jeden z 

najpiękniejszych i najbogatszych klasztorów na Krecie. Otoczony przez cyprysy, winnice 

oraz gaje oliwne, w którym nadal rosną drzewa oliwne o wieku sięgającym nawet 500 lat. 

Bogactwo natury mnisi wykorzystują doskonale produkując 20 ton rocznie organicznej oliwy 

z pierwszego tłoczenia. Jakość tej oliwy tłoczonej w tradycyjny sposób na klasztornych 

prasach poświadczają przyznawane międzynarodowe nagrody. Monaster też posiada 

wyszukane szczepy winogron, z których produkują wyjątkowej klasy wino. Tuż na wprost od 

wejścia pośrodku stoi imponujących rozmiarów bizantyjska cerkiew z kamienną fasadą i 

trzema charakterystycznymi kopułami. Dziedziniec dosłownie tonie w zieleni, która pięknie 

kontrastuje z pomarańczowym kolorem zabudowań. 

5. Monaster Św. Ioannisa z Eleimona: monaster jest filią klasztoru Tzagaroli. Można w nim 

podziwiać unikalną architekturę zachodniego monastycyzmu. Jest pod wezwaniem Świętego 

Jana z Eleimona. Znajduje się tu jego cudowna ikona. 

27.09.2018 

1. Gonia Monastery:  jeden z najstarszych monasterów Krety, zbudowany w X wieku i był 

pierwotnie poświęcony św Jerzemu Zwycięzcy. Ciekawstką jest to, że początkowo klasztor 

znajdował się na ruinach starożytnej świątyni Artemis Britomartis. Najbardziej wspaniałymi 

budowlami jest fontanna z XVIII i piękna dzwonnica z XIXw. Mimo iż Turcy zniszczyli dużo 

cennych chrześciajńskich świętości mnichom z Bożą pomocą udało się wiele z nich ocalić. Są 

tu cenne artefakty chrześciajńskie pochodzące od XV do XVII wieku, w tym przepiękne 

ikony kreteńskie. 

2. Monaster Hrisoskalitissas: monaster pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny ze złotym 

stopniem pochodzi z XVII wieku. Legenda mówi, że w schodach prowadzących do 

monasteru został ukryty stopień ze szczergo złota i tylko ten kto jest czystego serca i o 

nieskazitelnej duszy może go zobaczyć. Znany jest również z przekazu historycznego 

mówiącego o tym, że został ochroniony przed tureckimi żołnierzami. Bóg ze swojej czystej 

miłości zesłał roje pszczół na nieprzyjaciela i ochronił bogobojnych mnichów. W monasterze 

znajduje się cudowna ikona Bogarodzicy. Naukowcy twierdzą, że ikona ma 1000 lat i jest 

napisana przez nieznanego ikonopiscę. Jest również wspaniale położony na szczycie skały 

wznoszącej się stromo nad morskim brzegiem. Z tego miejsca rozprościera się wspaniały 

widok. 

3. Jaskinia Agia Sophia w Topolia – imponująca jaskinia Świętej Zofii, tworząca kopułę o 

wysokości 20 m i rozpiętości 70 m z licznymi stalaktytami i stalagmitami mających 

imponujące rozmiary od 4 do aż 6 m tworzących księżycowy krajobraz, tak jakby nie z tego 

świata. W środku znajduje się niewielka cerkiewka z ciekawym ikonostasem. Lokalni ludzie 

wierzą, że kopyto konia Świętego Jerzego  Zwycięzcy pozostawiło ślad na jednej ze skał 

wewnątrz jaskini. 

4. Plaża Elafonisi – jedna z najpiękniejszych plaż na świecie z białym i różowym unikalnym 

piaskem, gdzie kilka odceni niebieskiego i  lazuru tworzy niepowtarzalny krajobraz. 

Możliwość skorzystania z kąpieli. Czas wolny. 



Wycieczka fakultatywna: 

Złote plaże i laguny Krety: Gramvousa i Balos:Trasa wyprawy biegnie wzdłuż północnego 

wybrzeża, do portu Kissamos, skąd rozpoczyna się rejs po bajecznej zatoce. Gramvousa jest 

niezamieszkała, z nienaruszoną przyrodą i stanowi naturalny rezerwat dla wielu gatunków 

ptaków. Obok rozciąga się zatoka Balos, zachwycająca błękitem wody i złocistym piaskiem. 

Tutaj czeka prawdziwy relaks, kąpiel. Czas wolny, rejs powrotny do Kissamos i transfer do 

hoteli: cena około 55 Euro. 

 

Cena obejmuje: 7 noclegów w 4* hotelu; wyżywienie - All inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski między posiłkami, nieograniczona ilość napoi bezalkoholowych i 

alkoholowych lokalnych, w określonych godzinach przez hotel; bilety lotnicze: Warszawa-

Chania(Kreta), Chania(Kreta)-Warszawa; opłaty lotniskowe; transfer: lotnisko-hotel, hotel-

lotnisko; 3 dni objazdu po wyspie; bilety wstępów do zwiedzanych obiektów objętych 

programem; nowoczesny autokar; ubezpieczenie; opiekę duchową (przy minimum 12 

osobach), pilota i rezydenta hotelowego oraz przewodnika lokalnego 

Cena nie obejmuje: dopłaty do pokoju jednoosobowego; wydatków własnych; ubezpieczenia 

od chorób przewlekłych; dojazdu na lotnisko do Warszawy; wycieczek fakultatywnych. 

Kontakt: Julita Markiewicz-Mudź tel.: +48 790 363 631 

julita_markiewicz@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


