
Pielgrzymka  na  wyspę  Cypr  ”W  drugiej  Ziemi Świętej
śladami św. Ap. Pawła i św. Łazarza” 14-21.05.2020r. 

Cena: 2700 zł i 230 euro

14.05.2020 - dzień przylotu, zakwaterowanie od godz. 14:00, czas wolny

15.05.2020 - Kurion - starożytne miejsce, gdzie bohaterowie wojny trojańskiej założyli
miasto w XIIw. p.n.e. Największy rozkwit miasta przypadł na czas Imperium Rzymskiego
oraz początek władzy Bizancjum kiedy większość mieszkańców Kurionu stanowili wówczas
chrześcijanie, a miasto było siedzibą biskupstwa od IIIw. n.e. Przepiękne pozostałości (ruiny):
willa Eustaliosa, teatr z czasów grecko-rzymskich, z którego roztacza się przepiękny widok
na morze, agora, łaźnie oraz perełka tego miejsca, ruiny bazyliki wczesnochrześcijańskiej z
IV-Vw. p.n.e.

Angielskie bazy - przejazd  przez angielskie  bazy wojskowe, gdzie  do tej  pory panuje
prawo angielskie.

Plaża Afrodyty - miejsce, gdzie grecka bogini Afrodyta wyłoniła się z morskiej piany.
Cypryjczycy twierdzą, że jest to najbardziej romantyczne miejsce w Europie. Ciekawostką
jest to, że można tu znaleźć dużo kamieni w kształcie serca. Następnie krótki przystanek na
tarasie widokowym, z którego można podziwiać przepiękne mitologiczne miejsce Afrodyty. •

Pafos - hellnistyczna  stolica  Cypru.  W Iw.  apostoł  Paweł  ze  świętym Barnabą i  Janem
Markiem spotkali  w mieście  maga,  fałszywego proroka żydowskiego Elimasa  Bar-Jezusa,
który im się sprzeciwił, gdy Ci głosili prokonsulowi Sergiuszowi Pawłowi. Dlatego Paweł na
pewien  czas  oślepił  czarownika,  a  Sergiusz  Paweł  pod  wpływem  tego  nawrócił  się  na
chrześcijaństwo  (Dz,  13:6-13).  Znajduje  się  tam pręgież  Apostoła  Pawła,  do  którego  był
przywiązanyi biczowany.

Cerkiew Św. Kiriaki, czyli największa na Cyprze bazylika wczesnochrześcijańska z IV-
Vw.  Odwiedzimy  port  oraz  archeologiczne  stanowisko  z  unikatowymi  mozaikami,  które
przekazały ogromną ilość informacji o starożytnym świecie.

Monaster Św. Neofita –  jedno z najbardziej  uduchowionych i niezwykłych miejsc na
wyspie. Monaster założony przez Św. Neofita, który w jaskiniach wybudował sobie celę i
cerkiew,  a  z  racji  na  ogromny  talent  dany  mu przez  Boga  rozpisał  ściany  unikatowymi
ikonami, które powstały w XII w. W drugiej połowie tego samego wieku dokończył freski
mnich Teodor. Dziś znajduje się tu monaster męski. Pozostałe zabudowania pochodzą z 1500
roku z późniejszymi renowacjami.

16.05.2020 – czas na plażowanie i relaks, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych

17.05.2020 - Góry Troodos - Przepiękny Monaster Kykkos niesamowicie położony, z
cudotwórczą  ikoną  Matki  Bożej  Eleusy  napisanej  przez  Apostoła  Łukasza  (jedna  z  3
najcenniejszych ikon świata).

Pedula  - tu  zobaczymu  cerkiew  Archanioła  Michała  wpisaną  na  listę  światowego
dziedzictwa UNESCO.



Omodos - znajduje się tu Monaster Św. Krzyża, gdzie jest czaszka Apostoła Filipa, sznur,
którym  Jezus  Chrystus  miał  związane  ręce  na  krzyżu  (jedyna  na  świecie  relikwia)  oraz
unikatowe 2 relikwie świętego krzyża, na którym był ukrzyżowany sam Zbawiciel. 

Degustacja  Komanderii  - najstarszego  wina  na  świecie,  oliwy,  syropu  z  drzewa
chlebowego,  słodyczy cypryjskich,  możliwość  spróbowania  cypryjskiej  Meze (różnorodne
dania-przekąski,  podawane na małych – ale  licznych talerzach)  oraz cypryjskiej  kuchni w
tradycyjnej tawernie (dodatkowo płatne 15 euro za osobę).

18.05.2020 – Larnaka – liturgia przy grobie św. biskupa Łazarza wcześniej wskrzeszonego
przez Jezusa Chrystusa w Betanii

Cerkiew śww. Cypriana i Justyny – miejsce  z  cudownymi freskami  z  życia  w/w
świętych. Z racji tego, że Św. Cyprian był wielkim czarnoksiężnikiem, któremu nawet pogoda
była posłuszna przy spotkaniu ze Św. Justyną nie mógł rzucić na nią czaru. Zapytał się jej
jaką  ty  masz  moc,  że  moja  magia  na  Ciebie  nie  działa?  Porażony  pięknem cielesnym  i
duchowym Justyny przyją skruchę i nawrócił się na chrześcijaństwo. To miejsce słynie z tego,
że odbywają się tu egzorcyzmy. Służy w tej cerkwi niezwykły baciuszka, który rozdaje watki
nasączone olwiką z lampadki za każdego, o kogo poprosimy. Ojciec czyta specjalną modlitwę
nad  pielgrzymami  po,  której  pielgrzymi  doznają  przemiany  duchowej  i  oczyszczenia  z
nieczystych mocy.

Nikozja  - stolica  wyspy,  odwiedzimy  unikatową  katedrę  Św.  Jana  z  XVIIw.,  Pałac
Arcybiskupa (od zewnątrz), stare miasto - Laiki gitonia. • Dla chętnych w czasie wolnym
możliwość  przejścia  na  stronę  turecką,  gdzie  znajduje  się  m.in.  świątynia  Hagia  Sophia
zamieniona na meczet (potrzebny jest dowód osobisty lub paszport).

Monaster św. Tekli – niezwykły, przepiękny żeński monaster ku czci uczennicy św. Ap.
Pawła wraz z jej ikoną i relikwiami. Znajduje się tu błoto, które ma właściwości uzdrawiające
tych, u których jest głęboka wiara.

19-20.05.2020 - czas wolny, możliwość skorzystania z kąpieli morskich, słonecznych 

21.05.2020 - czas wolny w hotelu nad morzem, wykwaterowanie się do godz. 12:00, wylot
do Polski

W cenę wliczono: 7 noclegów w hotelu 4*; wyżywienie - HB: śniadania(napoje wliczone w 
cenę), obiadokolacje (napoje płatne) lot samolotem Warszawa-Larnaka, Larnaka-Warszawa; 
transfer na Cyprze: lotnisko-hotel, hotel-lotnisko; opiekę: pilota, lokalnego przewodnika, 
rezydenta, ojca duchownego; 3 dni objazdu po wyspie; bilety wstępu do obiektów i miejsc 
zawartych w w/w programie; nowoczesny autokar; ubezpieczenie KL i od NNW, 
rejestrowany bagaż główny dodatkowo płatny dla chętnych.
Nie  wliczono  w  cenę: dojazdu  na  lotnisko  i  z  lotniska  w  Polsce,  wydatków  własnych,
dojazdów na nabożeństwa poza 3-dniowym objazdem po Cyprze.

Ceny pielgrzymek lub biletów lotniczych mogą ulec zmianie ze względu na kurs euro, dolara, zmieniających się 
cen u organizatorów oraz różnych cen biletów lotniczych. Zastrzegam, że pielgrzymka może się nie odbyć jeżeli 
nie będzie wystarczającej ilości chętnych. Pierwszeństwo  w pielgrzymce mają osoby, które zgłoszą się jak 
najwcześniej. Ilość miejsc ograniczona.



 
Kontakt: Julita Markiewicz-Mudź tel.: +48 790 363 631 drogadoraju@omon.pl


