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14 DNIOWA PIELGRZYMKA DO TURCJI 
„SZLAKIEM ŚWIETEGO JANA EWANGELISTY” 

 
Bez względu na to, czy jesteś znawcą historii sztuki, uwielbiasz archeologię, czy jesteś 
osobą kochającą naturę, Turcja urzeknie Cię swoim czarem. Wiele regionów Turcji oferuje 
nieskończone możliwości spędzania wolnego czasu. Każdy region Turcji jest inny, każdy 
posiada swoją własną historię, kuchnię i każdy jest warty odwiedzenia. 
 Otoczona czteroma morzami Turcja, z 8000 km słonecznych piaszczystych plaż, jest rajem 
dla plażowiczów. Dla miłośników fauny i flory, Turcja ma do zaoferowania wspaniałe 
miejsca  w wielu parkach narodowych rozsianych po całym kraju. 
 Turcja jest kolebką ponad 20 różnych cywilizacji. Jej bogata historia obecna jest w 
starożytnych świątyniach, amfiteatrach, starych kościołach, meczetach, grobowcach, w 
posągach starożytnych bogów, pałacach oraz fortach. 
 Zwiedzając Stambuł można zrozumieć, co znaczy przeplatanie się czasu minionego ze 
współczesnością, co znaczy przeplatanie się różnych kultur, narodowości i religii. Stambuł 
to magiczne miejsce, gdzie można podpatrzeć, jak ludzie mimo szybkiego tempa życia nie 
zapomnieli, co znaczy tradycji. 

 

ŚWIADCZENIA 

 Przejazd autokarem  zachodniej marki( WC, klimatyzacja, barek DVD, 
uchylne siedzenia) 

 Zakwaterowanie: 2 x nocleg Serbia: 8/9.09 i 20/21.09.2014- Motel           
                                Mandic- pokoje 2,3 os. z łazienkami 
                               2 x nocleg  Stambułu: 9/10.09,10/11.09; - hotel***-                       
                               pokoje 2   os. z łazienkami    http://www.adenotel.com/ 

                               2 x nocleg –  Kapadocji: 11/12.09.2014 
                                12/13.09.2014 http://www.atilganotel.com 

                               1 x nocleg Pamuklae: 13/14.09.2014    
                                                  http://www.grandsevgihotel.com/ 

                               5 x nocleg w Kusadasi- hotel***- pokoje 2 ,3 os. z               
                                łazienkami     http://www.uslanhotel.com                 

                                 14/15.09;15/16.09;16/17.09;17/18.09;18/19.09.2014 
                               1 x nocleg Canakkale 19/20.09.2014  
                                  http://www.canakhotel.com/odalar 

 Wyżywienie: 13 x śniadania( w niektórych hotelach szwedzki stół),  
                         13 x obiadokolacja 
 Opieka pilota 

 Przewodnik: Stambuł, Kapadocja 
 Bilety wstępu* 

 Ubezpieczenie: KL- 20 tys.€ , NNW- 7 tys. pln, do 800 zł bagaż- Europejskie 
  

FIRMA: PARAFIA – ks. Andrzej Szudra 

TERMIN: 8- 21.09.2014 
KOD GRUPY: TUR.01.14- SZUDRA 

PROGRAM 
   
   

http://www.travelistyl.pl/
http://www.adenotel.com/
http://www.atilganotel.com/
http://www.grandsevgihotel.com/
http://www.uslanhotel.com/
http://www.canakhotel.com/odalar


1 dzień- 8.09 
 - 3.00- zbiórka i wyjazd. Przejazd do hotelu w okolicach 

Belgradu 
    - zakwaterowanie, obiadokolacja 

- nocleg 

2  dzień-9.09 
- śniadanie. Przejazd do Stambułu około godz. 21.00 
- zakwaterowanie, obiadokolacja 

- nocleg 
3 dzień-10.09 

- śniadanie. Wyjazd i zwiedzanie: Stambułu.  Zwiedzanie 
miasta rozpoczniemy od rzymskiego Hipodromu, który mógł 
pomieścić 100 tys. widzów i gdzie odbywały się wyścigi 

kwadryg oraz antyczne przedstawienia. Po pierwotnym 
Hipodromie pozostały dzisiaj: kolumna Konstantyna, 
kolumna Wężowa i egipski obelisk. Następnie zobaczymy 

Błękitny Meczet - z sześcioma minaretami i 260 witrażami. 
Pod względem rangi jest drugim po mekkańskim. Kolejnym 

punktem zwiedzania będzie Hagia Sophia* - bizantyjski 
kościół ufundowany przez cesarza Justyniana I Wielkiego. To 
wielkie dzieło architektoniczne z VI w., które było 

najważniejszym kościołem na wschodzie do 1453 r., zaś 
potem najważniejszym meczetem. Następnie kompleks 

pałacowy Topkapi, który od XV do XIX w. był siedzibą 
sułtanów. Niewątpliwie największe bogactwo kryje w sobie 
tutejszy skarbiec wypełniony osmańskimi klejnotami i 

szlachetnymi metalami, a ciekawość wzbudzają liczne sale 
haremu* (ponad 300!), w których przebywało blisko 5 tys. 
osób. Wieczorem pokaz muzyki i tańca Wirujących Derwiszy -  

islamskich mistyków, którzy dążą do zjednoczenia z Bogiem 
poprzez ekstatyczny taniec. [To jest naprawdę niesamowity 

pokaz, trwa 1h 15 minut –  
-  Powrót do hotelu na obiadokolację. 
- obiadokolacja 

- nocleg 
  

4 dzień-11.09 
- śniadanie. - śniadanie. Wyjazd do Kapadocji 
- po drodze krótkie panoramiczne zwiedzanie Ankary. Wjazd 

na wzgórze Anitkabir i zwiedzanie mauzoleum Ataturka. Ze 
wzgórza rozpościera się wspaniała panorama miasta. Następnie 
przejazd do Kapadocji. 

- zakwaterowanie 
- obiadokolacja 

- nocleg 
  
5 dzień-12.09 

- śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Kapadocji  - krainy 
niesamowitych formacji skalnych, podziemnych miast i 

kościołów.  Zobaczymy zespół świątyń w skansenie Goreme*- 
15 TL(wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO), 
zwiedzimy kompleks Pasabagi, gdzie mnisi żyli w odosobnieniu 

w celach wydrążonych w skałach.  



Następnie przerwa na zrobienie zdjęć przy naturalnej „twierdzy” z wulkanicznego 
tufu w Uchisar* , spod stóp której rozciąga się imponujący widok na niezwykłe 

formacje skalne w okolicy. Po południu wizyta w podziemnym mieście Kaymakli*, 
zbudowanym na ośmiu różnych poziomach, zamieszkiwanym niegdyś przez około 
10 tys. wczesnych chrześcijan, którzy mimo niekorzystnych warunków, zdołali 

zbudować znakomicie zorganizowane podziemne miasto. Będzie też czas na zakupy 
oryginalnej biżuterii z onyksu, wyrobów skórzanych oraz tureckich słodkości. 
- obiadokolacja 

- nocleg  
6 dzień -13.09 

- Śniadanie. Po wczesnym śniadaniu wyjazd w 
kierunku Konyi - „ojczyzny derwiszów”. Zwiedzanie 
Mauzoleum Mevlany Celaleddina Rumiego* założyciela 

prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego na świecie 
bractwa Wirujących Derwiszów. Mevlana przybył ze 
wschodniego Iranu w połowie XIII w. na dwór seldżucki w 

Konyi i stworzył doktrynę, dzięki której modlitwa do Boga 
została potraktowana jako swoisty bezpośredni kontakt ze 

Stwórcą, który uzyskiwano dzięki wejściu w trans na skutek 
tańca połączonego z muzyką. To tu powstały kanony, 
którymi do dziś kieruje się Zakon – określone rytmy, 

określony krok oraz strój, którego zwieńczeniem jest 
charakterystyczna podłużna czapka z filcu. W siedzibie 

Bractwa Mevlevitów można zobaczyć cele zakonne, przyjrzeć 
się sylwetce Mevlany.  Następnie przejazd do hotelu  
 - Zakwaterowanie w hotelu, w Pamukale 

- obiadokolacja i nocleg.  
 
 7 Dzień -14.09 

- śniadanie. -  Zwiedzanie Hierapolis - antycznego 
uzdrowiska założonego w 190 r. p.n.e. w miejscu, 

gdzie ponoć tryskało święte źródło. Miasto znane było 
także z legendy o św. Filipie, który umarł tu z dziećmi 
jako męczennik chrześcijański. Po zwiedzaniu czas na relaks na białych 

trawertynach Pamukkale, ze względu na kolor zwanych Bawełnianą Twierdzą. To 
niezwykła kaskada wapiennych tarasów i naturalnych basenów, napełnionych 

wodą z gorących źródeł. Wapienny składnik wytrąca się wówczas, kiedy mająca 35 
stopni Celsjusza woda wypływa z gorącego wnętrza i ulega gwałtownemu 
ochłodzeniu w zderzeniu z powietrzem (dla chętnych możliwość kąpieli w basenie 

Kleopatr ok. 30 TL  
- Zakwaterowanie w hotelu w Kusadasi 
- obiadokolacja, nocleg.   

8 dzień-15.09  
- śniadanie. Czas do własnego wypoczynku 

- obiadokolacja 
- nocleg   
9 dzień 16.09 

- śniadanie. Czas do własnego wypoczynku 
- obiadokolacja 

- nocleg   
 
 



10 dzień-17.09 
-  po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Efezu*, zwiedzimy ruiny jednego z 

najlepiej zachowanych miast antycznych na świecie: wspaniała Droga Arkadyjska, 
imponujący amfiteatr, fontanna Trajana oraz świątynia Artemidy - jeden z siedmiu 
cudów antycznego świata- tu Św. Jan napisał Ewangelie.. Następnie przejazd do 

Meryemana*, gdzie zobaczymy dom, w którym zgodnie z tradycją mieszkała Maria 
– matka  Chrystusa).  
Następnie przejazd do Izmiru – największego miasta na 

tureckim wybrzeżu Morza Egejskiego, gdzie tradycja 
miesza się z nowoczesnością. Zwiedzanie: Wieży Konak – 

wizytówki miasta, marmurowej wieży z 1901 r. o 
wysokości 25 m, jako daru Cesarza Niemiec Wilhelma II 
dla Sułtana Abdulhamida II. Następnie przemkniemy 

przez bazar Kemeraltı, aby dotrzeć do Agory. Miejsce to 
przez ponad 3 000 lat było świadkiem rozwoju 
cywilizacji greckiej na terenach Azji Mniejszej. Następnie 

podjazd pod twierdzę Kadifekale, skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto. 
- obiadokolacja 

- nocleg hotelu Kusadai  
11 dzień- 18.09 
- śniadanie. Czas do własnego wypoczynku 

- obiadokolacja 
- nocleg   

 
12 dzień -19.09  
- śniadanie . przejazd do Pergamonu gdzie 

zwiedzimy m.in. wspaniały akropo*, teatr oraz świątynię 
Trajana. Następnie przejazd do mitycznej Troi*, czyli 
starożytnego Ilionu, gdzie zagłębimy się w szczegóły Iliady Homera, obejrzymy 

najnowsze odkrycia archeologiczne, a także zwiedzimy makietę Konia Trojańskiego. 
Następnie przepłynięcie promem cieśniny Dardanele. Przejazd do hotelu w  

Canakkale 
- obiadokolacja 
- nocleg w Canakkale 

13 dzień-20.09 
- śniadanie. Wyjazd do Serbii 

- zakwaterowanie, obiadokolacja 
- nocleg na terenie Serbii l 
14 dzień-21.09 

- śniadanie. Wyjazd do Polski. 
 
CENA: 1570 ZŁ+ 370€  

 

Zapisy i wpłaty w ratach: 
 

1. Rata do końca lutego w Biurze Parafialnym - 150 Euro i 500zł 
2. Rata do końca kwietnia – 150 Euro i 500zł. 

3. Rata do końca czerwca    – 70 Euro i 570zł. 
 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ostrowie Wielkopolskim 

Ul. Limanowskiego 40 

Tel. 62 735 60 90 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kemeralt%C4%B1
http://m.in/


WAŻNE:  
1. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy, od planowanej 

daty wyjazdu. 
2.  Wnioski  wizowe  są do pobrania na Parafii lub w  Biurze Podróży Travel Styl 
3.  paszport ważny przynajmniej jeszcze 6 miesiące 

4. wypełniony wniosek wizowy 
5. jedno zdjęcie kolorowe (nasze wymagania odnośnie zdjęć: zdjęcie nie może 

być czarno-białe, musi być kolorowe, aktualne, małego standardowego 

formatu, ustawienie na zdjęciu obojętne: z uchem bądź en face) 
6. rezerwacja wycieczki  

7. zaświadczenie z konta w banku o należnościach na koncie w wysokości 50 
USD na każdy dzień pobytu w Turcji 

8. Wszystkie wnioski wraz z paszportem powinny być złożone do dnia 5 

sierpnia w Parafii.  Paszporty będą do odebrania  po około 2 tygodniach 
zdjecia 

UWAGA: 

1.CO WARTO ZJEŚĆ! 
Większość potraw tureckich to właściwa kombinacja należycie zbilansowanych 

składników. Czego przykładem może być Dolma i Sarma (faszerowane i zawijane 
warzywa), zupy z soczewicy, mięso i warzywa, ryż lub kasza (tr.bulgur) i jogurt, 
który podawany jest prawie do wszystkich dań. Gulasz z mięsa i warzyw jest 

zawsze serwowany z ryżem lub kaszą (tr.bulgur). Podstawowym składnikiem 
potrawy börek jest zwykłe ciasto lub ciasto zrobione z jajek, mleka, jogurtu, oleju 

oraz mąki. Turcy jako nadzienia do börek używają mięsa, sera, warzyw z ziołami 
oraz różnorodnych przypraw. Zupy na bazie jogurtu z różnorodnymi płatkami oraz 
mieszanki mięsa i roślin strączkowych również stanowią doskonałe kombinacje. 

Suszone rośliny strączkowe miesza się często z warzywami oraz mięsem. Potrawy 
pilav są przyrządzane z mięsa, ryb oraz różnorodnych warzyw. Pilav dodaje się 
również do suszonych warzyw. Zazwyczaj są serwowane z ayran lub cacık. Kebaby 

są przygotowywane z mięsa kurczaka lub baraniny i podawane w tureckim chlebie, 
cienkim placku (tr. lavaş) bądź na talerzu. Desery są przygotowywane głównie na 

bazie ciasta i przeważnie zawierają orzechy i syrop. Najpopularniejsze desery to 
bakława (tr.baklava), lokma, tulumba tatlısı, kadayıf i künefe. 
2. Dla chętnych występ Występ Derwiszy w hali Dworca Sirkeci - 50 TL 

3. Cena lira tureckiego= za 1 lira trzeba zapłacić 1,6 zł 
 

4. NIE WOLNO W TURCJI:  
- kpić z miłości Turków do futbolu 
- utożsamiać Turków z Arabami 

- fotografować kobiet  bez ich zgody 
- ubierać się zbyt skąpo- w kuse spodenki, minispódniczki 
- zwracać się od razu w języku obcym do naszych rozmówców( wchodząc do sklepu 

, należy powiedzieć przynajmniej słowo po  turecku np: MERHABA) 
- okazywać zbyt wiele czułości swojemu partnerowi w miejscach publicznych 

- wpatrywać się natarczywie w kobietę w trakcie wizyty 
5. Co przywieźć z Turcji: 
- z  tradycyjnych, typowych pamiątek warto przywieźć symbol „na szczęście”, 

zwany Okiem Proroka (nazar boncuğu) – dostępny we wszelkich możliwych  
rozmiarach. Ma za zadanie „chronić od złego spojrzenia”.  

- Dobrą pamiątką będzie czajniczek do parzenia tureckiej herbaty i/lub szklaneczki 
w kształcie tulipana, oraz zestawy do kawy po turecku (wzorzyste filiżanki 
niewielkich rozmiarów). 

- chałwę firmy Koska, którą można kupić nawet w supermarketach.  



EFEZ - MERYEM ANA EVI 

Efez to według tradycji ostatni przystanek apostoła Jana i Maryi matki Jezusa. Za 
Efezem na pagórku znajduje się mały dom w którym miała zasnąć i być wziętą do 

nieba Dziewica Maryja. Dom ten nosi imię „dom Maryi Matki”, bo tu miała żyć 
ostatnie lata razem ze św. Janem. Blisko domku, który jest sanktuarium do 
którego pielgrzymują chrześcijanie i muzułmanie znajduje się mały domek 

wynajęty przez rząd turecki, a konkretnie przez wojsko to w nim mieszkają bracia. 
Każdego roku to miejsce odwiedza tysiące osób, w jednej kolejce stoją wyznawcy 
różnych religii. Muzułmanie rozpoznają w Maryi matkę proroka i mają wobec niej 

wielki szacunek i cześć. W tym sanktuarium obecnie pracuje br. Paweł Szymala. 

  

ANTIOCHIA 

Właśnie z Antiochii Ewangelia Jezusa rozszerzyła się na dalekie rejony geograficzne 
i kulturalne poprzez otwarcie się z odwagą na świat pogański. Z tego portu w 

Antiochii św. Paweł wyruszył na swoje pierwsze trzy wyprawy misyjne, a św. Piotr 
przebywał tu od roku 42 do 48 zanim ustabilizował stolicę w Rzymie. Znajduje się 

tu wielka grota św. Piotra która leży w górach obok miasta. Jest wykuta w skale 
przez pierwszych uczniów, których tu po raz pierwszy, jak czytamy w Dziejach 
Apostols-kich, nazwano chrześcijanami. Grota nosi w sobie pamiątki wspólnych 

agap, jest tu ołtarz jeszcze z tamtych czasów oraz tron Piotra, jego katedra, którą 
zwróciło muzeum. Grota oddana jest pod opiekę kapucynów. Chrześcijanie w 
Antiochii to około 1500 osób, z czego około 100 katolików. Kościół naszych braci 

położony jest w sercu starej dzielnicy żydowskiej, obok minaretu. Od 1995 roku 
został otworzony dom, który przyjmuje pielgrzymów pragnących zatrzymać się w 

Antiochii. 

  

SMYRNA 

W Bayrakly, w jednej z dzielnic Smyrny znajduje się placówka braci. Została 
zbudowana pomiędzy rokiem 1902 1903 na terenie z wielkimi trudnościami danym 

przez Turków i greko-prawosłąwnych chrześcijan Do niedawna Bayrakly nie była 
dzielnicą Smyrny ale małą wioską obok miasta. Mieszkali tam chrześcijanie greko-
prawosławni i rodziny tureckie. Dziś parafia został przystosowana do 

przyjmowania pielgrzymów oraz stanowi centrum spotkań i rozwoju dialogu między 
religijnego i przyjaźni w środowisku muzułmańskim. Smyrna jest centrum 
archidiecezji w której od 1983 roku jest arcybiskupem Germano Bernardini, 

kapucyn z prowincji Parmy. 

  

ISKENDERUN 

Iskenderun to największy ośrodek kustodii tureckiej. Co prawda dziś jest tam 
siedziba biskupa i całej kurii, jednak biskupem jest Luigi Padovese kapucyn wiec 

klimat franciszkański jest zachowany. Bracia są tam od 1984 r., wcześniej od 1858 
byli tam karmelici, ale się wycofali z powodu braku misjonarzy. Z inicjatywy 
misjonarzy została tam założona szkoła językowa: angielski, francuski, włoski. Jest 



to inicjatywa bardzo cenna dla biednych ludzi których nie stać na drogi kursy. 
Wiara chrześcijańska w tej strefie, podobnie jak w innych częściach Turcji 

pozostała żywa dzięki obecności chrześcijan przybyłych z Europy. Także dziś dzięki 
nim do kościoła w Iskenderun przychodzą chrześcijanie tam obecni. Modlą się 
razem maronici, łacinnicy, Melchici, Syryjczycy, Prawosławni i Ormianie. 

  

MERSIN 

Pierwsze prace nad budową kościoła i zaplecza w Mersin sięgają roku 1892. Praca 

duszpasterska skoncentrowana była wokół chrześcijan Chaldejczyków. Jednak po 
wojnie około 200 uciekło do Iraku, ale I tak to miejsce jest najbardziej żywotna 

placówka w kustodii tureckiej. Kościół nosi imię św. Antoniego i został poświecony 
w 1991 jako katedra arcybiskupa i siedziba Wikariatu Apostolskiego Anatolii, czyli 
regionu wschodniego Turcji. 

Placówka w Mersin jest jedną z lepiej rozwiniętych duszpastersko. Co niedziela 
odprawiane są trzy msze święte. Aby zapełnić kościół ojciec Roberto, który od 40 
lat jest w tym kraju jeździ busem po mieście i zwozi ludzi na eucharystię. Jest tam 

dużo młodzieży. Akurat gdy byliśmy pojechali na campo nad morze - jest to rodzaj 
wakacji z Bogiem. W Mersinie aktualnie pracuje br. Maciej Sokołowski.  

Red. br. Maciej Sokołow 

 

Mimo iż 99% ludności[2] wyznaje islam to ślady obecności chrześcijaństwa widać w 

wielu miejscach. W Konstantynopolu (Stambuł) i Antiochii znajdują się dwa z 

pięciu starożytnych patriarchatów chrześcijańskich. W Antiochii mieszka jedna z 

najstarszych wspólnot chrześcijańskich, ustanowiona przez samego Świętego 

Piotra Apostoła. Znajduje się tam także wiele bardzo starych kościołów. Hagia 

Sophia (Świątynia Mądrości Bożej), zanim została przekształcona w meczet, była 

największą świątynią chrześcijańską na świecie. 

Na terenie Turcji znajduje się także wiele ważnych dla chrześcijan miejsc. 

Wspólnoty 

chrześcijańskiew Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Alaşehir i Laodycei

 to Siedem Kościołów Azjatyckich, o których wspomina Święty Jan w Apokalipsie. 

Ten właśnie święty wraz z Marią, po wniebowstąpieniu Chrystusa, zamieszkali w 

małym domku wEfezie. Budynek ten zwany dzisiaj Domem Marii Dziewicy, jest 

miejscem pielgrzymek chrześcijan z całego świata. Jaskinia Siedmiu 

Śpiących również znajduje się w Efezie. 
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