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VII Maraton Rodzinny 
1-2 czerwca (piątek-sobota) 2018 roku 

 
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie 

w roku jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu  
 

Długość trasy ~ 69 km  
Radom — Cerekiew — Sady Kolonia — Studzianna  

Maraton Rodzinny jest pielgrzymką wdzięczności 
 

Program 
 ———————————— Piątek — 1 czerwca 2018 roku ———————————— 

 
Długość trasy pielgrzymki rowerowej  

Radom — Cerekiew — Sady Kolonia — Studzianna ~ 69 km 
(czas przejazdu ok. 6 godzin) 

ewentualne bagaże można zostawić w piątek — 1 czerwca — w budynku Katolickiego Liceum od 7.30 do 8.00,  
zostaną zabrane samochodem  

 
Przyjazd rowerami z Radomia do Cerekwii przed kościół indywidualnie  
(z centrum Radomia ~ 9 km) 

 
I etap 9.00 — wyjazd rowerami z Cerekwii (sprzed Kościoła ) do Jarosławic ~ 9,3 km (~ 40 min) 
 
II etap 10.00 — Jarosławice – Jagodno ~ 7,2 km (~30 min)  
 
III etap 10.45 — Jagodno – Sady Kolonia ~ 13,6 km (~ 50 min) 

Sady Kolonia przed kościołem  
— modlitwa przy pomniku męczennika Sługi Bożego ks. Jana Michałkowskiego COr  

 
IV etap 12.15 — Sady Kolonia – Domaszno ~ 16,3 km (~ 65 min) 

Domaszno przy szkole — posiłek regeneracyjny 
 
V etap 14.00 — Domaszno – Studzianna Brudzewice ~ 13,3 km (~ 50min) 
 

——————————————————— 
  
Osoby, które nie mogą z różnych przyczyn jechać rowerami  
zapraszamy na poniższy program:  
 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w bazylice 
 15.30 — zupa regeneracyjna na podwórzu klasztornym  
 

 
18.30 — Msza święta dziękczynna, procesja eucharystyczna wokół Bazyliki 
 
20.00 — obfity piknik rodzinny – grill – kolacja – pogodny wieczór  
 
Możliwość zakwaterowania uczestników w ośrodku „Młynczysko” od godz. 16.00. Proszę o zabranie własnych 
ręczników — w wyposażeniu pokoju jest tylko jeden ręcznik. Opuszczenie pokoi do godz. 10.00 w sobotę. 
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———————————— Sobota — 2 czerwca 2018 roku ———————————— 
8.00 — śniadanie królewskie  
 
10.00 — Msza święta w Bazylice w Studziannie 

— Litania do Najświętszego Serca Jezusa  
 
Zakończenie — powrót rowerami do Radomia — odjazd autokaru do Radomia — powrót indywidualny 
samochodami (ci którzy chcą wrócić autokarem, możliwość przewiezienia rowerów lawetą do Radomia — 
konieczne zaznaczenie na karcie zgłoszenia i przypięcie otrzymanej opaski „laweta”!) 
odbiór przy portierni Peugeot-Serwis — ul. Kozienicka 1 — w sobotę) 
 
 
Organizatorzy:  
 
— Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu 
 
— Oratorium Rodzin przy duszpasterstwie księży filipinów w Radomiu  
 
 
Koszty uczestnictwa (od osoby)  
 
dorośli: 80 zł, młodzież: 40 zł (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), dzieci: 20 zł 
(koszt obejmuje całość organizacji: kolacja, śniadanie, nocleg w Studziannie ośrodek „Młynczysko” 
 i Dom Rekolekcyjny księży filipinów; ubezpieczenie, transport) 
(koszt bez noclegu – dorośli: 40 zł, młodzież: 20 zł) 
 
Załącznik — Formularz zgłoszeniowy (do pobrania z www.klo.radom.pl) 
 
Zapisy do 28 maja br. 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: ksiegowosc@klo.radom.pl  
lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-16.00. Przy zgłoszeniu podajemy dokładną imienną liczbę 
uczestników (PESEL oraz miejsce zamieszkania — potrzebne do ubezpieczenia — dane osobowe będą 
wykorzystane tylko na potrzeby organizacji pielgrzymki i do czasu jej zakończenia)  
 
Wpłaty dokonujemy na poniższe konto z dopiskiem maraton rodzinny lub w sekretariacie szkoły. 
 
Konto:  
 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri  
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom  
 
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku 
76 9132 0001 0000 3954 2000 0010 
 

Koordynator projektu: 
ks. Mirosław Prasek COr  

e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl  
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