
ODPUST PARAFIALNY I FESTYN RODZINNY W WÓJTOWIE 

NIEDZIELA - 11.06.2017 r. 

godz. 11.00 

18 – URODZINY PARAFII 
      i 500 – LECIE POBYTU MIKOŁAJA KOPERNIKA  

w WÓJTOWIE 
Zapraszamy do wspólnego świętowania Uroczystości odpustowej ku czci NMP Królowej Męczenników w parafii Wójtowo 

oraz na festyn rodzinny połączony z dniem dziecka. W tym roku będziemy świętowali 18 Urodziny naszej Parafii                  
oraz 500 - lecie pobytu Mikołaja Kopernika w Wójtowie. 

Uroczystość rozpocznie się od przywitania Mikołaja Kopernika i Kanoników warmińskich ok. 10.45 przed kościołem. 

Następnie o godz. 11.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji Wszystkich Parafian, Przyjaciół Parafii, Dobrodziejów 

i Gości. Mszy św. będzie przewodniczył Ks. Kan. Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki "Hosianum" w Olsztynie. 

W czasie Mszy św. śpiewać będzie dziecięcy chór "Aniołki" z Ostródy oraz nasz chór parafialny pod dyr. Pani Basi Podolak. 

Po strawie duchowej czekać będzie na nas "coś" dla ciała: 

- tort urodzinowy!!! 

- stoisko z wspaniałymi ciastami upieczonymi przez nasze Panie 

- grill  

- smalec domowej roboty 

- dania kuchni wegetariańskiej 

- bigos 

- skrzydełka 

- kawa, herbata i inne napoje 

W czasie festynu będziemy mieli okazję zobaczyć na żywo pokaz pieczenia 

sękacza (Goście z Żytkiejm!), a potem będziemy mogli go degustować. Będzie też "mrowisko". 

Będzie stoisko z owocami, warzywami i kwiatami oraz „Kuferek” z różnościami! 

Tradycyjnie odbędzie się aukcja wielu atrakcyjnych fantów, min. kurtki, bluzy, koszulki, torby, CB - radio (od naszych 

zaprzyjaźnionych firm: DBK, Olmex oraz od osób prywatnych). Będzie też można wylicytować wizytę w profesjonalnym 

zakładzie fryzjerskim Akademia Fryzjerstwa Adama Przybysza (usługa fryzjerska damska i męska) oraz w Akacji Studio 

Urody. Pan Darek Wasilewski ofiaruje piec wg zamówienia klienta (dochód przeznaczony na parafię).  

W czasie odpustu na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody losowane co pół godziny (przy każdym stoisku za 

zakup dowolnego towaru dostaniemy los, który trzeba będzie wrzucić do "skrzyni losowej"):  

- 3 talony po 100 zł każdy do sklepu spożywczego w Wójtowie (talon nie obejmuje wyrobów tytoniowych i alkoholowych!), 

- 3 wejściówki do SPA "Azzun" w Kromerowie,  

- 3 wejściówki do kręgielni w Olsztynie (każda po sześć osób), 

- 5 voucherów do planetarium w Olsztynie.  

 

Dla dzieci będzie STREFA MALUCHA : 

- dmuchańce oraz animacje w konwencji bajki "Królowa śniegu" 

- gry, zabawy  i konkursy z nagrodami 

- konkursy z języka angielskiego 

- Niespodzianka! 

Wszystko przy dobrej muzyce!  

Całkowity dochód z festynu przeznaczony będzie, jak co roku, na dokończenie budowy naszego kościoła. 

Już dzisiaj wszystkim dziękujemy!                                                         Organizatorzy 


