Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

Festyn parafialny
dodano: 29.08.2015 r.

Tradycją już stał się festyn parafialny towarzyszący odpustowi. W tym roku parafianie bawili się w
niedzielne popołudnie 16 sierpnia. Pogoda sprzyjała, atrakcji zapowiedziano wiele, więc i chętnych do
udziału nie brakowało. O godz. 14.00 swoim występem, festyn otworzyła Patrycja Baczyńska. Parafianie i
goście mogli skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej - pyszna grochówka, grillowe specjały,
barszczyk czy bezkonkurencyjne pierogi przygotowane - jak zwykle - przez nieocenione panie z
parafialnego oddziału Caritas.
Na deser oczywiście ciasto i rurki z kremem. Dużo kalorii, ale można je było stracić - do tańca przygrywał
pan Ireneusz Domaros, a przykład dała Diakonia Tańca. Teatr Lalki &bdquo;Tęcza&rdquo; zaprosił dzieci
na spektakl, a po nim do wspólnej zabawy. WORD przygotował niespodziankę - chętni mogli sprawdzić,
na symulatorze oczywiście - jak wygląda jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na
pewno była to dobra lekcja dla wszystkich kierowców, również tych przyszłych. Dużym aplauzem cieszył
się koncert pieśni patriotycznych i religijnych w wykonaniu pana Piotra. Dorośli mogli oddać honorowo
krew w stojącym na parkingu krwiobusie. Stoiska z rękodziełem artystycznym, tanią książką czy loterią
również cieszyły się zainteresowaniem. Wszyscy oczywiście czekali na losowanie głównych nagród,
zwłaszcza roweru i wycieczki do Heide Parku, oraz na licytację.
Przy okazji dobrej zabawy można też zrobić wiele dobrego - cały dochód z festynu został przekazany na
potrzeby parafialnej Caritas. Wszystkie członkinie tej wspólnoty, z panią Elą Szreder na czele,
zaangażowały się w organizacje i prowadzenie tej niemałej przecież imprezy koordynatorka działań była
pani Kazimiera Wróblewska. Wszystkim należą się słowa uznania i wdzięczności.
Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane z takim rozmachem, konieczna była pomoc i zaangażowanie
wielu ludzi dobrej woli, do których zwrócili się organizatorzy festynu. Nasza wdzięczność chcemy wyrazić
licznym sponsorom, bez których festyn nie mógłby się odbyć.
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