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Uroczystość 50 - lecia Kapłaństwa Księdza Kanonika Józefa Dawczyńskiego

   Ksiądz Kanonik Józef Dawczyński święcenia kapłańskie otrzymał 19 stycznia 1957 r. w Katedrze Częstochowskiej. Na kartach historii parafii pw.
Św. Macieja Apostoła w Siewierzu zapisał się trwale jako niezwykły duszpasterz i gospodarz - w 2006 r. obchodził 20-lecie pracy na tej parafii.
Rok 2007 - to rok zaszczytnego Jubileuszu 50 - lecia Kapłaństwa Księdza Józefa Dawczyńskiego.

   Z tej okazji w kościele pw. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu w dniu 21 stycznia 2007 r. odbyła się jubileuszowa uroczystość 50-lecia
Kapłaństwa Księdza Kanonika Józefa Dawczyńskiego. Mszę Św. odprawił Ksiądz Jubilat w asyście wielebnych księży zaproszonych na
obchody oraz księży, którzy wraz z księdzem Józefem przed 50 laty otrzymali święcenia kapłańskie.
   Homilia wygłoszona przez Księdza Prałata Henryka Szymca  podkreśliła,  że Złoty Jubileusz, jest okazją do przemyślenia tajemnicy
kapłaństwa doświadczanego w rzeczywistości Kościoła.
   Podczas uroczystej Mszy Św., w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz niezliczona ilość lokalnej społeczności, Ksiądz Jubilat otrzymał
gratulacje,  życzenia,  kwiaty i  upominki  od władz samorządowych Gminy Siewierz,  wszystkich zebranych księży,  organizacji  parafialnych,
społecznych, zaprzyjaźnionych rodzin, przyjaciół, zespołów artystycznych oraz dzieci i młodzieży szkolnej. 
   Biorący udział w uroczystości, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, w imieniu władz samorządowych Gminy Siewierz oraz
własnym również złożył Jubilatowi najlepsze życzenia zdrowia i radości oraz podziękowania za owocne lata pracy duszpasterskiej. W swoim
wystąpieniu Burmistrz podkreślił wyjątkowość Księdza Proboszcza wynikającą z Jego życiowej mądrości przekazywanej mieszkańcom, którzy
czerpią z niej wzory do naśladowania.
     Dziękując za wszelkie dobro, które wypłynęło ze zrealizowanych przez Księdza idei i pomysłów integrujących mieszkańców Siewierza,
uczestnicy obchodów prosili Księdza Jubilata o przyjęcie wyrazów uznania i życzeń wszelkiej pomyślności w dalszej realizacji kapłańskiego
powołania.

    Popołudniowe spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu było okazją do wspomnień z 50-letniego okresu kapłaństwa. Nie
zabrakło prezentacji zdjęć z życia i działalności Księdza oraz informacji nt. „Parafii Księdza Jubilata”. Wspólne „Sto Lat” i okolicznościowy tort
poprzedzone zostało prezentacją słowno-muzyczną przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu. Dla Jubilata i
zaproszonych gości wystąpił również zespół tańca nowoczesnego „ATIGRAM” działający przy MGOK w Siewierzu. Koordynatorem uroczystości
obchodów 50 - lecia kapłaństwa Księdza Józefa Dawczyńskiego był Ksiądz Mariusz Dydak – Wikary Parafii pw. Św. Macieja Apostoła w
Siewierzu.
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