Z Ŝałobnej karty…
W niedzielę 25 stycznia 2009 roku około godz. 6 czasu lokalnego (około godz. 12 wg
czasu polskiego) w Lackawanna w USA zmarł Ks. Prałat Jan Kępczyński. Ksiądz Prałat
pochodził z parafii Dobrzyń nad Wisłą . Przez wiele lat corocznie odwiedzał swoją rodzinną
parafię. Odprawiał Msze św. w parafialnym kościele , słuŜył posługą kapłańską w
konfesjonale. Zawsze otwarty i serdeczny dla wszystkich, znany był mieszkańcom naszej
okolicy i zawsze był serdecznie przez nich witany w Dobrzyniu. Pomimo tego, Ŝe znaczną
część swego Ŝycia spędził poza granicami Polski sercem związany był z Polską. Z tej ziemi
pochodzili jego rodzice, tutaj mieszkają jego najbliŜsi.

Dla młodszych i tych, którzy nie znali Księdza Jana postaram się przybliŜyć jego
sylwetkę…

Urodził się 20.10.1919 r. w Brooklyn N.Y. w USA. Rodzice Jego byli Polakami,
ojciec Feliks Kempczyński pochodził z Łosiowa powiat Pułtusk, matka Helena z
Sobolewskich z Bachorzewa.

W 1921 r. mama Księdza Jana, Helena Kempczyńska wraz z dziećmi przyjechała do
Polski, przebywała w kraju półtora roku, po czym wróciła do USA. Jan Kempczyński
mieszkał wraz z rodzicami i siostrami w Brooklynie.

Tam teŜ ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W 1932 Ksiądz Jan powtórnie
przyjechał do Polski i zamieszkał w Zbyszewie. Naukę kontynuował w Szkole Podstawowej
w Dobrzyniu nad Wisłą. Po jej ukończeniu przez rok uczęszczał do Szkoły w Sierpcu, a
następnie do Liceum Diecezjalnego w Płocku.

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwę w nauce. Po wyzwoleniu Ks. Jan
Kempczyński ukończył rozpoczęte przed wojną Liceum. W 1946r. wstąpił do WyŜszego
Seminarium Duchownego. Po 2 latach nauki w Seminarium Duchownym wyjechał do USA,
tam dokończył studia seminaryjne i przyjął święcenia kapłańskie dnia 19 maja 1951 r. Po
święceniach pracował w róŜnych parafiach jako wikariusz.

W 1969r. został mianowany proboszczem parafii w wiosce Forestville. Po 5 latach
pracy w Forestville Ksiądz Jan został przeniesiony do parafii św. Józefa w North Tonowanda
,nieopodal wodospadu Niagara. Ksiądz Prałat przez wiele lat był kapelanem „Unii Polskiej w
Ameryce” – organizacji zrzeszającej Polonię. Przez 16 lat był sędzią w Diecezjalnym Sądzie
MałŜeńskim. W 1994 r. przeszedł na emeryturę. Od 1995r pomagał , jako starszy kapłan ,w
parafii św. Tymoteusza w Town of Tonowanda oraz w swojej poprzedniej parafii św. Józefa.
W roku bieŜącym skończyłby 90 lat. Pozostanie w naszych sercach jako osoba głębokiej
wiary, pełna optymizmu i Ŝyciowej energii .

Pogrzeb Księdza Prałata odbył się dnia 29 stycznia 2009 r .o godz. 12.30 czasu
lokalnego w Lackawanna.

Renata Bartoszewska.

Źródłem zawartych w tekście informacji jest wywiad z Księdzem Janem przeprowadzony w
sierpniu 2001 roku przez autorkę.

