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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 3 października 2013 roku

zmarł
 śp. JAN KAPANKE

przeżył 83 lata

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 12 października 2013 roku
o godz. 10.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Po Mszy świętej pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Mierzeszynie.
Różaniec w piątek, 11 października o godz. 17.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła.

pogrążona w żałobie: RODZINA

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI

Wszechmogący Boże, pokornie Cię
błagamy, okaż miłosierdzie Twojemu słudze

Janowi Kapanke, którego na tym świecie

zaliczyłeś do Twojego ludu, i przyjmij go do
grona Twoich Świętych w królestwie pokoju

i światła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.
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Fragment księgi chrztów Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
z 1930 roku. Odręczny wpis proboszcza parafii ks. Jana Pawła

Aeltermanna, dotyczący udzielonego sakramentu chrztu Janowi Karolowi
Kapahnke z Mierzeszyna w dniu 8 sierpnia 1930 roku.

Na końcu „współczesny” wpis, dotyczący zawartego sakramentu
małżeństwa z Franciszką Tocha 6 stycznia 1952 roku w Przywidzu.

ODSZEDŁ OD NAS,
I POSZEDŁ W ŚWIATŁO!

Gelobt sei Jesus Christus!

„Jezus wzruszył się w duchu i rozrzewnił... Jezus

zapłakał”

Czcigodny Księże Kanoniku Gerardzie!
Bracia i Siostry!
A zwłaszcza Wy moi drodzy: Regino, Ryszardzie
i Mariolo!

Dzisiaj po raz kolejny w naszym życiu wsłuchujemy
się w tę szczególną historię ewangeliczną. Oto Betania.
Niewielka osada położona w pobliżu świętego miasta
Jeruzalem. Osada, do której Jezus tak często podążał.
Dlaczego? Dlatego, aby nawiedzić dom rodzinny
Łazarza, Marii i Marty. Ewangelia nazywa Łazarza
przyjacielem Jezusa, a jego siostry przedstawione są
jako Jego „uczennice”. Maria, to kobieta pilnie
słuchająca Mistrza z Nazaretu. Jej siostra Marta – to
kobieta wielkiej gościnności, ale także wiary. Wierzyła
mocno w posłannictwo Jezusa, w zmartwychwstanie:
„Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn
Boży, który miał przyjść na świat”.

Jednak rodzina z Betanii pogrążyła się w żałobie.
Zmarł ukochany brat Marii i Marty: Łazarz, przyjaciel
Jezusa. Jezus wchodzi do znanego Mu domu. I rzecz
niesamowita: płacze, płacze nad śmiercią przyjaciela
(tak jak zapłakał nad dramatem Jerozolimy). Pytamy

się: jak to możliwe, żeby Syn Boży płakał? A jednak!
Pamiętamy: Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg, ale
też prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek! A
człowiek, to istota pełna uczuć, także przeżywająca
dramat śmierci bliźniego.

Moi Drodzy!
Dzisiejszy fragment Ewangelii Janowej przeżywamy

w sposób szczególny. Przeżywamy wydarzenie
starożytnej Betanii, wydarzenie wskrzeszenia
Łazarza. Ale też wchodzimy do gościnnego domu. Do
domu rodziny, która tak często gościła Syna Bożego.
Patrząc na ten dom, patrzymy przez pryzmat
Ewangelii na rodzinny, dom państwa Kapanke. Jakże
ten dom rodziny Kapanke jest podobny do tego domu
z dzisiejszej Ewangelii. Położony blisko kościoła, czyli
Domu samego Jezusa. Rodzina Kapanke zawsze
przyjmowała do siebie Jezusa. Przyjmowała Jezusa
poprzez autentyczną pobożność i godne życie.
Przyjmowała Jezusa, ponieważ wierzyła Jemu, Jego
słowu zawartemu na kartach Ewangelii. Zwykła
codzienność zawsze była powiązana z wyznawaniem
wiary.

Dzisiaj pochylamy się nad życiem ucznia Jezusa
Chrystusa: Jana Kapanke. Odszedł on od nas tak
niedawno, bo w czwartek, 3 października 2013 roku.
Choroba nowotworowa stała się jak gdyby ostatnim
punktem jego bogatego i wspaniałego życiorysu.

Jan Karol Kapahnke przyszedł na świat w
Mierzeszynie, dnia 3 sierpnia 1930 roku. Pochodził z
rodziny ewangelicko katolickiej. Już po kilku dniach
od urodzenia został ochrzczony w kościele parafialnym
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Sakrament
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 chrztu przyjął z rąk miejscowego proboszcza ks. Jana
Pawła Aeltermanna dnia 8 sierpnia. Ks. Jan Paweł
Aeltermann, bliski sąsiad rodziny Kapahnke wywarł
niewątpliwie wielki wpływ na dzieciństwo małego
Jana. Już jako kilkuletni chłopiec został włączony
przez ks. Aeltermanna do grona miejscowych
ministrantów. Jako dziecko był świadkiem trudnego
okresu w parafii po dojściu faszystów do władzy.
Historia Wolnego Miasta Gdańska była historią
dramatyczną dla Polaków, Niemców, dla wyznawców
Chrystusa. Znamy te wydarzenia z kart historii. Jan
Kapanke jako dziewięcioletnie dziecko przeżył
dramat rozpoczęcia II wojny światowej. Już na
początku jej trwania, ukochany ksiądz proboszcz, ks.
Jan Paweł Aeltermann został okrutnie zamordowany
przez faszystów. Ale, przez całe życie śp. Jana
Kapanke osoba ks. Aeltermanna była żywa i obecna.
Modlitwa, rozmowy a nawet karcenia ze strony
księdza pozostały w jego pamięci. I ten pobliski grób
męczennika. Grób Kapłana całkowicie oddanego Bogu,
parafianom. Kapłana, który wywarł ogromny wpływ
na całe życie śp. Jana Kapanke.

Jak wiemy, dzieciństwo, czas wojenny i powojenny
śp. Jan spędził w Mierzeszynie. Lata powojenne.
Jakże nowa sytuacja! Napływ nowej ludności z całej
Polski i stopniowy wyjazd rodaków do Niemiec.
Rodzina Kapanke pozostała jednak tutaj, w
Mierzeszynie. To przecież ich ojcowizna. Ziemia
najdroższa i ukochana. Rodzina Kapanke była i jest
narodowości mierzeszyńskiej!

W latach pięćdziesiątych Jan wstąpił do Ochotniczej
Straży Pożarnej. OSP Mierzeszyn po dziś dzień
zapisuje piękną kartę historii w dziejach Mierzeszyna
i okolicznych miejscowości.

Ważną datą w życiu śp. Jana Kapanke było zawarcie
sakramentu małżeństwa z Franciszką Tocha (ur. 21
listopada 1929 roku). Ślub odbył się w uroczystość
Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1952 roku w
pobliskiej Parafii św. Franciszka Ksawerego w
Przywidzu. To było szczęśliwe i wzorowe małżeństwo!
Małżonkowie przeżyli wspólnie 53 lata. Śp.
Franciszka Kapanke odeszła z tego świata do Domu
Ojca dnia 6 czerwca 2005 roku a jej pogrzeb odbył się
tu, w Mierzeszynie dnia 10 czerwca 2005 roku.
Państwo Kapanke otrzymali od Boga troje dzieci:
Reginę, Ryszarda i Mariolę. W roku 1977 cała rodzina
Kapanke wyjechała do Niemiec, do miasta Hannover.
Pozostawili jednak w Mierzeszynie swoją ojcowiznę,
dom. Tu często przyjeżdżali. Bo to zawsze było miejsce
najdroższe ich sercu. Śp. Jan pracował w Niemczech
w firmie nieruchomości aż do emerytury. Będąc na
zasłużonej emeryturze wraz ze swoją kochaną żoną
Franciszką zwiedzał wiele pięknych miejsc. Jednak
najchętniej przyjeżdżali tu, do Mierzeszyna, i tu mile
spędzali czas.

Bracia i Siostry!
Drodzy Regino, Ryszardzie, Mariolo!
Świętej pamięci Jan Kapanke „odszedł od nas, i

poszedł w Światło”. Poszedł w Światło, którym jest sam
Jezus Chrystus. Poszedł do Niego jako wytrwały uczeń
i świadek Jego Ewangelii. Bardzo smutno i cicho
zrobiło się wokół nas po odejściu śp. Jana Kapanke.
Rodzina żegna go z wielkim bólem. Rodzina i my
wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości tu,
w Mierzeszynie. Tu w kościele św. Bartłomieja
Apostoła, kościele całego jego życia, kościele jakże
bardzo ulubionym!

Ks. Kanonik Gerard Borys i ja żegnamy naszego
drogiego sąsiada. Sąsiada ogromnego serca!

Dziś wszyscy dziękujemy Panu Bogu za życie śp.
Jana Kapanke, ale też dziękujemy jemu. Dziękujemy
ci, drogi nasz bracie Janie, że byłeś wśród nas, że byłeś
także cząstką historii naszego własnego życia.
Dziękujemy ci za każdy dzień z Tobą. Dziś, jutro i jak
najdłużej będziemy o Tobie pamiętać i modlić się za
Ciebie: w Niemczech, w Polsce ale przede wszystkim
w Twojej Ojczyźnie, to znaczy w Mierzeszynie. A Ty
pamiętaj o nas i oczekuj nas! Wspieraj nas w naszej
codzienności, abyśmy nasze życie potrafili przeżyć
pięknie, a kiedyś spotkać się z Bogiem w Ojczyźnie
Niebieskiej i z Tobą! Amen.

Grüß Gott!
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 12 października 2013 roku
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