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WIELKIE DZIĘKCZYNIENIE 
PANU BOGU ZA STO LAT ŻYCIA 

PANI HELENY GORDON

Droga pani Heleno!
Droga Rodzino naszej szacownej Jubilatki!
Bracia i Siostry!

Gromadzimy się dziś tu w Mierzeszynie, w starym, 
bardzo skromnym kościele parafialnym św. Bartłomieja 
Apostoła. Początki tej świątyni sięgają XIV wieku. Ile 
pokoleń ludzi się tu modliło? Ile narodowości? Historię 
modlących się tu ludzi zna jedynie sam Bóg. Dzisiaj 
modląc się w tym kościele dołączamy do wielkiej 
ludzkiej pielgrzymki uczniów Jezusa Chrystusa. W tym 
miejscu Go rozpoznawali, tu czerpali nadzieję i siłę do 
życia. Tu uczyli się pięknego życia. Tu w końcu się 
uświęcali. Ten kościół stawał się historią życia dla 
niezliczonej liczby chrześcijan od stuleci.

Ten kościół jest bardzo bliski naszej Jubilatce, 
ponieważ tu otrzymała sakrament Chrztu świętego dnia 
13 lipca 1919 roku przez posługę znanego proboszcza, 
męczennika II wojny światowej, Ks. Jana Pawła 
Aeltermanna. Czy jest zbiegiem okoliczności, że dzisiaj 
obchodzimy 143. rocznicę urodzin tego sławetnego 
Męczennika? W tym kościele Helena przystąpiła do 
pierwszej spowiedzi i Komunii świętej oraz tu przyjęła 
sakrament Bierzmowania. Dzieciństwo, pierwsze lata 
życia są najpiękniejsze! 

Moi Drodzy!
Dzień dzisiejszy: 26 czerwca 2019 roku. Dla wielu to 

zwykły dzień, ale nie dla pani Heleny Gordon! To dzień 
Jej setnych urodzin. Dzień wielkiego dziękczynienia 
za przeżycie tak pięknego życia, choć często trudnego. 
Pani Helena, jak wiemy urodziła się w czwartek, 
26 czerwca 1919 roku w niedalekim Domachowie. 
Mierzeszyn był Jej parafią, bardzo bliską sercu, mimo 
faktu, że już w 1933 roku przeprowadziła się do 
pobliskiej Żuławy. Były to czasy bardzo trudne. Wolne 
Miasto Gdańsk. Dojście do władzy faszystów. Pogarda 
dla człowieka. A na początku września 1939 początek 
okropności II wojny światowej. Wtedy nasza Jubilatka 
miała dwadzieścia lat. Co wtedy czuła? Jaką miała 
koncepcję życia? To zachowuje po dziś dzień w swoim 
sercu. Czasy powojenne to zawsze nowa nadzieja! 
Rodzina, dzieci, zwykłe dni. Troska o każdy dzień!

Bracia i Siostry!
Helena Gordon z domu Klassen. Gdańszczanka. 

Dziś patrzymy na nią w tym szczególnym miejscu, 
miejscu Jej Chrztu świętego, miejscu Jej dzieciństwa 
i pierwszych modlitw do Boga. Wraz z panią Heleną 
pragniemy pięknie i pobożnie uczcić Jej jubileusz 
100-lecia urodzin, tak jak przystoi wiernym 

Kazanie ks. Andrzeja Sowińskiego w czasie Mszy świętej 
dziękczynnej z okazji jubileuszu 100. rocznicy urodzin 
parafianki, pani Heleny Gordon, 26 czerwca 2019 roku.

chrześcijanom – wielbiąc Boga i wysławiając Go przed 
ludźmi za dobrodziejstwa jakie nam nieustannie 
wyświadcza. Bogu składamy dzięki za wszelkie 
dobro, które stało się udziałem dostojnej Jubilatki. 
Dziękujemy za wszystkie dobre dokonania i prosimy 
też o darowanie win za to, co było nieudane lub 
niezgodne z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. 

W całym życiu wiodło Jej się różnie, ale zawsze 
i wszędzie przyjmowała wszystko z wdzięcznością. 
Nigdy nie miała wygórowanego mniemania 
o sobie. Pozostała osobą skromną i miłą. Zawsze 
w wierze katolickiej. Dzisiaj razem z nami wszystkimi, 
czcigodna Jubilatka wyraża wdzięczność Chrystusowi 
Panu za dar życia, za szczęście własne, całej rodziny 
i przyjaciół. Do tej wdzięczności dołączamy nasze 
modlitwy, których najpiękniejszym wyrazem jest ta 
Eucharystia – nasze wspólne dziękczynienie.

Moi Drodzy!
Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza 

na początku życiowej drogi, wydaje się nie do 
osiągnięcia, to czas, w którym można zebrać mnóstwo 
doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile 
szczęścia i niezmierzonej radości. Pani Helenie było 
przeżyć cały wiek, doświadczyć trudów i radości z nim 
związanych.

Ostatnie lata życiorysu pani Heleny wypełnia Jej 
obecność w Warczu u boku drogiej córki Henryki 
[Bystrzak] a także wnuczki Karoliny [Ciurzyńska]. 
Radość codzienności jest uzupełniana przez prawnuki. 
Od wielu lat, w każdy pierwszy piątek miesiąca pani 
Helena spotyka się z Chrystusem przyjmując Komunię 
świętą. To również dobry przykład dla innych, aby 
zawsze, przez całe życie być w bliskości naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że przez dziewięć już lat 
tak często mogę gościć w domu naszej Jubilatki!

Droga pani Heleno!
Jak już wspomniałem najpiękniejszym wyrazem 

naszych życzeń w stosunku do Ciebie jest ta Msza 
święta sprawowana dokładnie w Twoje setne urodziny. 
Chcemy, aby nadal był blisko Ciebie nasz Pan Jezus 
Chrystus. Niech Matka Boża nasza Patronka ma 
Ciebie w swojej matczynej opiece. Życzymy Ci radości 
z przeżycia każdego, kolejnego dnia. Ciesz się ze 
wszystkiego co Ci jest dane od dobrego Boga. Niech 
Jego błogosławieństwo towarzyszy Ci zawsze! Do 
dzisiejszych życzeń swoje słowo serdeczności kieruje 
także Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański.

Pani Heleno! „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze 
swoje i niech cię obdarzy pokojem” (zob. Lb 6,24-26). 
Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 26 czerwca 2019 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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