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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 4 lutego 2021 roku

zmarła
 

śp. HELENA GORDON 
ur. 26 czerwca 1919 roku w Domachowie

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 6 lutego 2021 roku
o godz. 12.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żuławie.

Różaniec przed Mszą świętą pogrzebową o godz. 11.30.
Pogrzeb po Mszy świętej na cmentarzu w Żuławie.

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

Pogrążona w żałobie Rodzina
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Kazanie ks. Andrzeja Sowińskiego na Mszy świętej 
pogrzebowej za śp. HELENĘ GORDON. Kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Żuława, 6 lutego 2021 roku.

WYJDŹCIE NA SPOTKANIE 
CHRYSTUSA

zob. Mt 25, 1-13
Droga Rodzino śp. Heleny!
Drodzy Bracia i Siostry!
Drogi Księże proboszczu Marku [Kapusta], mój kolego 
od 18 września 1984 roku!

Dziś powraca do nas przypowieść o dziesięciu 
pannach. Przypowieść, która ukazuje nam mądre 
i rozsądne niewiasty oraz te, które były nieroztropne. 
Stare tłumaczenia ewangeliczne nazywają je nawet 
„głupimi”. Ta przypowieść nie dotyczy  tylko kobiet. 
Jest słowem Jezusa skierowanym do każdego 
człowieka. Jest słowem ciągle aktualnym. Każdy 
z nas ma wyjść na przeciw Chrystusa. Ma wyjść do 
Niego nie tylko przy końcu życia. Każdy nasz dzień 
ma być wychodzeniem do Chrystusa. On idzie w naszą 
stronę. My mamy do Niego się zbliżać z płonącą lampą 
naszych serc, z lampą mądrości, która zawsze ma 
życiowy zapas oliwy. Oliwy wiary, nadziei i miłości. 
Dziś gromadzimy się tu, w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Żuławie, aby na nowo przeżyć ten 
fragment mateuszowej Ewangelii o Chrystusie, który 
idzie w naszą stronę. Chcemy rozważyć to spotkanie 
w kontekście długiego życia naszej siostry śp. Heleny 
Gordon z domu Klassen, Gdańszczanki. Jej życie, 
trwające prawie sto dwa lata było pobożną wędrówką 
z Chrystusem. Zawsze do Niego zbliżała się z piękną 
lampą swojego życia. Ta lampa rozświetlała drogi jej 
codzienności.

Mimo żałoby, dziękujemy Panu Bogu za jej życie... 
Urodziła się w czwartek, 26 czerwca 1919 roku 
w niedalekim Domachowie. Jej pierwsze spotkanie 
z Chrystusem dokonało się 13 lipca 1919 roku 
w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Wtedy przyjęła święty sakrament Chrztu świętego 
przez posługę sławnego Ks. Jana Pawła Aeltermanna, 
proboszcza mierzeszyńskiego, męczennika II wojny 
światowej. Ciekawym faktem jest ta sama data 
urodzin Ks. Jana Pawła Aeltermana i Heleny Klassen: 
26 czerwca [1876 i 1919 roku]. Ostatni raz śp. Helena 
odwiedziła grób śp. Ks. Aeltermanna 26 czerwca 2019 
roku, czyli w setną rocznicę swoich urodzin i 143. 
rocznicę urodzin „swojego księdza”.

Moi Drodzy!
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie była 

rodzinną parafią śp. Heleny, bardzo bliską jej sercu. 
W swoich wspomnieniach z 3 czerwca 2011 roku 
pisała m.in.: „W Mierzeszynie w tamtych czasach były 
dwa kościoły. Jeden z nich był ewangelicki, a drugi 
katolicki, do którego uczęszczałam wraz z rodziną. 
Gdy zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej 
w Warczu miałam siedem lat. Lekcja religii była 
wtedy prowadzona przez księdza Aeltermanna. 
Pamiętam, że Księdzu bardzo zależało na tym, aby 
każdy przykładał się do nauki i umiał przykazania. 
Musieliśmy nauczyć się wszystkiego, żeby móc być 
przyjętym do Pierwszej Komunii świętej. Pierwszą 

Komunię świętą miałam w Mierzeszynie. Kiedyś nie 
było samochodów i pamiętam, że szliśmy pieszo na 
Mszę świętą wraz z mamą i tatą. W tamtych czasach 
Msza święta była prowadzona po niemiecku i trwała 
około godziny. Ksiądz Aeltermann był proboszczem 
w Mierzeszynie 27 lat. Bierzmowana również 
byłam za jego probostwa” (zob. „U św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie”, nr 11{20}, str. 9). W 1933 roku jej 
rodzina przeprowadziła się do Żuławy. Helena miała 
wówczas czternaście lat. Odtąd Żuława stała się „jej” 
wioską. Tu spędziła swoją młodość, tu modliła się 
w tym niewielkim kościółku. Pamiętajmy, że rok 1933 
to dojście faszystów do władzy. Dwudziestoletnia zaś 
Helena, obywatelka Wolnego Miasta Gdańsk, przeżyła 
dramat rozpoczęcia II wojny światowej. Pierwsze 
strzały, które padły na pobliskim Westerplatte, potem 
w całej Polsce, Europie i świecie stały się tragedią 
dla całej ludzkości. Tereny te zostały bezpośrednio 
wcielone do Rzeszy Niemieckiej. Niepewność 
o przeżycie kolejnego dnia... Ponure, długie wojenne 
lata... A później trudne lata powojenne, ciężka praca 
Heleny. Małżeństwo, rodzina, wychowywanie dzieci, 
zwykła codzienność, jakże podobna do wielu innych 
rodzin. 

Ostatni okres życia śp. Helena Gordon spędziła 
w Warczu. Powróciła do swojej macierzystej parafii. 
Tutaj mieszkała ze swoją córką Henryką [Bystrzak], 
a także z wnuczką Karoliną [Ciurzyńska] i jej rodziną. 
Lata mijały. W tym czasie „jej światem” stał się 
właściwie dom w Warczu. To był także „jej kościół”, 
bo tu przez lata przyjmowała Komunię świętą w każdy 
pierwszy piątek miesiąca. Bardzo dziękuję, że przez 
blisko jedenaście lat nawiedzałem ten dobry dom 
niosąc tu Chrystusa eucharystycznego.

Bracia i Siostry!
Dziękujemy Panu Bogu, że byliśmy razem ze 

śp. Heleną. Dziękujemy za jej dobroć, mądrość, 
pobożność. Dzień dzisiejszy, dzień pogrzebu nie 
będzie zakończeniem spotkań z naszą Zmarłą. Nasze 
modlitwy w kościołach: tu w Żuławie, w Mierzeszynie, 
w Rumi Janowie i w tylu innych... Modlitwy w naszych 
domach a także na tym niewielkim cmentarzu 
w Żuławie będą wyrazem naszej pobożności i wiary, 
wyrazem miłości i pięknego daru dla śp. Heleny. 
Jej ciało zostanie złożone tu w grobie, spocznie na 
„swojej ziemi” wśród swoich najbliższych, którzy 
poprzedzili ją w życiowej wędrówce. Odwiedzajmy 
to miejsce, niech będzie nasączone naszą modlitwą 
zanoszoną do Boga. Niech pozostanie także miejscem 
naszej zwykłej, ludzkiej, bezpośredniej rozmowy ze 
śp. Heleną. Tak, rozmowy z nią! Ona żyje w Bożym 
otoczeniu, żyje w naszym sercu, modlitwie, ale także 
w tych zwykłych, ludzkich rozmowach.

Moi Drodzy!
Wyjdźmy na spotkanie z Chrystusem. Wyjdźmy 

dziś i jutro. Każdego dnia naszego życia! Śp. Helena 
Gordon już przeżywa spotkanie ze swoim Panem 
w Ojczyźnie niebieskiej. Niech będzie ono spotkaniem 
w wiecznej radości zbawionych. Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym. Amen.

Żuława, 6 lutego 2021 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Żuława, 6 lutego 2021 roku. Pogrzeb śp. Heleny Gordon pod przewodnictwem ks. Marka Kapusty, 
proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP w Żuławie


