
Czy już zacząłem żyć?

Listopad... myśl biegnie nad groby bliskich a w sercu rodzi się pytanie: czym jest życie i czas, 
który upływa tak szybko? Gdybym poprosił o dokończenie zdania: „Czas to...” pewnie 
większość z nas dokończyłaby: „...to pieniądz”. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: 
„Czas to miłość!” A rosyjski poeta Jewtuszenko pyta siebie: „Czy już zacząłem żyć?” i 
odpowiada: „Nie, bo jeszcze nie zacząłem kochać...”.

Mogą dziwić te poważne słowa wciśnięte między oferty różnych biznesów. Przyznaję, 
że piszę to nie bez obaw, bo przecież montrealska parafia Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego, (ani zresztą żadna inna) nie jest supermarketem sprzedającym usługi religijne, 
choć wiele osób tak traktuje chrzest, ślub, pogrzeb czy udział w niedzielnej mszy świętej. 
Czyż nie przyjmujemy sakramentów często na „wszelki wypadek”, bo a nuż okaże się, że 
istnieje jakieś życie po życiu i lepiej się zabezpieczyć... Ale czy Kościół jest firmą 
ubezpieczeniową, by zapewniać lepsze samopoczucie na ziemi i bezterminowe korzyści po 
śmierci? Czy istnieje taka polisa lub waluta, która zagwarantowałaby nam choćby małą 
kawalerkę w niebie? Moi Drodzy, nie istnieje!

Bóg otwiera przed Tobą niebo za darmo! Zaprosił Cię do życia ziemskiego i 
wiecznego, bo Cię po prostu kocha, jesteś Jego dzieckiem i nawet największy grzech nie jest 
w stanie tego zmienić! Jeżeli nie odczuwasz Jego miłości, to pewnie dlatego, że w którymś 
momencie poczułeś się od Boga lepszy albo ktoś Ci powiedział, że na Bożą miłość trzeba 
sobie zasłużyć, zapracować dobrymi uczynkami, zachowywaniem przykazań; a Ty nie dałeś 
rady i odszedłeś. A przecież jest odwrotnie – Bożą miłość dostajesz za darmo, a gdy ją 
przyjmiesz, z Twego serca jak z cudownego źródła wypłyną dobre uczynki i zachowywanie 
przykazań. Siostro i Bracie, kimkolwiek jesteś, jesteś nadal umiłowanym dzieckiem Boga!

Jako Kościół staramy się być podobni do Chrystusa przez wyrozumiałość, łagodność a 
także prostotę i ubóstwo; dla każdego mamy otwarte drzwi i miejsce przy eucharystycznym 
stole. Chrystus - Dobry Pasterz odradza naszą parafię, tu leczy nasze rany i prowadzi ku 
Niebu. Tu uczymy się przyjmować Jego miłość i ją odwzajemniać. Tu zaczynamy kochać, tu 
zaczynamy żyć...
Zapraszamy byłych i nowych Parafian w każdą niedzielę do kościoła Świętego Krzyża, 
(3330 Laurier Av. E.) na mszę świętą o godz. 10.30. Więcej o nas: 
www.holycross.pnccofcanada.com

http://www.holycross.pnccofcanada.com/

