Kontakt
Ks. Jan Kość
Proboszcz

WITAMY

Telefon: 908-925-6537
Email: PNCCofHolyTrinityandStJoseph@gmail.com

Niedziela Msze
9:00 a.m. – język angielski

11:00 a.m. język polski

Zajęcia religijne
Niedziela o 10:00 rano.
Małżeństwa
Proszę zacząć dokonać uzgodnień co najmniej rok
wcześniej z proboszczem.
Chrzest
Prosimy o kontakt z proboszczem.
Sakrament Pokuty
Prosimy o kontakt z proboszczem.
Nawiedzenia Chorych
W nagłych wypadkach, w każdym czasie. W
przeciwnym razie, umówić się z proboszczem co
najmniej jeden dzień przed żądanym wizyty.

Polski Narodowy Katolicki Kościół
Świętej Trójcy i Świętego Józefa
407 Ziegler Avenue, Linden, NJ 07036

Parafialna Strona Internetowa:
PNCCNJ.ORG
Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje tam
Ja jestem pośród nich”.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA, PROSIMY O
KONTAKT. NIECH BÓG CIĘ BŁOGOSŁAWI!

Czym jest Polski Narodowy Kościół Katolicki?
Jest Kościołem Katolickim i Apostolskim zachowującym wiarę
Apostołów i posiadającym Sukcesję Apostolską. Posiada
nieprzerwaną linię biskupów od czasów Apostołów Jezusa
Chrystusa aż do dnia dzisiejszego.
JEST KOŚCIOŁEM KATOLICKIM - opartym na Piśmie Świętym i
Tradycji, uznąjącym postanowienia pierwszych siedmiu Soborów
niepodzielonego Kościoła.
JEST KOŚCIOŁEM APOSTOLSKIM– zachowującym Sukcesję
Apostolską i nauczanie Apostołów.
JEST KOŚCIOŁEM SAKRAMENTALNYM – uznającym siedem
sakramentów: Chrzest i Bierzmowanie, Słowo Boże, Pokuta,
Eucharystia, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, i Małżeństwo.
JEST KOŚCIOŁEM “OTWARTYM” – Drzwi naszych światyń są
otwarte dla wszystkich. Jezus zapraszał wszystkich aby byli Jego
naśladowcami. On sam powiedział do Apostołów: “Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam
przykazałem.” (Mateusz 28:19-20) Każdy jest mile widziany w
naszej wspólnocie wiernych.

JEST KOŚCIOŁEM NAUCZĄJACYM –
prowadzącym
przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania dla
dzieci i młodzieży. Kościół realizuje program Szkoły Życia
Chrześcijańskiego (Szkoła Niedzielna), którego celem jest
przybliżenie uczniom nauki Jezusa oraz chrześcijańskich zasad
wiary. Program jest prowadzony dla wszystkich grup wiekowych.
Kościół oferuje również coroczne diecezjalne obozy rekolekcyjne
dla dzieci i młodzieży - jak również, na poziomie krajowym,
rekolekcje powołaniowo-dydaktyczne na dla młodzieży.
JEST KOŚCIOŁEM DEMOKRATYCZNYM – gdzie zarówno
duchowni jak i świeccy spotykają się na synodach diecezjalnych i
krajowych aby wspólnie decydować o przyszłości Kościoła. Każda
parafia posyła wybranych delegatów oraz księży aby omawiać
bieżące sprawy Kościoła oraz szukać najlepszych rozwiązań na
przyszłość. Parafie są prowadzone przez Komitet Parafialny, który
jest wybierany corocznie przez parafian. Komitet parafialny,
wspólnie z proboszczem, zarządza i prowadzi parafię.
JEST KOŚCIOŁEM EKUMENICZNYM – współpracuje z innymi
wyznaniami chrześcijańskimi w duchu chrześcijańskiej troski o
człowieka. Obecnie (Polski) Narodowy Kościół Katolicki
prowadzi stały dialog z przedstawicielami Kościoła
Anglikańskiego, Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła
Rzymsko-Katolickiego.
JEST KOŚCIOŁEM POMAGAJĄCYM –
który pomaga wiernym w ich osobistych,
duchowych i rodzinnych problemach.
Zarówno księża jak i świeccy oferują
wszystkim moralne wsparcie i pomoc.
JEST KOŚCIOŁEM MODLĄCYM SIĘ – który poprzez
sprawowane Msze Święte w Niedziele, Święta oraz dni powszednie
oddaje Bogu chwałę, dziękuje za otrzymane dary oraz wyprasza
łaski i błogosławieństwa dla swoich wiernych.

