ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE PYTANIA
Polski Narodowy Kościół Katolicki został zorganizowany przez polskich
emigrantów pod koniec XIX wieku i był Kościołem etnicznym. Obecnie jednak
Kościół ten zrzesza ludzi z różnych krajów i grup etnicznych. Msze Święte,
nabożeństwa, oraz inne celebracje liturgiczne są odprawiane (w większości
przypadków) w języku angielskim, ale również w języku polskim i
hiszpańskim-w zależności od potrzeb wiernych.

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

CZY OSOBA ROZWIEDZIONA MOŻE PONOWNIE ZAWRZEĆ
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W (POLSKIM) NARODOWYM
KOŚCIELE KATOLICKIM?
Każda diecezja Kościoła posiada Komisję do rozpatrywania spraw
małżeńskich, która bada każdą prośbę o możliwość ponownego zawarcia
związku małżeńskiego przez osoby rozwiedzione. Istneją kryteria, które jeśli
są spełnione, pozwalają na rozwiązanie lub też anulowanie poprzedniego
małżeństwa oraz na powtórne zawarcie małżeństwa sakramentalnego. Każdy
przypadek jest traktowany indywidualnie. We wszystkich przypadkach Kościół
stara się pomóc osobom pragnącym prowadzić życie sakramentalne.

JAKIE JEST STANOWISKO KOŚCIOŁA
WOBEC ANTYKONCEPCJI?
Kościół pozostawia tę kwestię małżonkom. Jest to sprawa osobista, której
rozwiaząnie Kościół pozostawia w gestii męża i żony.

CZY OSOBA ROZWIEDZIONA MOŻE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ
ŚWIĘTĄ?
W naszym Kościele NIKOMU nie odmawia się prawa do Komunii Świętej.
Ci, którzy wierzą w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii mogą
przyjąć Komunię Świętą.

Kontakt
Ks. Jan Kość
Proboszcz
Telefon: 908-925-6537
Parafialna Strona Internetowa:
PNCCNJ.ORG

Symbol Naszego Kościoła
PRAWDA

PRACA

WALKA

Symbol Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego wyraża w
swej zewnetrznej formie istotę Chrzescijanstwa.
KSIEGA – symbolizuje objawione Słowo Boże.
SŁOŃCE –jest symbolem żarliwości oraz wolności religijnej
.
KRZYŻ – Jest znakiem cierpienia oraz poświęcenia dla innych.
PALMA –jest symbolem zwycięstwa i pokoju.
Polski Narodowy Kościół Katolicki zachęca wszystkich swoich wiernych do
włączenia tych chrześcijańskich ideałów w codzienne życie poprzez życie w
prawdzie, wytrwałą pracę nad sobą oraz konsekwentne dążenie do świętości.

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
niepodzielonego Kościoła.

pierwszych

siedmiu

Soborów

W JAKI SPOSÓB KOŚCIÓŁ MODLI SIĘ DO BOGA
I ODDAJE MU CZEŚĆ?
Główną formą modlitwy jest Msza Święta celerowana w języku wiernych.
Msza Święta jest nowo-testamentalną ofiarą Chrystysa, sprawowaną przez
kapłana, podczas której Chleb i wino stają się mistycznym Ciałem i Krwią
Jezusa Chrystusa. Msza Święta jest wieczną pamiątką ofiary Jezusa Chrystusa
złożonej na krzyżu dla zbawienia świata. W Kościele odprawiane są również
inne okolicznościowe nabożeństwa, jak: Adoracja Najświętszego Sakramentu,
Nieszpory, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nabożeństwa Majowe ku czci
Matki Bożej, oraz Nabożeństwa Pokutne w Advencie i Wielkim Poście .

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.

.
JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM A POLSKIM NARODOWYM KOŚCIOŁEM
KATOLICKIM?
Chociaż obydwa Kościoły posiadają Sukcesję Apostolską to jednak istnieją
pewne rozbieżności i różnice w rozumieniu oraz interpretowaniu niektórych
prawd wiary, tradycji i dyscypliny kościelnej pomiędzy tymi dwoma
Kościołami. Nasz pierwszy Biskup i biskupi są wybierani przez członków
Kościoła i duchownych spotkania w synodzie. Innymi słowy jest to
demokratyczny proces w którym świeccy członkowie Kościoła, na równi z
duchowieństwem, decydują i głosują w sprawach odnoszących się do jego
materialnego aspektu.

CZY KSIĘŻA (POLSKIEGO) NARODOWEGO KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO MOGĄ ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI?
Księża naszego Kościoła mogą zawrzeć związek małżeński. Pismo Święte
mowi że wielu Apostołów, włączając Świętego Piotra, było żonatych.
Wierzymy, że księża powinni mieć prawo do zawarcia małżeństwa i
posiadania rodziny.

W JAKI SPOSÓB JEST UDZIELANY SAKRAMENT POKUTY W
POLSKIM NARODOWYM KOŚCIELE KATOLICKIM?
Sakrament Pokuty jest udzielany w dwóch formach: prywatnej (spowiedż
indywidualna) oraz powszechnej (spowiedź ogólna). Spowiedź prywatna jest
obowiązkowa dla dzieci i młodzieży do lat szesnastu oraz dobrowolna dla
dorosłych. Spowiedź powszechna jest sprawowana na początku każdej Mszy
Świętej. Wierni, zgromadzeni w kościele, są wezwani do zrobienia rachunku
sumienia, żalu za grzechy oraz postanowienia poprawy. Później, w ciszy,
wyznają Bogu grzechy a kapłan wyznacza pokutę i udziela sakramentalnego
rozgrzeszenia. Specjalne Nabożeństwa Pokutne są również odprawiane w
Adwencie i Wielkim Poście.

JAKI SPOSÓB JEST UDZIELANA KOMUNIA ŚWIĘTA?
Komunia Święta jest udzielana pod dwoma postaciami, jako Konsekrowany
Chleb i Wino, które są Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Kapłan udziela
Komunii Świętej poprzez zanurzenie konsekrowanej Chostii w kielichu z
Konsekrowanym Winem i umieszczenie jej na języku przyjmującego.

