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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.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
I NA MSZE ŚWIĘTE
JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA, PROSIMY O
KONTAKT
NIECH BÓG CIĘ BŁOGOSŁAWI!

Parafia Naszego Zbawiciela
(Our Saviour’s Parish)
Narodowy Kościół Katolicki
500 Smithfield Road
Woonsocket, Rhode Island - 02895

Kontakt:
Ks. Henryk Wos - Proboszcz
500 Smithfield Road
Woonsocket, RI-02895
Tel. : 401-762-3072
Email: woshenryk@gmail.com
Msze Święte – udzielanie Sakramentów
- inne informacje
Niedzielna Msza Św. O godz. 10:00 am
Niedzielna Szkoła Życia Chrześcijańskiego o godz.
9;00 am
Chrzty – w każdą Niedzielę - zadzwoń aby omówić
szczegóły
Spowiedź – Prywatna i Powszechna
Śluby – zadzwoń po więcej informacji i aby umówić
się na spotkanie
Odwiedzanie Chorych – o każdej porze, dzwoń w
przypadku nagłej konieczności
Parafialna Strona Internetowa:
www.oursavioursparishpncc.org
Strona Główna Kościoła:
www.pncc.org
“Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje
tam Ja jestem pośród nich”

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.
JAK 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.
W 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 Chostii w kielichu z
Winem i umieszczenie jej na języku przyjmującego.

CZY OSOBA ROZWIEDZIONA MOŻE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ
ŚWIĘTĄ?

CZYM JEST (POLSKI) NARODOWY
KOŚCIÓŁ KATOLICKI?

W naszym Kościele NIKOMU nie odmawia się prawa do
Komunii Świętej. Ci, którzy wierzą w rzeczywistą obecność
Chrystusa w Eucharystii mogą przyjąć Komunię Świętą.

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.

CZY KSIĘŻA (POLSKIEGO) NARODOWEGO KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO MOGĄ ZAWRZEĆ ZWIĄZEK
MAŁŻEŃSKI?

JEST KOŚCIOŁEM KATOLICKIM - opartym na Piśmie
Świętym i Tradycji, uznąjącym postanowienia pierwszych
siedmiu Soborów niepodzielonego Kościoła.

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.

JEST KOŚCIOŁEM APOSTOLSKIM– zachowującym Sukcesję
Apostolską i nauczanie Apostołów.

JAKIE JEST STANOWISKO KOŚCIOŁA
WOBEC ANTYKONCEPCJI?
Kościół pozostawia tę kwestię małżonkom. Jest to sprawa
osobista, której rozwiaząnie Kościół pozostawia w gestii męża i
żony.
JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KOŚCIOŁEM
RZYMSKO-KATOLICKIM 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.
Przede wszyskim (Polski) Narodowy Kościół Katolicki nie jest
Kościołem papieskim. Głową (Polskiego) Narodowego Kościoła
Katolickiego jest Pierwszy Biskup, wybierany przez wiernych
Kościoła oraz duchowieństwo.
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.

JEST KOŚCIOŁEM SAKRAMENTALNYM – uznającym
siedem sakramentów:
Chrzest i Bierzmowanie
Słowo Boże
Pokuta
Eucharystia
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
JEST KOŚCIOŁEM “OTWARTYM” – Drzwi naszych świątyń
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 ”ŻYWYM”- który stara się zaspokoić
duchowe potrzeby wiernych, min. poprzez celebrowanie Mszy
Świętych, udzielanie Sakramentów, oraz inne nabożeństwa.
Kościół spełnia społeczne potrzeby wiernych poprzez różne
organizacje kościelne działające w parafiach.

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.

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.
DLACZEGO MUSZĘ CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA?
PRZECIEŻ MOGĘ MODLIĆ SIĘ W DOMU!
Każdy może i powinien modlić się w domu. Mamy jednakże
obowiązek chodzenia do kościoła ponieważ Jezus, który jest Jego
założycielem i fundamentem, chciał aby Jego naśladowcy
gromadzili się wspólnie na modlitwie w Jego imię. Jezus
powiedział do Apostołów “Czyńcie to na moją pamiątkę” dlatego
też gromadzimy się w kościołach aby uczestniczyć we Mszach
Świętych i przyjmować Komunię Świętą. Uczęszczamy do
kościoła również po to, aby słuchać Słowa Bożego, i dzielić się
radością z naszymi braćmi i siostrami w wierze.
CZY OSOBA ROZWIEDZIONA MOŻE PONOWNIE
ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W (POLSKIM)
NARODOWYM KOŚCIELE KATOLICKIM?
Każda diecezja Kościoła posiada specjalną 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. We wszystkich przypadkach Kościół stara się
pomóc osobom pragnącym prowadzić życie sakramentalne.

