
PATENA  KOMUNIJNA–JAKO  NALEŻYTE  ZABEZPIECZENIE  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – 

Patena komunijna — najczęściej wyposażona w uchwyt, trzymana 

przez ministranta pod brodą wiernego przyjmującego Komunię 
Świętą. Na nią spadają cząstki Ciała Chrystusa.    >>>

Fragment orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii”  zamieszczonych w książce pt.   „ORĘDZIA 
ZBAWIENIA”. tom II. 

 [191] -  24. 07. 1983 r.  Nie powiem, gdzie to widziałam, a jednak tak było. Miało to 
miejsce podczas wielkiej odprawy w ostatnich dniach lipca 1983 r. Oczami ducha 
widziałam, jak kapłani kroczyli przez kościół do Tabernakulum. Każdy z nich brał 
puszkę z Przenajświętszą Eucharystią i przed każdym z nich stanął Pan Jezus, w 
zakrwawionej szacie, w koronie cierniowej, z krzyżem olbrzymim na ramionach. W 
czasie udzielania Komunii Świętej, tam, gdzie nie było nikogo, kto by trzymał patenę 
w czasie podawania Boskiego Ciała wiernym, stawał zapłakany Anioł Boży i czynił 
wymienioną  powinność,  aby  na  ziemię  nie  upadły  maleńkie  odłamki 
Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus, idąc przed kapłanem, padał pod krzyżem 
tam, gdzie nie było pomocnika. Natomiast tam, gdzie był z pateną ministrant lub 
ktoś  z  pomagających  kapłanowi  —  Pan  Jezus  błogosławił  kapłana, 

wspomagającego i tych, którzy przyjmowali Ciało Chrystusa. Ile udzielono w sposób należyty, z 
wielkim szacunkiem Eucharystii świętej — tyle było  błogosławieństw, a Oblicze Pana Jezusa 
stawało się pogodne. Widziałam też, przed Tabernakulum, dużo Aniołów i Świętych. Między innymi 
poznałam świętego Stanisława Kostkę, Ojca Maksymiliana Kolbe, świętą Teresę. Wszyscy klęczeli z 
głowami pochylonymi do ziemi, bez przerwy adorowali Pana Jezusa, kłaniając się nisko a ręce wznosili 
ku górze. To było bardzo piękne, a ja płakałam z radości.  Matka Najświętsza  powiedziała:  Jezus 
Eucharystyczny jest zawsze ten sam Bóg, jest Synem Boga Wiecznie Żywego.
Zapisz i przekaż:  Najświętsza Eucharystia to Wieczny Bóg-Człowiek. Sposób przyjmowania Jej do 
serc wiernych, nie może być nowoczesny, bo to sposób pogański. Bóg nie może być modyfikowany, 
forma  przyjmowania  Chrystusa  Pana  musi  pozostać  taka,  jak  była  ustalona  przed  wiekami  — z 
największym szacunkiem.  Widziałaś,  Aniołowie  Boży płaczą z boleści  zadanej  Chrystusowi.  Sam 
Chrystus kroczył przed kapłanem, a tam, gdzie nie było usługującego, widziałaś, usługiwał Anioł Boży. 
Widziałaś też, jak drobne cząsteczki Najświętszego Ciała Chrystusa Pana kruszyły się i spadały na 
ziemię. To, co widziałaś, uczyniła zawzięta pycha złych duchów, to ich podszept, by tak była udzielana 
Komunia Święta, by Moi ukochani synowie, zapaleni gorliwością w służbie bliźniemu, zapominali o 
godności świętej Eucharystii. Ja nie mam żalu do Moich ukochanych synów, bo widziałaś ich serca  
gorące i ofiarne, ale mam żal do dyrektyw, które zezwalają na udzielanie Komunii świętej, bez tego 

należytego zabezpieczenia. Takie sytuacje są przyczyną wielkiego cierpienia Chrystusa Pana. 
Komunia święta jest centrum Ofiary Niekrwawej, jest złączeniem duszy z Bogiem. 

Po przeistoczeniu chleba w Najchwalebniejsze Ciało i wina w Najświętszą Krew Zbawiciela Świata, 
Komunia Święta jest Ucztą Najchwalebniejszą, Najświętszą Ucztą Eucharystyczną,  w której bierze 
udział Trójca Przenajświętsza, Archaniołowie i Aniołowie, wszyscy Święci. To Ona jest dla każdej 
duszy momentem zjednoczenia z Najświętszym Bogiem, który ogniem miłości swego Serca spopiela 
wszystkie grzechy duszy. Ta chwila sprawia, że Niebiosa uginają się w uwielbieniu. Napisz więc o tym, 
co ci powiedziałam, bo na Sądzie Bożym będziesz za to odpowiadała. Wiem, że w obecnym czasie 
wkradają się błędy do liturgii, do form, które od wieków są ustalone, święte, czyste, nie potrzebujące 
poprawek. Msza święta, Komunia święta, Liturgia święta, nie muszą być modyfikowane. Ale dziś jest 
era złego ducha, Mój Kościół święty musi być szczególnie wyczulony na te przykre sprawy, tak, aby zły 
duch nie miał dostępu i mocy działania w Domu, który jest zbudowany Krwią, Ranami i Miłością Syna 
Bożego. Amen.            
 ,,Centuria” - Zofia Nosko  lekarka ze Szczecina, urodzona  w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny  8. 12.  1920 r.  zmarła  5.12.1996 r.  Pozostawiła  po  sobie  5 tomów książek  - proroctw 
mistycznych,  które  zaczynają  się  wypełniać.  Jest  ona  kolejną  „maluczką”  służebnicą  ,  którą  Trójca 
Przenajświętsza wysyła, aby przez nią przemawiać do kapłanów  i  ludu Bożego). 

 PS. (W Credo na każdej Mszy św. modlimy się „Wierzę w rzeczy widzialne i niewidzialne.”. Mistyka w 
Kościele Św. To rzeczy niewidzialne)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                     CUD EUCHARYSTYCZNY W LANCIANO 
Było to w VIII w, w miasteczku Lanciano we Włoszech.
 Podczas Mszy św., którą odprawiał mnich  bazylianin,  po przeistoczeniu  opadły go wątpliwości co 
do istotnej obecności Ciała i Krwi Pańskiej w konsekrowanych postaciach chleba i wina. 
Nagle przed oczyma dręczonego pokusą przeciw wierze kapłana biała Hostia przemieniła się 
w cząsteczkę Żywego Ciała, w kielichu zaś ujrzał prawdziwą Krew, która zakrzepła tworząc 
pięć cząsteczek różnej wielkości i kształtu.
To Ciało i Krew Pańską cudem uwidocznione oczom człowieka, przechowano aż do naszych 
czasów*.   Obecnie Franciszkanie za zgodą Rzymu powierzyli ekspertom przechowywane cząsteczki 
do analizy naukowej.   
Uczeni ogłosili następujące wnioski:
 - Ciało jest prawdziwym ciałem, Krew jest prawdziwą krwią ,  
 - jedno i drugie jest krwią ludzką,
 - Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi (AB),
 - Ciało i Krew są osobą ŻYJĄCĄ,
 diagram tej Krwi odpowiada krwi ludzkiej, pobranej z ciała człowieka w 
tym samym dniu (w dniu badania)
 - Ciało jest złożone z mięśniowych tkanek SERCA
Eksperci przesłali do 00. Franciszkanów telegram o treści    : 
„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO ”                                     
Gdy zważono oddzielnie poszczególne cząsteczki zakrzepłej Krwi (są 
różnej wielkości), każda z nich ważyła dokładnie tyle, co wszystkie 
pięć razem. 
Przypomnijmy sobie tu prawdę wiary, że w każdej  konsekrowanej 
cząstce Chleba i Wina jest obecny cały 
Bóg -Człowiek z Ciałem, Krwią, Duszą i  Bóstwem.  
Ps.  Drogi bracie, droga siostro jeśli widzisz, że w twojej  parafii nie ma 
pateny komunijnej to z wielką miłością podaj tą kartkę twojemu pasterzowi, aby 
uwrażliwić jego serce na ten bardzo ważny przedmiot potrzebny przy udzielaniu  Komunii  
św. A Bóg tobie wynagrodzi.                           Druk: prorocykatolik.pl

*  Ciało  Pana 
Jezusa  żyjące 1200 

lat, które spożywamy 
w Komunii Świętej

   Zofia Nosko
   1920 - 1996
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KONGREGACJA  DS.  KULTU  BOŻEGO  I   DYSCYPLINY  SAKRAMENTÓW
INSTRUKCJA  REDEMPTIONIS  SACRAMENTUM 

93. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa upadku konsekrowanej Hostii lub jakiegoś jej
fragmentu,podczas Komunii wiernych należy używać pateny  –  

(*180 : Por. Mszał Rzymski, Ogólne wprowadzenie, nr 118.)
     94. Nie wolno samym wiernym „brać konsekrowanego Chleba ani kielicha Krwi   Pańskiej, 
ani tym bardziej  przekazywać między sobą z rąk do rąk” – ( *181 :Tamże, nr 160.)
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