
Str.1         PATENA – JAKO NALEŻYTE  ZABEZPIECZENIE PRZENAJŚWIĘTSZEGO 
                                    SAKRAMENTU–    RATUNKIEM  KOŚCIOŁA  ŚW. 

INSTRUKCJA  REDEMPTIONIS  SACRAMENTUM     
KONGREGACJA  DS.  KULTU  BOŻEGO  I   DYSCYPLINY  SAKRAMENTÓW

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.

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  .      

     Zofia Nosko
     1920 - 1996

* Ciało  Pana  Jezusa  żyjące 
1200 lat, które spożywamy w 

Komunii Św.
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Uwagi wiernych   :    Od  kilkunastu już lat przegrywamy  wybory ,sprzedawana jest polska gospodarka, ludziom żyje się coraz gorzej – jest 
to widoczny brak błogosławieństwa Bożego , między innymi z powodu zaniku  czci  oraz  zaniedbania Przenajświętszego Sakramentu przez 
niektórych  kapłanów i  katolików. Przykład  obłudy w Kościele  to  np.  Komunia Św. na  rękę  przyjmowana w niektórych wspólnotach  
(neokatechumenat ) od co najmniej 15 lat!, gdy dopiero w Wielki Czwartek 2005 r. ks. Kardynał Józef  Glemp wprowadził możliwość 
udzielenia  przez  kapłana  Komunii  Św.  na  rękę  cudzoziemcowi.  (pytanie:  jak  rozpoznać  cudzoziemca  ?).  Kolejnym  przykładem  jest 
podawanie Komunii Św. bez pateny, co wywołuje ten sam skutek jak udzielanie Komunii Św. na rękę : okruszki spadają na ziemię. 
Z  obserwacji  wiemy,  że  podczas  udzielania  Komunii  Św.  gdy jest  np.  jeden  ministrant  to  kapłan podaje  Pana  Jezusa  z  pateną  i  jest 
przygotowany do udzielenia Sakramentu Św., natomiast zaraz zjawiają się inni kapłani, a nawet szafarze świeccy i udzielają ten Sakrament 
bez pateny! Przykładem zgrozy była pielgrzymka Jana Pawła II na hipodromie w Sopocie w 1999 r. gdzie udzielano Komunii Św. bez pateny 
, a ministrant zamiast trzymać patenę trzymał parasol mimo słonecznej pogody !!!  (winnych zna Bóg).
Należy dodać, że było tam 800 000 ludzi z których większość przyjęła Komunię Św. Co się stało z tymi okruchami co spadły na ziemię? 
Ludzie podeptali ? A może konie ?  I czy Bóg ma błogosławić nam za taką profanację, czy Chrystus Pan zasłużył na to?  
Kto nas obroni przed szatanem, który ma zniewolone miliardy ludzi na ziemi. Czy w obecnym czasie ma się wypełnić rozdział 8 księgi 
Daniela, gdzie kozioł podepcze barana ?

 DUCH ŚWIĘTY PRZEZ 2000 LAT TAK UKSZTAŁTOWAŁ KOŚCIÓŁ ŚW., ŻE DAŁ CZŁOWIEKOWI  NALEŻYTE 
ZABEZPIECZENIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. DLACZEGO Z NICH NIE KORZYSTAMY ?

Z życia wzięte:  Byliśmy w parafii św. Antoniego w Gdyni u ojców Franciszkanów na  Mszy Św. Komunia Św. była udzielana bez 
pateny, z tego powodu przyjęliśmy Komunię Św. duchowo. Wtem jedna kobieta ubrana w długi płaszcz przyjęła Komunię Św. na 
rękę! Jak usiadła do ławki wytarła tą rękę o płaszcz! Po skończonej Mszy Św. poszliśmy za tą panią, aby ją upomnieć i prosić, by 
więcej nie przyjmowała Pana Jezusa na rękę, zdziwiła się bardzo i powiedziała: przecież u nas w wspólnocie wszyscy przyjmujemy na 
rękę.  Zapytaliśmy o wspólnotę,  odpowiedziała:  Neokatechumenat.  Z tego widać,  że ta wspólnota wprowadza zwyczaj  udzielania 
Komunii Św. na  rękę w Polsce .
Chcemy  nadmienić,  że  przyjmowanie  Przenajświętszego  Sakramentu  bezpośrednio  do  ust  eliminuje  zgubienie  najmniejszej  
cząstki, ponieważ wszystko łączy się szybko ze śliną człowieka w jamie ustnej, a potem idzie do naszej duszy i przychodzi radość  
Wielka ze zjednoczenia z żywym BOGIEM .  W przypadku przyjęcia Komunii Św. na rękę, okruchy zostają na dłoni człowieka i  
palcach drugiej ręki. Wtedy nie wiemy co mamy dalej zrobić i wycieramy odruchowo np. o płaszcz lub w inny sposób, a dlatego  
że nie puryfikuje się dłoni i palców, każdy kapłan wie co to jest puryfikacja palców. Jak będziemy przyjmować Komunię św. na  
rękę to okruszków będzie coraz więcej leżało w świątyni i będziemy my wszyscy przychodzący do kościoła deptać te okruszki  
Świętego Ciała Pana Jezusa! Każdy z nas musi to wszystko przemyśleć póki jeszcze jest na ziemi, aby potem nie być zawstydzony  
na Sądzie Bożym, gdzie wszyscy się spotkamy.  Prosimy o modlitwę w tej ważnej sprawie, oraz by Kościół wrócił do Świętej  
Tradycji, w której był odpowiednio zabezpieczony Przenajświętszy Sakrament.   

O Komunii Św. na rękę więcej na stronie internetowej : p-w-n.de

Z przypowieści :  Dobrym przykładem może być porównanie z elektrownią atomową - Tak jak sercem elektrowni atomowej jest 
reaktor,  który  jest  źródłem  mocy  całej  elektrowni  zasilającej  wiele  obszarów  ziemi  i  miast  ,  tak  sercem  Kościoła  Św.  jest 
Przenajświętszy Sakrament – ten Niebieski Testament - „Reaktor atomowy wszechczasów” z którego wszystkie dusze w całym Kościele 
Św.  czerpią siłę  i  moc do walki  o  dobro z mocami ciemności  –  (szatanem i  jego legionami).  Jeżeli  nadal  będzie zaniedbywany i 
profanowany Przenajświętszy Sakrament  to przyjdą kataklizmy, a  w  najgorszym   przypadku wojna światowa. Bóg jest zawsze ten 
sam  ,  nigdy  się  nie  zmienia  .  Reaktor  jest  reaktorem ,  jeżeli  wymogów   bezpieczeństwa  nie  zachowamy  (tzn.  odpowiednio  nie 
zabezpieczymy Przenajświętszego  Sakramentu  przez  patenę,  balaski  pokryte  białym  obrusem  oraz  konsekrowane  ręce  podające 
Hostię Św. poddane późniejszej puryfikacji), to się poparzymy i Reaktor wybuchnie,  tak jak to było w Czarnobylu, gdzie reaktor 
pozbawiono wszelkich zabezpieczeń, temperatura rdzenia nadmiernie wzrosła i nastąpiła katastrofa, której skutki odczuwamy do dnia 
dzisiejszego.  Tak Bóg Ojciec z  powodu nadmiernej  zniewagi  swego Syna okaże  Gniew swój  Wielki   –  przechyli  się  wtedy waga 
grzechów i dotknie ziemi . Wtedy będzie za późno na naprawienie błędów o których mówią prorocy tych czasów.

Jeśli na Mszy Św. nie ma kapłana z pateną to przyjmujemy Eucharystię duchowo, aby wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu za ten  
brak uszanowania naszego Boga, który oddał za nas swoje życie ! (kapłan nie może się wymówić, że nie ma ministranta  
ponieważ przepisy kościelne mówią, że w czasie sprawowania Mszy Św. musi być ktoś w zakrystii,  ta osoba może pomóc  
kapłanowi trzymać patenę, wszystko zależy od dobrej woli i wiary).
                               

                      PRZECIEŻ SĄ TO EKSPERYMENTY NA ŻYWYM CIELE CHRYSTUSA !!!                      
Te zmiany , które dokonują się w Kościele Św. są przyczyną zmian klimatycznych na ziemi.

Wydruk na stronie internetowej: prorocykatolik.pl
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