Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 16 do 23.02.2017
1. Janusz prosi o uleczenie emocji i nerwicy [16.02.2017]
2. Wiola za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o modlitwę w intencji swojej mamy, która 21.02.2017 miała
operację kolana. Prosi o łaskę pomyślności i danej rekonwalescencji [16.02.2017]
3. Matka za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o łaskę uzdrowienia z depresji syna Marka [16.02.2017]

4. Prośba o łaskę zdrowia dla Tomasza oraz uzdrowienie Katarzyny z naczyniaka mózgu [16.02.2017]
5. Córka prosi o łaskę uzdrowienia kręgosłupa oraz pamięci swojego taty. Prosi również o łaskę poczęcia dziecka dla
siebie i Sebastiana [16.02.2017]
6. Prośba o łaskę prowadzenia dla siebie, Helenki i pozostałych pielgrzymów do Rzymu. O błogosławieństwo i
prowadzenie do grobu Św. Piotra oraz Św. Jana Pawła II [16.02.2017]
7. Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia dla Doroty z raka wątroby i dróg żółciowych
[16.02.2017]
8. Prośba o łaskę uzdrowienia znajomości z osobą bliską sercu, a jeżeli inna jest Wola Pana o łaskę zapomnienia i
uzdrowienia ran serca [16.02.2017]
9. Renata gorąco prosi o modlitwę o swoje uzdrowienie. Ma nowotwór i teraz jest wznowa. Znów ma chemię.
Mam dwoje dzieci. Młodsza córka idzie teraz do komunii [16.02.2017]
10.Elżbieta dziękuje za swoje dzieci i rodzinę i prosi o opiekę nad swoją rodziną. Święty Charbelu uzdrów jej brata
Ireneusza [17.02.2017]
11.Joanna prosi o łaskę zdrowia dla siebie i męża [20.02.2017]
12.Jola prosi o łaskę powrotu do zdrowia, pozytywnego zakończenia sprawy w Sądzie Pracy i łaskę nawrócenia dla
bliskich [20.02.2017]
13.Maria prosi o dobrą pracę oraz aby umiała podjąć właściwą decyzję. Poleca modlitwie również relację z
Mariuszem prosząc o mądrość, odwagę, miłość [20.02.2017]
14.Magda błaga o łaskę uzdrowienia jej ukochanego męża Waldka [20.02.2017]
15.Monika dziękuje za modlitwę i prosi o łaskę wspomożenia we własnych słabościach by mogła pokonać wszelkie
ataki złego [21.02.2017]
16.s. Jadwiga prosi o modlitwę za Magdę i Jej rodzinę. U Magdy zdiagnozowano oponiaka w mózgu. Jest to cudowna
kobieta, żona, mama 5 dzieci (1 miesiąc ma najmłodszy synek, a najstarsza córeczka 8 lat [21.02.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 23.02 do 1.03.2017
1. W dniu 56 urodzin proszę o modlitwę, o wstawiennictwo dla mojego syna Jakuba, dla mojej córki Ady i dla mnie.
Proszę o duchowe życie, zdrowie i pokój [23.02.2017]
2. Mama prosi za wstawiennictwem Świętego Charbela o uwolnienie od wszelkich złych związków jej syna,
doprowadzenie do chrztu świętego 1,5-rocznej wnuczki Klaudii i dobre jej wychowanie [23.02.2017]
3. Prośba o łaskę życia wiecznego dla Jacka Rosłonka [23.02.2017]
4. Prośba o błogosławieństwo Boże, o rozwiązanie problemów z rodziną i ze studiami, o dar nawrócenia i łaskę
zdrowia [23.02.2017].
5. Matka prosi Świętego Charbela modlitwę i uwolnienie córki Anny z schizofrenii. O wytrwałość w znalezieniu
pracy, a także dary Ducha Świętego na każdy dzień [23.02.2017].
6. Prośba uzdrowienia uzębienia Ewy, o zdrowie dla Jasia i uzdrowienie głowy Huberta [23.02.2017].
7. Czcicielka Św. Charbela prosi o uwolnienie z wszelkich chorób, o siłę i moc w pokonywaniu wszelkich kłopotów w
życiu rodzinnym [23.02.2017].
8. Żona prosi o uzdrowienie męża z udaru mózgu oraz o Jego pojednanie się z Jezusem Chrystusem [23.02.2017].
9. Rafał prosi o uzdrowienie stawów i kości, o dobrą pracę i o dobrą, piękną żonę [23.02.2017].
10.Prośba za moją rodzinę, za mnie, za moją wspólnotę i lidera, za córkę Ewę, za syna Sebastiana i za Polskę
[23.02.2017].
11.Prośba o nawrócenie Krzysztofa, Aleksandra, Julii i Liwii.
12.Matka prosi o uwolnienie mojego dziecka od gniewu [23.02.2017].
13.Maciej prosi o uzdrowienie małżeństwa, o miłość, zrozumienie i pojednanie [23.02.2017].
14.Błaganie o dar uwolnienia od masturbacji [23.02.2017].
15.Agnieszka prosi o łaskę oglądania oblicza Pana, dla mojego Taty – Leszka, który zmarł 6 miesięcy temu Córka
Agnieszka [23.02.2017].
16.Asia błaga o dobrego męża [23.02.2017].
17.Prośba w intencji Marcina i o łaskę poznania bym uzyskała informację w pewnej ważnej dla mnie sprawie
[23.02.2017].
18.Juliusz błaga o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej [23.02.2017].
19.Córka prosi o uzdrowienie kręgosłupa jej mamy Janiny oraz odzyskanie przez nią sprawności ruchowej
[23.02.2017].

20.Prośba o żal za grzechy oraz uzdrowienie dla Aleksandra [23.02.2017].
21.Prośba o uzdrowienie 8-letniego Dominika z choroby układu wydalniczego [23.02.2017].
22.Prośba o uzdrowienie Gosi z autyzmu [23.02.2017].
23.Prośba o zdrowie dla córki Joli [23.02.2017].
24.Prośba o łaskę zjednoczenia się w małżeństwie dla Magdy i Jacka [23.02.2017].
25.Prośba o powrót do wiary dla Eweliny, Mikołaja, Gosi, Jarka. Panie Jezu przyjdź z pomocą [23.02.2017].
26.Prośba o zdrowie dla Wojciecha, o zdrowienie chorego kręgosłupa, bolących nóg i choroby oczu [23.02.2017].
27.Matka prosi o uzdrowienie córki Małgosi i pomoc rodzinie [23.02.2017].
28.Prośba o dar pracy dla siebie, Joanny oraz uwolnienie Janiny z choroby nikotynowej. Prośba w intencji
Aleksandra, Marcina oraz o dar uzdrowienia małżeństwa Janiny i Aleksandry [23.02.2017].
29.Piotr pokornie prosi o modlitwę o uwolnienie od zniewoleń, o pomoc w sferze duchowej i materialnej, o odnowę
relacji z Bogiem i ludźmi. Znajduje w dramatycznej sytuacji duchowej i finansowej [24.02.2017]
30.Anna za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi aby nasz Pan Jezus Chrystus uzdrowił Agatę z poważnej
choroby nowotworowej [24.02.2017]
31.Ania prosi o łaskę uzdrowienia dla Teresy [24.02.2017]
32.Magda błaga o cud uzdrowienia dla swojego męża Waldka [24.02.2017]
33.Marcin prosi o ratunek i powrót do zdrowia dla Krzysztofa [27.02.2017]
34.Marta bardzo prosi o poprawę stanu swojej cery [27.02.2017]
35.Urszula prosi o zdrowie dla Joli, żeby zdołała pokonać chorobę nowotworową i mogła wychować swoje dzieci
[28.02.2017]
36.Prośba o modlitwę za Jadzię, której przeszczepione nerki zostały odrzucone. Funkcjonuje już tylko na dializach i
jest w stanie krytycznym. Boi się o życie syna, który chce jej oddać nerkę a ma swoją rodzinę i małe dzieci. Boi się
o życie córki, która kilka lat temu miała przeszczepioną wątroby. Syn jej córki Kasi Syn Kasi na porażenie
mózgowe, jest niewidomy. Pani Jadzia jest po mastektomii, nie daje już rady go dźwigać. Boski Uzdrowicielu, Jezu
przynieś tej rodzinie cud uzdrowienia [27.02.2017]
37.s. Jadwiga z Bogucic prosi o modlitwę za Magdę i Jej rodzinę. U Magdy zdiagnozowano oponiaka w mózgu. Jest to
cudowna kobieta, żona, mama 5 dzieci (o miesiąca do 8 lat) [27.02.2017]

38.Marzenna prosi o modlitwę za swojego syna Dawida, jego ojca Darka, ponadto za Wiktorię i Olimpię, Katarzynę
ich matkę oraz Dawida dziadków Krystynę i Zbigniewa. O łaskę głębokiego nawrócenia i potrzebne łaski. Jezu,
Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [27.02.2017]
39.s. Anna prosi w intencji swojego bratanka Marka, który przeżył próbę samobójczą aby zechciał leczyć się z
depresji [27.02.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 2 do 9.03.2017
1. Agnieszka za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi łaskę zdrowia i ponownego macierzyństwa. Jezu, ufam
Tobie! [2.03.2017]
2. Jadwiga błaga o modlitwę w intencji syna Jacka, ojca 3 małych córeczek. Od 1,5 roku choruje na raka jelita
grubego z przerzutami do wątroby [2.03.2017]
3. Jacek prosi aby Święty Charbel wyprosił mu łaskę zdrowia [2.03.2017]
4. Magda błaga o uzdrowienie swojego ukochanego męża Waldka [2.03.2017]
5. Marta prosi o silną wiarę, dary Ducha Świętego i łaskę uzdrowienia kolan dla syna Wojtka [2.03.2017]
6. Kazimiera za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o uwolnienie wnuka od wpływu złego człowieka,
manipulacji i nastawienia przeciw rodzinie. Obawia się, że to sekta. Prosi o ratunek dla niego, pomoc jego
rodzinie, gdyż nie radzi sobie ona z problemami. Błaga o łaskę uzdrowienia ich wszystkich [2.03.2017]
7. Jolanta za wstawiennictwem Świetego Charbela błaga Miłosiernego Boga o uzdrowienie ciała Tymoteuszka, a
dla jego rodziców o zaufanie Bogu i przyjęcie Jego woli, o nawrócenie całym sercem [2.03.2017]
8. Iwona prosi o uzdrowienie z przeziębienia, które nie ustępuje wcale o poprawę zwiększyła się odporności. Błaga
również o cud zdrowia dla syna Michała, jego nawrócenie wyzwolenie z nałogów, o Światło Ducha Świętego w
uczeniu się i zdaniu egzaminów [3.03.2017]
9. Iwona błaga o cud uzdrowienia szpiku kostnego dla Grzesia [3.03.2017]
10. Elżbieta Prosi Cię Panie Jezu abyś dotknął i przemienił serce męża. Prosi o nawrócenie [3.03.2017]
11. Marta prosi o modlitwę w intencji mojej rodziny, o zdrowie dla dzieci, spokój serca i radość dla siebie, oddalenie
wszelkich lęków. A dla męża o radość z codzienności. [3.03.2017]
12. Maciej prosi o łaskę uzdrowienia gardła [3.03.2017]
13. Łucja prosi o powrót do Boga córki Eli oraz o zdrowie dla siebie i Szymona [3.03.2017]
14. Elżbieta prosi o uwolnienie Artura od myśli samobójczych [3.03.2017]
15. Marcin prosi o zdrowie dla swojej mamy, u której zdiagnozowano ostrą białaczkę i zaczyna chemioterapie.
Prosimy o sile dla mamy i jeśli nie sprzeczne z wolą Pana o uleczenie mamy [5.03.2017]
16. Hanna prosi o zdrowie dla Magdy [5.03.2017]
17. Marta bardzo Św. Charbela o uzdrowienie i pomoc w nauce dla syna Filipa. Błaga również o pomoc w swoim
małżeństwie [6.03.2017]
18. Danuta prosi o zdrowie dla swojej rodziny poprawę sytuacji materialnej [6.03.2017]

19. Magdalena bardzo prosi o dar uzdrowienia dla Taty oraz o siły i zdrowie dla Mamy. Prosi aby moi Rodzice jeszcze
długie lata mogli się cieszyć wspólnym życiem i byli pełni wiary i radości [7.03.2017]
20. Joanna za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o łaskę wytrwania i szybkiego nadrobienia zaległości w
pracy oraz o wszelkie łaski dla siebie i całej rodziny [7.03.2017]
21. Agnieszka prosi o modlitwę za mojego wnuka Szymona, aby Pan uzdrowił go z wrodzonej wady układu
moczowego, którą można usunąć tylko operacyjnie. Szymon ma 8 miesięcy [8.03.2017]
22. Agnieszka prosi o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji i sprawy [8.03.2017]
23. Lucyna ma silną depresję, lęki, brakuje jej sił do walki, ma zawroty głowy. Zawsze była pogodną osobą. Przez ręce
Maryi prosi Cię Miłosierny Boże abyś ją uratował [8.03.2017]
24. Beata prosi o uzdrowienie Dominiki [8.03.2017]
25. Kasia prosi o modlitwę za kuzynkę Bernadette, która walczy z nowotworem, dziś została zabrana do szpitala.
Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II przyjmiemy wole Boga [8.03.2017]
26. Marzenna prosi o to, by rozwiązane zostały wszystkie sprawy dotyczące zamknięcia firmy i sprzedaży ziemi, aby
Duch Święty wyprowadził ze wszystkich trudnych sytuacji, zwłaszcza tych karno-skarbowych. Brakuje jej już sił.
Jezu, Maryjo, Jozefie Święty, poprowadźcie. Marzenna Wam wszystko zawierza [8.03.2017]
27. Piotr prosi o cud uzdrowienia dla Ani, żony kolegi z pielgrzymki. Ania jest umierająca, znajduje się w śpiączce.
Pękł tętniak w mózgu i lekarze nie dają żadnych szans. Panie, Ty wszystko możesz! [8.03.2017]
28. Andrzej prosi o pomyślny przebieg operacji znajomej osoby w pracy. W poniedziałek będzie poddana operacji
gardła i boi się. Duchu Święty prowadź ręce lekarze. Maryjo, czuwaj na nią! [8.03.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 9 do 15.03.2017
1. Prośba o uzdrowienie z otyłości i dobrą żonę dla Tomasza i Pawła [9.03.2017]
2. Aleksandra prosi o uzdrowienie z bolesnej kamicy nerkowej, zapalenia nerek, a także o uwolnienie [9.03.2017]
3. Prośba o życie wieczne dla Jacka Rosłonka [9.03.2017]
4. Jadwiga za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi Cię Panie Jezu o uzdrowienie z depresji [9.03.2017]
5. Halina dziękuje Ci Panie za łaskę dobroci i miłości [9.03.2017]
6. Prośba o miłość w rodzinie, wybaczenie wzajemnych urazów oraz o błogosławieństwo małżeństwom
przeżywającym kryzysy [9.03.2017]
7. Kasia prosi o modlitwę za kuzynkę Bernadette, która walczy z nowotworem [9.03.2017]
8. Marzenna prosi o łaskę by wszystkie sprawy dotyczące zamknięcia firm i sprzedaży ziemi pomyślnie się
zakończyły, by Duch Święty przeprowadził przez wszystkie komplikacje, zwłaszcza karno-sądowe. Jezu, Maryjo,
Jozefie Święty, poprowadźcie, Wam Marzenna wszystko zawierza. Brakuje już jej – przyjdźcie do Niej z
umocnieniem [9.03.2017]
9. Krzysztof prosi o uzdrowienie z choroby [9.02.2017]
10.Katarzyna prosi o pomoc w życiu zawodowym i pomoc w podjęciu właściwej decyzji [10.03.2017]
11.Ewa prosi o modlitwę w intencji 83 letniej mamy Michaliny, która po złamaniu biodra w grudniu ma powikłania i
dodatkowo martwicę w chorej nodze. Prosi też o uzdrowienie mamy z zakrzepicy i demencji. Jezu, Maryjo, Jozefie
Święty ratujcie. Bóg zapłać. Ewa [11.03.2017]
12.Małgosia prosi pojednanie, głębokie zrozumienie i miłość wzajemną w swoim małżeństwie. Jezu, Maryjo Józefie
Święty uproście łaskę pokory dla Małgosi i jej męża. Duchu Święty rozlej swoją miłość i pokój w codzienności w
sercach małżonków [11.03.2017]
13.Adam błaga o uzdrowienie z przewlekłej łuszczycy [12.03.2017]
14.Bogumiła prosi o zdrowie dla męża i uleczenie z choroby krwi oraz o zdrowie fizyczne i psychiczne dla siostrzeńca i
uleczenie z nałogu [12.03.2017]
15.Maria prosi o potrzebne siły, nadzieje, ufność i wiarę Renatki i jej mamy. Ojciec Renaty zmarł rok temu, a teraz u
mamy zdiagnozowano raka pluć. Jezu , Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [12.03.2017]
16.Małgorzata prosi o siłę do walki z chorobą oraz o łaskę uzdrowienia dla ciężko chorej Mamy i Babci [13.03.2017]
17.Iwona prosi o poprawę stanu zdrowia po operacji dla swojej mamy Zofii [13.03.2017]

18.Magda błaga o uzdrowienie jej ukochanego męża Waldka [13.03.2017]
19.Marta prosi o łaskę zdrowia i spokoju ducha [14.03.2017]
20.Małgorzata prosi o łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty z raka piersi [14.03.2017]
21.Danuta prosi o cud uzdrowienia dla brata Piotra z choroby nowotworowej oraz o zdrowie dla swojej rodziny
[15.04.2017]
22.Zofia prosi o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana. W poniedziałek poddany był ciężkiej operacji usunięcia
nowotworu żołądka. Stan jest bardzo poważny. Jezu przyjdź z łaską uzdrowienia. Ty wszystko możesz!
[15.03.2017]
23.Zofia i Andrzej proszą o łaskę pokory i miłości dla księdza Romana. O słowa życia, jedności. O to przez jego
posługę wzrastała miłość, by wzrastało Twoje Królestwo Jezu [15.03.2017]
24.Wiesława za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o uzdrowienie Olgi [15.03.2017]
25.Bogumiła prosi o uzdrowienie z choroby mamy Janiny która przebywa w szpitalu po operacji, aby odzyskała
czucie w nogach [16.03.2017]
26.Agnieszka za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o zdrowie dla swoich córeczek [16.03.2017]
27.Marta prosi o pomoc dla swojej rodziny i opamiętanie dla męża [16.03.2017]
28.Małgorzata prosi o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. O uwolnienie rodziny od złego i dar miłosierdzia, dar
nawrócenia do Boga, pracę dla Grzegorza i dar macierzyństwa dla Małgorzaty. Prosi również o dobre relacje w
pracy dla Bogusi oraz uwolnienie jej od zranień [16.03.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 16 do 23.03.2017
1. Ks. Kancelarczyk prosi o modlitwę za Paulinę, której chcą zabić dziecko przez aborcje w Szpitalu na Pomorzanach
w Szczecinie [16.03.2017]
2. Prośba o uwolnienie od gniewu syna Michała [16.03.2017]
3. Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie, zgodę w relacjach i pomoc finansową dla Małgorzaty
[16.03.2017]
4. Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie i potrzebne łaski dla Danuty [16.03.2017]
5. Prośba o opiekę w sprawie z która będzie miała miejsce jutro (24 marca) [16.03.2017]
6. Prośba o opiekę dla taty podczas zabiegu wstawiania rozrusznika serca [16.03.2017]
7. Prośba o łaskę stałej pracy dla nas [16.03.2017]
8. Prośba o łaskę zdrowia dla Elżbiety i życie wieczne dla Grzegorza [16.03.2017]
9. Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie psychiki, pokój serca i zgodę w rodzinie dla Ireny
[16.03.2017]
10.Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę wyjścia z depresji i dobrą pracę dla Radosława
[16.03.2017]
11.Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie Elżbiety z choroby nowotworowej [16.03.2017]
12.Magdalena prosi o światło Ducha Świętego i umocnienie w swojej słabości. Odeszła od Kościoła i chce wrócić.
Weszła w sektę, z której stara się wyjść, ale boi się że do niej wróci, ponieważ czuje się słaba, przygnieciona
ciężarem i nie umie walczyć. Maryjo, przyjdź z pomocą! Wskaż drogę [16.03.2017]
13.Zuzanna prosi Cię Mateńko o odnalezienie Marka [17.03.2017]
14.Grzegorz Prosi Cię Jezu Miłosierny o rozwiązanie trudnych problemów w pracy. Smuci się i martwi z powodu
nierozwiązanej sprawy. Prosi Cię, abyś zesłał łaskę rozwiązania problemów według Twojej Woli. Kocha Cię Jezu!
[17.03.2017]
15.Marzenna prosi o uzdrowienie lewego oka, z powierzchniowego uszkodzenia rogówki. Potworny ból nie ustaje.
Św. Łucjo, Św. Alino uproście łaskę zdrowia oczu. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [18.03.2017]
16.Agata prosi o modlitwę za swoją chrzestną Agnieszkę, która jest chora na złośliwy nowotwór szczeki. 17.03.2017
była operowana, ma usuniętą szczękę [18.03.2017]
17.Elżbieta prosi o łaskę uzdrowienia swojego brata. Jest po udarze mózgu, lewostronnie sparaliżowany, potrzebuje
całodobowej opieki. Błagamy Cię Panie aby stanął na nogi [18.03.2017]
18.Magda błaga o uzdrowienie swojego męża Waldka [18.03.2017]

19.Leszek prosi o łaskę powrotu do zdrowia i wsparcie dla swojej rodziny [19.03.2017]
20.Karina prosi o łaskę uzdrowienia lewego stawu kolanowego i łokciowego. Święty. Charbelu uczyń kolejny cud
[19.03.2017]
21.Natalia za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o łaskę uzdrowienia dla swojej mamy Natalii u której
stwierdzono stwardnienie zanikowe boczne SLA [19.03.2017]
22.Anna bardzo prosi o modlitwę za swojego synka Tymona, który ma podejrzenie autyzmu, by rozwijał się
prawidłowo, by zaczął mówić, by niepokojące zachowania minęły [19.03.2017]
23.Anna prosi o zdrowie dla siebie, jak również dla swojego męża Andrzeja i syna Jacka [19.03.2017]
24.Marcin prosi o radość życia wiecznego w niebie dla śp. Danuty Holeniewskiej [19.03.2017]
25.Romana bardzo prosi o uzdrowienie wnuczka Borysa z choroby genetycznej oraz o błogosławieństwo Boże dla
całej rodziny [19.03.2017]
26.Jola prosi Cię Jezu Miłosierny za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia z choroby tarczycy
[20.03.2017]
27.Agnieszka za wstawiennictwem Świętego Charbela pokornie prosi o modlitwę w intencji nawrócenia Piotra i Kasi
a także o nawrócenie innych dzieci, które przez zły przykład i zaniedbanie rodziców odeszły od Boga. A dla tych
rodziców o skruchę i Miłosierdzie Boże [20.03.2017]
28.Agnieszka prosi w intencji Żanety chorej na ostrą białaczkę szpikową, aby znalazł się dawca szpiku i o jej powrót
do zdrowia [20.03.2017]
29.Kamila prosi o zdrowie dla Beatki, które jest poparzona, żeby udało się uniknąć przeszczepu i szybko wrócić do
domu [21.03.2017]
30.Joanna prosi o modlitwę w intencji uzdrowienia młodej dziewczyny, Marty, z choroby wątroby, o prawidłowe
wyniki badań kontrolnych, aby Pan Bóg okazał Jej swoje miłosierdzie [21.03.2017]
31.Gosia prosi o łaskę zdrowia dla Tadeusza, który ledwo przeżył bardzo trudną operację a teraz wdała się infekcja w
ranę pooperacyjną. Jezu, Maryjo, Józefie Święty ratujcie [22.03.2017]
32.Ania za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi Cię Panie Jezu o uzdrowienie z choroby moja swojej siostry
Teresy [22.03.2017]
33.Andrzej prosi o pomyślną diagnozę i dalsze leczenie dla swojej mamy Zofii. 24 marca czeka ją wizyta u lekarza a
potem zdaje się że trudna operacja. Maryjo, pomóż! [23.03.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 23 do 30.03.2017
1. Prośba o mądrość Ducha Świętego w wyborach życiowych i uwolnienie z niemożliwej miłości [23.03.2017]
2. Prośba o opiekę dla taty podczas zabiegu wstawiania rozrusznika serca oraz o łaskę pracy [23.03.2017]
3. Maria prosi o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Beatki [23.03.2017]
4. Maria prosi o modlitwę za nienarodzone, zagrożone aborcją dzieci Anny i Marleny. Jezu, pośpiesz prosimy z
pomocą [23.03.2017]
5. Joanna prosi o modlitwę za wnuczkę Zosię, która ma zaledwie 1 miesiąc, a jest chora. Urodziła się z malformacją
żyły mózgu. Jest leczona w CZD w Warszawie. Mateńko Najukochańsza przyjdź z pomocą [23.03.2017]
6. Barbara prosi o uzdrowienie z ciężkiej choroby nóg i o złagodzenie bólu [23.03.2017]
7. Daria prosi o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej taty, jego szczerego nawrócenia oraz o
uzdrowienie z choroby nowotworowej swojej mamy [23.03.2017]
8. Magda błaga o łaskę uzdrowienia Waldka [23.03.2017]
9. Marzanna prosi o szczęśliwe narodziny wnuczki i wnuka. Prosi również o dobry cholesterol i pamięć zdrowie
psychiczne dla siebie i swojego męża, a także o umocnienie więzi małżeńskiej [24.04.2017]
10.Marzanna prosi o to aby ks. Jarosław prowadził
[24.04.2017]

życie w czystości i gorliwym oddaniu się służbie Bogu

11.Bartek w dniach od 28 marca do 5 kwietnia bardzo prosi o modlitwę o zdrowie [24.04.2017]
12.Ewa prosi o nawrócenie i uwolnienie z niewoli narkomanii swojego syna [25.03.2017]
13.Renata prosi o zdrowie dla męża, synów oraz dla Wojtka i Renaty [25.03.2017]
14.Elżbieta prosi Cię Jezu o siłę do życia, o nadzieję, że wyjdzie z tego dołka w którym się znajduje, o zdrowie
psychicznie aby mogła zająć się dziećmi, o uratowanie małżeństwa o miłość. Jezu ratuj tą rodzinę. Przyjdź do ich
domu i bądź z nimi [25.03.2017]
15.Mirosława za wstawiennictwem Św. Charbela prosi Cię Jezu o łaski dla swoich dzieci, o wskazanie im właściwej
drogi, Twojej drogi. Jezu czuwaj nad jej rodziną i nie pozwól im zbłądzić, podaj Swoją dłoń, oddal złości i zawiść
[26.03.2017]
16.Kasia prosi Cię Jezu o szybki termin na badanie oraz wyznaczenie dalszego leczenia, o to żeby nie bolała ją głowa
[26.03.2017]
17.Aldona bardzo prosi o większą wiarę w Boga oraz uwolnienie od lęku. Wie że jest chora ale boi się pójść do
lekarza. Boi się, że to co od niego usłyszy może ją całkowicie załamać. Żyje w ciągłym strachu, ale udaje że nic jej
nie jest [26.03.2017]

18.Małgorzata prosi o cud uzdrowienia dla swojego jedynego brata Błażeja, który choruje na guza mózgu
[26.03.2017]
19.Elżbieta prosi o modlitwę w intencji 14-letniego Jakuba, brata zięcia Krzysztofa o szczęśliwy zabieg na sercu w
dniu 29 kwietnia Zabieg ma się odbyć w Poznaniu. Panie Jezu prowadź rękę chirurga [26.03.2017]
20.Daria prosi o modlitwę w intencji swoich rodziców Zuzanny i Waleriana o uzdrowienie ich z chorób
nowotworowych [27.03.2017]
21.Katarzyna prosi o uzdrowienie swojego ciała z choroby nadmiernego owłosienia, którego nie powinna posiadać
kobieta [27.03.2017]
22.Lucyna prosi o uzdrowienie wewnętrzne dla Janka, o łaskę przebaczenia. Prosi też o uzdrowienie małżeństwa
[27.03.2017]
23.Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prosi o modlitwę za nienarodzone dziecko Elżbiety [28.03.2017]
24.Maria prosi o łaskę pocieszenia dla Mariusza, uwolnienia od lęków i dar dobrej pracy zawodowej [28.03.2017]
25.Justyna, będąca w 20. tygodniu ciąży błaga, o modlitwę w intencji swojego nienarodzonego dziecka, u którego
lekarze podejrzewają zespół downa oraz wadę serduszka [28.03.2017]
26.Wioletta prosi o uzdrowienie z choroby. Błaga o zdrowie dla dzieci, o szczęśliwe rozwiązanie ciąży swojej siostry.
Prosi też o opiekę Bożą dla całej rodziny [28.02.2017]
27.Andrzej prosi o szczęście wieczne dla duszy śp. Mariana, który we wtorek w nocy odszedł do domu Pana
[29.03.2017]
28.Andrzej prosi o łaskę powrotu do zdrowia Iwony. Cudownej, ciepłej, dynamicznej osoby. W środę była operowana
na nowotwór. Proszę Cię Panie o łaskę dla niej, pomyśle wyniki badań, a także o łaskę uzdrowienia dla jej męża,
również chorego na nowotwór. Choć lekarze dawali mu 2 lata, to żyje już 6. Dziękuję Ci Panie, bo Ty prawdziwie
żyjesz i otaczasz opieką swoje dzieci [29.03.2017]
29.Urszula prosi o zdrowie i uwolnienie z wszystkich chorób [29.03.2017]
30.Beata wyraża modlitwę: „Boże Ojcze, Trójco Przenajświętsza, przez wstawiennictwo św. Charbela i mocą Maryi i
Jej cudownego Medalika proszę Cię o cud w finansach i wyjście z długów oraz zdrowie w mojej rodzinie
[30.03.2017]
31.Wojciech prosi o nawrócenie i o światło Ducha świętego dla synów Dominika i Jakuba, którzy są w sieciach kultu
scjentologii [30.03.2017]

