Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 30.03. do 6.04.2017
1. Henryka prosi Cię Panie Jezu o uzdrowienie warg z nawracającej opryszczki, która nie pozwala spać, jeść i jest
bardzo bolesna. Bardzo cierpi a trwa to już czwarty rok. Panie Jezu przyjdź z pomocą [30.03.2017]
2. Dorota prosi Cię Święty Charbelu abyś wyprosił u Boga łaskę uzdrowienia z raka wątroby [30.03.2017]
3. Matka prosi Cię Święty Charbelu o dary Ducha Świętego dla synów Pawła i Tomasza i łaskę prowadzenia w każdej
chwili i sytuacji [30.03.2017]
4. Prośba o opiekę i pomoc w sprawie z 25 maja [30.03.2017]
5. Prośba o opiekę i pomoc dla taty po zabiegu wstawienia rozrusznika serca oraz o łaskę pracy [3.03.2017]
6. Jadwiga prosi Cię Kochany Święty Charbelu abyś uprosił u Pana Boga łaskę uzdrowienia biodra i uda prawej nogi
[30.03.2017]
7. Dominik prosi o uwolnienie z ciemności, uzdrowienie fizyczne i napełnienie Duchem Świętym [30.03.2017]
8. Prośba o pocieszenie Ewy oraz uzdrowienie Asi, Iwony, Michaliny, Wiesi, Zbyszka, Moniki [30.03.2017]
9. Matka prosi Was Mateńko Najświętsza i Dobry Jezu o dobre wyniki rezonansu i łaskę uzdrowienia dla 23-letniej
córki Sylwii, u której jest podejrzenie stwardnienia rozsianego [30.03.2017]
10.Mateńko ukochana prosimy o łaskę uzdrowienia i ulgę w cierpieniu dla chorych na stwardnienie rozsiane Kasię,
Sebastiana i Teresę [30.03.2017]
11.Prośba o uzdrowienie z raka Barbary oraz o zdrowienie dla Romana i Henryki [30.03.2017]
12.Prośba o uzdrowienie z reuamatoidalnego zapalenia stawów oraz z chorób narządów wewnętrznych [30.03.2017]
13.Prośba o nawrócenie Kamila [30.03.2017]
14.Jadwiga za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi Cię Panie Jezu o uzdrowienie siostry Urszuli z arytmii serca
[30.03.2017]
15.Prośba o wypełnienie się woli Bożej w spotkaniu z Gosią [30.03.2017]
16.Prośba o pracę o pomoc finansową dla Moniki oraz o uzdrowienie dla Ani, Małgosi i Jadzi [30.03.2017]
17.Aneta prosi Cię Panie Boże o uzdrowienie dla nieuleczalnie chorej córeczki. Tylko Ty możesz ją uleczyć, jeśli taka
będzie Twoja wola, o to Cię Aneta bardzo prosi [30.03.2017]
18.Urszula prosi o łaskę zdrowia, aby Pan Bóg otoczył ją swoją miłością i umacniał w wierze [30.03.2017]
19.Tomasz prosi o wiarę oraz łaskę uzdrowienia Tomka z choroby nowotworowej [31.03.2017]

20.Joanna prosi o uwolnienie Justyny z depresji i dobre relacje w rodzinie [31.03.2017]
21.Andrzej prosi o upragnione uzdrowienie i łaskę rodzicielstwa dla Anny i Andrzeja [31.03.2017]
22.Irena prosi o modlitwę za Zuzię, która się sama okalecza, aby Bóg dotknął Ją swoją miłością, a dla rodziców Zuzi o
nawrócenie. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [1.04.2017]
23.Renata prosi o modlitwę za mamę, która czeka w szpitalu na operację. Duchu Święty prowadź zespól operacyjny.
Jezu, Maryjo, Jozefie Święty Wam roztoczcie czułą opiekę nad mamą Renaty [1.04.2017]
24.Ania prosi Cię Święty Charbelu, abyś wypraszał jej potrzebne łaski [3.04.2017]
25.Tadeusz prosi o wstawiennictwo u Świętego Charbela o wyleczenie z raka jelita grubego (operacja 5 maja 2017).
Serdeczne Bóg zapłać [4.04.2017]
26.Iwona prosi o w intencji mojego męża u którego ponad rok temu wystąpiły objawy schizofrenii. Jezusie Synu
Dawida ulituj się nad nim. Daj mu łaskę zdrowia [4.04.2017]
27.Prośba w intencji Hani, 12-letniej dziewczynki, która kilka lat temu uległa wypadkowi, złamała rękę i z powodu
błędu lekarskiego ma tą rękę częściowo bezwładną. Ręka nie miała prawa się ożywić, a jednak dzięki ciężkiej pracy
rehabilitacyjnej dłoń wykonuje ograniczone ruchy. Hania przed wypadkiem zaczęła naukę gry na skrzypcach.
Ubytek ruchowy jednak nie pozwala jej już na dalszą naukę na tym instrumencie. Prosimy Cię Mateńko ukochana
przyjdź z pomocą do Hani [4.04.2017]
28.Elizabeth prosi o modlitwę za 74-letnią mamę Janinę, chorą na sarkoidozę, o łaskę zdrowia i siły w znoszeniu
cierpienia. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty wspomóżcie [5.04.2017]
29.Maciek prosi o łaskę zdrowia by móc funkcjonować. Jezu , Maryjo, Jozefie Święty błagamy przyjdźcie z pomocą
[5.04.2017]
30.Marzenna bardzo łaskę zdrowia dla siebie. Objawy choroby pogłębiają się. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty dajcie siły
do znoszenia cierpień, przynieście umocnienie duchowe. Duchu Święty rozjaśnij umysł [5.04.2017]
31.Urszula prosi o łaskę uzdrowienia ze wszystkich chorób i dar urodzenia potomstwa [6.04.2017]
32.Magda błaga o uzdrowienie męża Waldka i o łaskę wiary [6.04.2017]
33.Alina dziękuje wszystkim modlącym się za Anię z rakiem piersi po chemii. Choroba cofnęła się i nie będzie musiała
mieć operacji [5.04.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 6.04. do 19.04.2017
1. Prośba o uzdrowienie z raka Andrzeja [6.04.2017]
2. Prośba o spokój i siłę oraz o łaskę pomocy w zbudowaniu razem z Kubą rodziny [6.04.2017]
3. Prośba łaskę pojednania, miłosierdzie i nawrócenie dla męża [6.04.2017]
4. Wioletta za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi za swoich przyjaciół Olę i Bartka o ich nawrócenie,
rozwiązanie problemów finansowych i małżeńskich [6.04.2017]
5. Prośba o opiekę w sprawie z 25 maja oraz o łaskę znalezienia pracy [6.04.2017]
6. Podziękowanie za pomyślnie przeprowadzony zabieg wstawienia rozrusznika serca z prośbą o dalszą opiekę dla
taty podczas leczenia [6.04.2017]
7. Matka prosi łaskę nawrócenia Maćka oraz o wszelkie potrzebne łaski dla niego i Justyny [6.04.2017]
8. Wiola prosi Cię Święty Charbelu abyś wstawiał się za jej mamą o jej głęboką wiarę i ufność, że Jezus zajmie się jej
sprawami urzędowymi i rodzinnymi [6.04.2017]
9. Prośba abyś Święty Charbelu wstawiał się do naszego Pana w intencji Bożenki, która 24 kwietnia będzie
operowana [6.04.2017]
10.Matka gorąco prosi Cię Panie Jezu i Mateńko Najświętsza o łaskę uzdrowienia córki Sylwii ze stwardnienia
rozsianego [6.04.2017]
11.Gorąca prośba o cud uzdrowienia teściowej Mirosławy z nowotworu złośliwego [6.04.2017]
12.Prośba o uzdrowienie Doroty chorej na raka wątroby i dróg żółciowych [6.04.2017]
13.Jola prosi o zdrowie dla męża, synów, córek, synowej i wnuczek. O błogosławieństwo Boże i dobre wybory
życiowe dla całej rodziny [6.04.2017]
14.Podziękowanie za 40 lat życia oraz prośba o dalsze błogosławieństwo, uzdrowienie z choroby, o łaskę zawierzenia
wszystkiego Jezusowi, o odczytanie i wypełnienie woli Bożej, o łaskę rodzicielstwa i zdrowie dla męża [6.04.2017]
15.Matka prosi Cię Święty Ojcze Charbelu o uwolnienie Krzysztofa z nałogu, o wiarę i spowiedź świętą dla
Aleksandry, Juli i Liwii [6.04.2017]
16.Podziękowanie za to, że Beatka żyje oraz syn Jakub powraca [6.04.2017]
17.Agata prosi o łaskę powrotu do zdrowia męża Łukasza który jest po operacji jelita [6.04.2017]
18.Marta bardzo prosi Cięty Święty Charbelu o zdrowie i pomoc w nauce dla syna Filipa [6.04.2017]
19.Magda błaga o cud uzdrowienia męża Waldka [7.04.2017]

20.Justyna dziękuję Ci Święty Charbelu za otrzymane łaski i prosi o to byś wstawiał się u Pana by postawił na drodze
dobrego, kochającego człowieka, który się zaopiekuje ją i jej rodziną i będzie ją kochał. Prosi o nową dobrą miłość
i opiekuna dla swoich dzieci. Proszę także o lepszą pracę i pomoc w sprawach finansowych. Prosi o to by Dobry
Bóg miał w czułej opiece zmarłego męża, tatę i dusze w czyśćcu cierpiące [7.04.2017]
21.Kamila bardzo prosi o uzdrowienie Adama, u którego zdiagnozowano guza mózgu [7.04.2017]
22.Agata prosi o zdrowie i łaskę Bożą dla Łukasza [8.04.2017]
23.Ania prosi o łaskę nawrócenia dla Mirka i Maura [8.04.2017]
24.Damaris prosi o łaskę wyrwania z nałogu alkoholizmu i przemianę życia dla brata Jacka [9.04.2017]
25.Marta prosi o łaskę pracy dla Tomasza [10.04.2017]
26.Zbyszek prosi o uzdrowienie z raka pęcherza moczowego [10.04.2017]
27.Anna błaga o cud uzdrowienia 2-letniego synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by prawidłowo się rozwijał i
by te niepokojące zachowania minęły, by zaczął mówić [10.04.2017]
28.Mirka przez wstawiennictwo Świętego Charbela prosi Cię Jezu o łaskę uzdrowienia duszy i ciała Tomka leżącego w
ciężkim stanie po wypadku komunikacyjnym [10.04.2017]
29.Katarzyna prosi o udaną operację syna Filipa aby przeszczep się udał i blizny były jak najmniej widoczne. Prosi
również o zdrowie syna Aleksandra aby miał sprawne i zdrowe bioderka i nerkę [11.04.2017]
30.Katarzyna o zdrowie brata i bratowej aby doczekali się potomstwa [11.04.2017]
31.Kasia błaga o uzdrowienia z choroby nowotworowej, która powróciła. Jest mamą trójki dzieci bardzo pragnie je
wychować, ale rozpacz odbiera nadzieję. Mateńko zanieś prosimy jej wołanie do Swego Syna [12.04.2017]
32.Agnieszka prosi o uzdrowienie syna, nawrócenie Marcina i jego powrót [12.04.2017]
33.Teresa bardzo prosi za mojego tatę Zbigniewa lat 78, który od września ubiegłego roku walczy z nowotworem chłoniakiem o wysokim stopniu złośliwości. Niestety po siedmiu chemioterapiach odstąpiono od dalszego leczenia
z powodu neutropenii i ogólnego złego stanu organizmu. Wierząc w moc modlitwy wspólnoty i wstawiennictwo
Świętego Charbela Tobie Panie powierza tę sprawę [12.04.2017]
34.Emilia prosi o głęboką przemianę wewnętrzną, przemianę życia, aby Dobry Bóg wyprowadził ją na ścieżki, które
dla niej przygotował. Prosi o wierność Jemu we wszystkim. Jezu, Maryjo, Józefie Święty Wam zawierza swoje życie
teraz i zawsze [12.04.2017]
35.Ania prosi o uzdrowienie dla Waldemara, który miał wypadek. Jezu, Maryjo, Józefie Święty ratujcie! [12.04.2017]
36.Marzenna prosi za Basię i Romana, aby Bóg obdarzył ich łaską życia w zdrowiu i pokoju. Jezu, Maryjo, Jozefie
Święty uproście łaski im potrzebne [12.04.2017]

37.Marzenna prosi aby Miłosierdzie Boże ogarnęło Misje Święte oraz wszystkich chorych, samotnych, cierpiących na
duszy i ciele [12.04.2017]
38.Mirka prosi Cię Święty Charbelu wyprosił u Jezusa wyzwolenie ze skutków okultyzmu dla synów. Prosi dla nich o
błogosławieństwo, pomoc w wyborze drogi nauki oraz uwolnienie serca męża od matczynego zniewolenia
[13.04.2017]
39.Wioleta prosi o uzdrowienie Beaty, która urodziła dziecko 2 miesiące temu. Pojawił się nawrót choroby włóknienie szpiku. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty błagamy o pomoc! [15.04.2017]
40.Marzenna prosi o uzdrowienie Anety, która od 2 lat ma gruczolaka na przysadce mózgowej, lekarze zastanawiają
się co dalej z tym zrobić. Aneta chce założyć rodzinę, mieć dzieci. Prosi o uzdrowienie dla Niej i wypełnienie się
woli Bożej w życiu Anety i Jej narzeczonego Tomasza. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [15.04.2017]
41.Bożena Prosi o uzdrowienie 23-letniego Edmunda, pacjenta szpitala w Lublinie, u którego zdiagnozowano raka na
którego zmarła tez jego siostra. Edmund załamał się i targnął na swoje życie. Od 4 miesięcy jest w śpiączce, a
diagnoza raka okazała się błędna. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie! Święty Charbelu wstaw się za Edmundem
[15.04.2017]
42.Kasia błaga Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga o siły do walki i łaskę uzdrowienia z
choroby nowotworowej [18.04.2017]
43.Ewa prosi o uwolnienie z nałogu alkoholizmu syna Łukasza, odnalazł sens życia i drogę prowadzącą do Boga. Prosi
także o jego zdrowie i mądrość [18.04.2017]
44.Ewa prosi o zdrowie Tomka, aby całkiem uwolnił się od choroby [18.04.2017]
45.Ewa prosi o nawrócenie bliskiej osoby, żeby uwierzył, że Bóg jest miłosierny, a także o zgodę w domu
[18.04.2017]
46.Dorota prosi o zdrowie, udaną operację i dobre wyniki dla Adama oraz siłę do walki z chorobą [19.04.2017]
47.Dorota z całego serca prosi Cię Święty Charbelu o uzdrowienie taty, by lekarze dobrze go zoperowali, by tata
każdego dnia czuł się coraz lepiej i miał dobre wyniki badań, by miał w sobie siłę do walki z chorobą. Tobie
powierza swojego tatę [19.04.2017]
48.Lucyna prosi o terminowe o pozytywne otwarcie przewodu doktorskiego [20.04.2017]
49.Prośba za Barbarę o uzdrowienie złamanej ręki i stłuczonego lewego biodra [20.04.2017]
50.Prośba o zdrowie i potrzebne siły dla Matyldy [20.04.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 20 do 27.04.2017
1. Rodzina ciężko chorej 11-letniej Alusi prosi o jej uzdrowienie z choroby nowotworowej [20.04.2017]
2. Jezu Miłosierny prosimy o uzdrowienie Rolanda, który jest po ciężkim wypadku samochodowym. Jezu, Maryjo,
Józefie Święty ratujcie[20.04.2017]
3. Prośba o zbawienie duszy dla zmarłego Łukasza oraz o ukojenie cierpienia Jego mamy i całej rodziny [20.04.2017]
4. Mąż w dniu imienin żony Agnieszki prosi o jej nawrócenie i Boże Miłosierdzie [20.04.2017]
5. Prośba o opiekę i pomoc w sprawie z 25 maja oraz o łaskę stałej pracy [20.04.2017]
6. Spraw Panie, abyśmy żyli według Twej Woli i aby wstawiennictwo naszych Patronów i Świętych wzmacniało nas w
wierze i mądrości [20.04.2017]
7. Małgorzata prosi Cię Święty Charbelu abyś uprosił dla niej łaskę znalezienia dobrej pracy [20.04.2017]
8. Matka prosi Cię Panie Jezu o wyzwolenie syna Kamila z uzależnienia od marihuany oraz uleczenie go z agresji.
Chwała Ci Panie! [20.04.2017]
9. Matka prosi Cię Święty Charbelu abyś uprosił u Pana Boga łaskę uzdrowienia córki Sylwii z stwardnienia
rozsianego [20.04.2017]
10.Prośba abyś Święty Charbelu uprosił u Pana Boga łaskę uzdrowienia z stwardnienia rozsianego dla Teresy i
Sebastiana [20.04.2017]
11.Żona prosi Cię Święty Charbelu abyś uprosił u Pana Boga łaskę nawrócenia męża Pawła oraz uratowania
małżeństwa [20.04.2017]
12.Prośba o wstawiennictwo Świętego Charbela u Pana Boga i łaskę uzdrowienia teściowej Mirosławy z złośliwego
nowotworu piersi [20.04.2017]
13.Prośba do Świętego Charbela o uzdrowienie dla siebie i rodziny oraz o dobry nowy dom. Byś zatroszczył się
dziećmi [20.04.2017]
14.Magdalena prosi o uzdrowienie ciężko chorej Mamy, aby miała siły do walki z chorobą. Bardzo wiele w życiu
przeszła, stracone ciąże, dziecko, przebyte choroby, przeszczep wątroby. Panie Jezu otocz Ją swoją miłością i
opieką [20.04.2017]
15.Justyna prosi o prawidłowy przebieg ciąży, żeby dzieciątko tak wyczekiwane dobrze się rozwijało i wszystkie
badania były prawidłowe [20.04.2017]
16.Martyna prosi Świętego Charbela o nawrócenie Męża oraz o to bym sama nie upadała w wierze. Jeśli taka jest
wola Pana, o uzdrowienie dla siebie i Teścia. Prosi również o uzdrowienie relacji w całej Rodzinie [21.04.2017]
17.Renata prosi o uratowanie małżeństwa, powrót Męża do domu i jego nawrócenie. Prosi o pomoc w spłacie
ogromnych długów oraz pracę dla męża. Prosi także o odnalezienie wiary i dróg życiowych dla córek [21.04.2017]
18.Renata prosi Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej i oczyszczenie z guza przy jelicie i
płucu [22.04.2017]

19.Magda błaga o uzdrowienie Waldka [22.04.2017]
20.Aneta Prosi o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Anety [23.04.2017]
21.Małgosia prosi o zdrowie duszy i ciała dla Dominiki. Prosi o uwolnienie Artura z nałogu alkoholu, hazardu i
nikotyny i o jego uzdrowienie wewnętrzne. Prosi o pracę dla Małgorzaty [23.04.2017]
22.Małgorzata prosi o ocalenie swojego małżeństwa, o nawrócenie serca i duszy męża, łaskę przebaczenia i siły dla
siebie [23.04.2017]
23.Małgorzata prosi o szczęśliwą podróż do Chin (bardzo boi się latać) oraz o rozwiązanie problemów [23.04.2017]
24.Stanisława prosi, aby jej ciężko chora siostra Danuta pogodziła się z mamą oraz aby wybaczyłą sobie i mamie
[24.04.2017]
25.Kasia błaga Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo u Naszego Ojca Niebieskiego o dobre wyniki badań siłę by
zniosła chemioterapię i cud wyniszczenia komórek nowotworowych. To Ciebie wybiera za swojego orędownika i
wierzy, że jej pomożesz [24.04.2017]
26.Dorota Prosi Cię Święty Charbelu o opiekę nad córką Kornelią przed i w dniach matury. Święty Charbelu proś
Ducha Świętego o Jego dary oraz o drogę życia zgodną z wolą Jezusa naszego Pana [24.04.2017]
27.Mariola prosi o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla siostry Anety [24.04.2017]
28.Urszula prosi Cię Święty Charabelu o wstawiennictwo u Pana Boga o łaskę zdrowia dla siebie o uzdrowienie z
wszystkich chorób i łaskę potomstwa. Święty Charbelu uproś siły i wiarę [24.04.2017]
29.Janina prosi o zdrowie dla ciężko chorej mojej siostry Jadwigi i potrzebne łaski dla niej i całej rodziny [25.04.2017]
30.Jola błaga o uzdrowienie swojego 21-letniego syna Marcina. Skopano go całego, zwłaszcza po głowie. Jest krwiak z
tylu głowy. Jezu Miłosierny, ufamy Tobie! [25.04.2017]
31.Beata prosi Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo u Boga Najwyższego o siłę w chorobie, wiarę i uzdrowienie dla
Agnieszki [26.04.2017]
32.Maria dziękuje za dary oraz łaski jakie otrzymała cała rodzina i prosi o zjednoczenie małżeństwa Kasi,
błogosławieństwo dla niej oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla jej dzieci – Lenki i Poli [26.04.2017]
33.Maria prosi o zdrowie dla Darii oraz o potrzebne łaski dla jej męża Pawła i syna Kacperka [26.04.2017]
34.Katarzyna prosi, aby jej mąż znalazł drogę powrotu do Boga i swojej rodziny (odszedł od żony i dwójki dzieci we
wrześniu 2015 roku) [26.04.2017]
35. Małgosia prosi Cię Święty Charbelu abyś wyprosił dla Dominiki łaskę uzdrowienia z trądziku i obfitych krwawień
[26.04.2017]

