
 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 27.04 do 4.05.2017 

1. Magda błaga o uzdrowienie Waldka [27.04.2017] 

2. Joanna prosi o uzdrowienie bardzo chorej, miesięcznej córki Hani. Ma wrodzoną padaczkę o bardzo ciężkim 
stadium, ataki drgawek, ciągle śpi i prawie w ogóle nie otwiera oczek, w dodatku ma uszkodzony mozg który się 
nie powiększa i nie rośnie przez to i główka. Jest bardzo ciężko. Święty Charbelu przyjdź Hani z pomocą 
[27.04.2017] 

3. Maria za pośrednictwem naszej ukochanej Matki Bożej dziękuję naszemu Panu za dotychczasową opiekę i prosi o 
wstawiennictwo Św. Charbela w intencji uzdrowienia męża z cukrzycy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu 
jak było na początku teraz i na wieki wieków. Amen [27.04.2017] 

4. Maria prosi Cię Św. Charbelu o łaskę uzdrowienie swoich oczu [27.04.2017] 

5. Podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski i za wstawiennictwo NMP do naszego Pana Jezusa Chrystusa  
[27.04.2017] 

6. Marzena prosi o pomoc w spłacie długów, kredytów oraz o możliwość wynagrodzenia ludziom krzywd 
finansowych dla Marzeny i Marka [27.04.2017] 

7. Marzena prosi o nawrócenie: Piotra, Marka, Janusza, Jadwigi, Anny i jej męża, Katarzyny, Jarka, Joanny, Grzegorza 
oraz rodziny Bogusz [27.04.2017] 

8. Marzena prosi o uzdrowienie Karola (po wypadku), Zbigniewa (chorego na epilepsję) oraz uwolnienie z 
alkoholizmu Adolfa i Zbigniewa  [27.04.2017] 

9. Marzena prosi o uwolnienie: Łukasza (z natręctwa mycia rąk), Bożeny (alkoholizm, lesbijstwo), Agnieszki 
(lesbijstwo); Gienka, Gienka, Doroty, Ryszarda, Sebastiana, Mirosława, Andrzeja, Leszka, męża Izy, Kamila, 
Alberta, p. Polaka, p. Sikorskiego, Zadrożnego, Adamczuka (z alkoholizmu) [27.04.2017] 

10. Marzena prosi o uzdrowienie chorych i cierpiących fizycznie, psychicznie: Jakuba (moczenie nocne, zapalenie 
krtani, lęk o życie), Łukasza, Patrycji, p. Konstantej (na wózku, nie chodzą), Jana (Parkinson, udar), Karol (śpiączka) 
Małgorzaty (udar), Krystyny (żołądek, ogólne wycieńczenie), Stanisława (serce), Krystyny (otyłość), Krzysztofa 
(śruby w kolanach), Janiny (serce, miażdzyca, zwapnienie kości), Kasi (ataksja) [27.04.2017] 

11. Marzena prosi o połączenie małżeństw Marzeny i Marka, Jadwigi i Janusza, Stanisława i Barbary, Ewy i Jacka, 
Józefy i Mariana, Ireny i Stanisława, Ani i Tomasza, Grażyny i Krzysztofa, Czesława i Julii, Władysławy i Adolfa, 
Barbary i Leszka, Zofii i Zbigniewa, Marioli i Mariana, Hanny i Andrzeja, Marty i Lucjana, Magdaleny i Kamila, 
teściów Jurka, Kasi i Jarka, Piotra i Magdy, Andrzeja i Joli, Izy i jej męża, Kasi i Krzysztofa [27.04.2017] 

12. Marzena prosi o uzdrowienie Dyzia z autyzmu [27.04.2017] 

13. Marzena prosi o rozwiązanie konfliktu Rafała i Magdy z mieszkańcami domu  [27.04.2017] 

14. Prośba do Świętego Charbela aby wstawił się do Jezusa za synów i braci aby się pojednali i żyli w zgodzie oraz o 
uzdrowienie Pawła z otyłości [27.04.2017] 

15. Prośba o zdrowie i pracę dla dzieci, o pomoc w nauce wnukom, o pomyślne załatwienie spraw podziałowych i 
opiekę na każdy dzień [27.04.2017] 

16. Prośba abyś Święty Charbelu wyprosił silną wiarę dla Eweliny, Mikołaja, Dominika i Antoniego [27.04.2017] 



 
 

17. Prośba o uzdrowienie brata Krzysztofa i koleżanki Wandy z choroby Parkinsona oraz o Ducha Prawdy dla Ani, 
Piotra, Bogumiła [27.04.2017] 

18. Rodzice proszą o uzdrowienie Maksymiliana i Juliana [27.04.2017] 

19. Prośba abyś Boże Ojcze za wstawiennictwem Świętego Charbela o uratowania syna [27.04.2017] 

20. Matka prosi abyś Święty Charbelu uratował córkę Sylwię, jej duszę i ciało [27.04.2017] 

21. Ewa i Michał proszą o zdrowie dla swojego nienarodzonego dziecka oraz o szczęśliwe poczęcie [27.04.2017] 

22. Prośba o utrzymanie trzeźwości dla córki oraz o zdrowie dla wnuczki [27.04.2017] 

23. Julita prosi o łaskę zdrowia dla swojego męża [27.04.2017] 

24. Matka błaga by całkowicie ustąpiły skutki pobicia (pokopania), zwłaszcza po głowie, syna oraz o uzdrowienie jego 
emocji i zranień [27.04.2017] 

25. Matka prosi o nawrócenie, dobrych, mądrych, bożych ludzi wokół swojego syna oraz o dobrą i bożą dziewczynę 
dla niego [27.04.2017] 

26. Prośba o uwolnienie Rafała z nałogu i jego uzdrowienie wewnętrzne [27.04.2017] 

27. Święty Charbelu, Ty znasz problemy tej potrzebującej rodziny. Przedkładamy prośba o cuda dla niej a zwłaszcza 
dla syna [27.04.2017] 

28. Prośba o uzdrowienie z choroby nowotworowej Kazimierza oraz o uzdrowienie woreczka żółciowego Tomasza 
[27.04.2017] 

29. Podziękowanie Jezu za wypełnienie Twej Woli w życiu rodziny pewnej znanej Ci osoby [27.04.2017] 

30. Prośba o łaskę nawrócenia, przemiany i uwolnienie z nałogu pijaństwa dla taty [27.04.2017] 

31. Matka prosi Cię Boże Ojcze o zdrowie dla swojej córki oraz o uzdrowienie swojego nerwu trójdzielnego. Ojcze, Ty 
znasz jej cierpienie, przyjdź jej z pomocą! [27.04.2017] 

32. Prośba o opiekę i pomoc w sprawie z 25 maja oraz o łaskę pracy [27.04.2017] 

33. Prośba abyś Drogi i Kochany Święty Charbelu wyprosił łaskę ratunku w trudnościach oraz o potrzebne łaski i 
błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla osoby przedkładającej tę prośbę i jej dzieci [27.04.2017] 

34. Matka prosi Cię Święty Ojcze Charbelu o uwolnienie Krzysztofa z nałogu, o wiarę i spowiedź świętą dla 
Aleksandry, Juli i Liwii oraz o dary Ducha Świętego w podejmowaniu dobrych decyzji [27.04.2017] 

35. Błaganie o cud za wstawiennictwem Świętego Charbela dla siebie i dzieci w sprawie Bogu wiadomej oraz o cud 
uzdrowienia brata [27.04.2017] 

36. Dorota za wstawiennictwem Świętego Charbela błaga o uzdrowienie z choroby, nerwicy i lęków. Boże okaż jej 
swe miłosierdzie [29.04.2017] 



 
 

37. Grażyna i Grzegorz proszą o łaskę uzdrowienia Tadeusza z raka jelita grubego, o udaną operację jelita (5 maj 
2017) i szybki powrót do zdrowia [29.04.2017] 

38. Elżbieta Miłosierny Boże, za przyczyną Św.Charbela, prosi Cię, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, o uzdrowienie z 
guza tarczycy i żylaków jakie ma na całym ciele [29.04.2017] 

39. Elżbieta prosi Cię Św. Charbelu o wstawiennictwo do Boga, za swoim synem , który popadł w nałóg pijaństwa oraz 
o duchowe jego nawrócenie i dobrą spowiedź [29.04.2017] 

40. Elżbieta za przyczyną Św. Charbela prosi o Miłosierdzie Boże o nawrócenie swojej siostry, która zatraciła wiarę w 
wieku osiemnastu lat, a obecnie ma 68 [29.04.2017] 

41. Elżbieta za przyczyną Św. Charbela prosi o uzdrowienie wnuczki z alergii [29.04.2017] 

42. Justyna prosi o zdrowie dla swojego nienarodzonego dziecka. Proszę, żeby dzieciątko dobrze się rozwijało i 
wszystkie wyniki były prawidłowe [29.04.2017] 

43. Paweł prosi o uwolnienie od alkoholu i miłość w rodzinie [30.04.2017] 

44. Olga za wstawiennictwem Św. Charbela prosi o zdrowie dla Kubusia, który od 8 lat leży w łóżku nie ruszając się , 
nie mówiąc i samodzielnie nie oddychając gaśnie na oczach rodziców. Ostatnio umarł lecz po przeprowadzonej z 
dużym opóźnieniem reanimacji przywrócono bicie jego serduszka. Św . Charbelu wstaw się za Kubusia zdrowie u 
największego i najwspanialszego lekarza Boga Ojca [1.05.2017] 

45. Anna prosi o uzdrowienie synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by rozwijał się prawidłowo, by te zaburzenia 
minęły, by się otworzył na świat i ludzi i zaczął mówić. Bóg zapłać! [1.05.2017] 

46. Iza prosi o uratowanie swojego małżeństwa [1.05.2017] 

47. Mariola błaga Cię Święty Charbelu o łaskę uzdrowienia  z choroby nowotworowej dla siostry Anety [2.05.2017] 

48. Ania za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi Cię Panie Jezu o łaskę powrotu do zdrowia dla Teresy 
[2.05.2017] 

49. Alina  prosi o wstawiennictwo Św. Charbela o zdrowie dla swojego brata, u którego zdiagnozowano złośliwego 
guza mózgu (glejak wielopostaciowy). Podczas operacji usunięto 95% guza. Pozostało już tylko leczenie 
paliatywne. Prosi uzdrowienie mojego brata, o siły w chorobie dla niego i jego rodziny [3.05.2017] 

50. Maria za wstawiennictwem Św. Charbela prosi o uzdrowienie męża z alkoholizmu oraz o jedność małżeńską 
[3.05.2017] 

51. Maria za wstawiennictwem Św. Charbela prosi o uzdrowienie swoich oczu [3.05.2017] 

52. Monika za wstawiennictwem Św. Charbela prosi o uzdrowienie ze schizofrenii [3.05.2017] 

53. Kasia  Ojcze Charbelu błaga Cię o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Wierzy i już teraz dziękuję. Prosi też 
o łaskę zdrowia dla mojego chrześniaka  Kuby [3.05.2017] 

54. Magdalena prosi o zdrowie i dar życia dla swojego nienarodzonego dzieciatka [4.05.2017] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 4 do 11.05.2017 

1. Matka bardzo prosi o zdrowie dla swojej córki oraz o uzdrowienie swojego nerwu trójdzielnego [4.05.2017] 

2. Prośba o łaskę nawrócenia, przemiany i uwolnienia taty z nałogu pijaństwa [4.05.2017] 

3. Błaganie o cud uzdrowienia fizycznego i duchowego dla syna, w tym jego nawrócenie i uzdrowienie ze skutków 
jego pobicia po głowie [4.05.2017] 

4. Prośba w intencji Marcina oraz o rozwiązanie jego problemów [4.05.2017] 

5. Prośba w intencji Patrycji oraz o rozwiązanie jego problemów [4.05.2017] 

6. Prośba o uzdrowienie dla Katarzyny [4.05.2017] 

7. Jola prosi o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej i o szczęśliwy powrót do zdrowia dla Tadzia (członka 
Wspólnoty „W Sercu Jezusa”) [4.05.2017] 

8. Jola prosi o cud uzdrowienia swojej prawej ręki [4.05.2017] 

9. Prośba abyś wstawił się Święty Charbelu w sprawie wiadomej oraz abyś wyprosił łaskę dobrego domu dla dzieci 
[4.05.2017] 

10. Prośba abyś Święty Charbelu wstawił się do Boga o uzdrowienie dla proszącej o tą modlitwę i jej rodziców 
[4.05.2017] 

11. Prośba w intencji Marka i zawierzenie Tobie Mateńko Najświętsza  jego niechęci do pracy, uzależnienia od 
rozrywek i nieodpowiedzialności jako męża i ojca [4.05.2017] 

12. Prośba o Boże błogosławieństwo i by Wola Boża wypełniała się w życiu rodziców, siostry, syna, córki, wnuków i 
rodziny [4.05.2017] 

13. Prośba o uzdrowienie z rwy kulszowej, sztywności i opuchlizny kciuka prawej ręki, poziomu cukru, a także z 
nerwicy [4.05.2017] 

14. Prośba o uzdrowienie Franciszka z Alergii, o opiekę nad Fabianem oraz o łaskę wiary dla Artura [4.05.2017] 

15. Prośba: „ Najcudowniejsza Święta Panienko, ukochana Matko Boża, proszę Cię za wstawiennictwem Świętego 
Charbela o cud wspólnego życia dla mnie i Olka. Odmień nasze serca, według własnego uznania, prowadź drogą 
świętości. Błagam Cię Maryjo, bo Ty wszystko możesz. Święty Charbelu módl się za nami” [4.05.2017] 

16. Magdalena prosi o modlitwę w intencji swojego nienarodzonego dzieciątka, o dar życia i zdrowie [4.05.2017] 

17. Prośba o opiekę i pomoc w sprawie z 25 maja oraz o łaskę pracy [4.05.2017] 

18. Hania prosi o łaskę wiary dla całej rodziny [4.05.2017] 

19. Barbara prosi o łaski dla wnuków Kacperka i Wiktora [4.05.2017] 



 
 

20. Mariusz prosi o pomoc dla siebie i brata oraz o przywrócenie ostrego wzroku, o wypełnienie się Bożej Woli w 
życiu, łaskę zaufania, rozwiązanie wszelkich problemów  [4.05.2017] 

21. Prośba o uzdrowienie dla brata Janusza [4.05.2017] 

22. Czcicielka prosi abyś Święty Charbelu, Patronie chorych wyprosił łaskę uzdrowienia dla osoby proszącej i jej 
rodziny [4.05.2017] 

23. Matka prosi Was Święci Florianie i Charbelu o nawrócenie syna i wnuka Kacperka oraz o chrzest dla 1,5-rocznej 
Karolinki [4.05.2017] 

24. Ula prosi o uzdrowienie synka Janka z przypadłości neurologicznych [5.05.2017] 

25. Beata prosi o uzdrowienie z mięśniaka narządów rodnych dla siebie oraz uleczenie z depresji i uwolnienie z 
nałogów dla syna Mateusza [5.05.2017] 

26. Małgorzata prosi o uzdrowienie męża Zdzisława z ciężkiej choroby [6.05.2017] 

27. Kasia błaga o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej [6.05.2017] 

28. Małgosia błaga o uzdrowienie z ciężkiej choroby przewodu pokarmowego oraz z trudnych problemów 
psychicznych 25-letniej córki i o jej powrót do normalnego życia [6.05.2017] 

29. Małgorzata bardzo prosi o uzdrowienie Eugeniusza, u którego stwierdzono złośliwego raka mózgu. Mówi: 
„Kochamy go i pragniemy dla niego długiego szczęśliwego życia. Jest dobrym pomocnym ciepłym człowiekiem. 
Ojciec trójki dzieci. Ma 58 lat” [7.05.2017] 

30. Dziękujemy za to, że się spotkaliśmy, że wzrastamy w Bogu, że nasza miłość się rozwija. Dziękujemy za dar siebie. 
Tobie Maryjo zawierzamy swoją przyszłość i w Twoje ręce składamy wszystkie swoje nadzieje [7.05.2017] 

31. Anna: Prosi o uzdrowienie synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by rozwijał się prawidłowo, by te zaburzenia 
minęły, by zaczął mówić [8.05.2017] 

32. Mariola za wstawiennictwem Świętego Charbela błaga o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej siostry 
Anety oraz o Boże błogosławieństwo [8.05.2017] 

33. Maria za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi Cię o Jezu o uzdrowienie swoich oczu [9.05.2017] 

34. Justyna bardzo prosi o łaskę zdrowia i dobre samopoczucie dla siebie. Sama też będzie się modlić za chorych i 
cierpiących [9.05.2017] 

35. Małgorzata prosi o uzdrowienie męża Zdzisława z ciężkiej choroby [9.05.2017] 

36. Hania za pośrednictwem Świętego Charbela błaga o uzdrowienie syna z bielactwa [9.05.2017] 

37. Bożena prosi o uzdrowienie dusz i ciał, trwanie w zaufaniu Bogu oraz siły dla bliskich dla 22-letniej Marty 
(chrześnicy Bożeny) i jej taty Jacka. Marta niedawno miała trudną operację po skomplikowanym złamaniu nogi. 
Jej tata jest po operacji kręgosłupa i są komplikacje, za kilka dni będzie miał ponowna operację [9.05.2017] 

38. Małgorzata prosi o rozwiązanie bardzo trudnych spraw w rodzinie [10.05.2017] 



 
 

39. Kasia prosi Cię Święty Charbelu o Twoje wsparcie. Błaga o wiarę i nadzieję w cud uzdrowienia z choroby 
nowotworowej, po ludzku jest nieuleczalnej. Święty Charbelu, przyjdź z pomocą [10.05.2017] 

40. Justyna prosi Cię Święty Charbelu o zdrowie dla nienarodzonego dziecka bratowej. Prosi też o zdrowie i siły dla 
bratowej [10.05.2017] 

41. Andrzej prosi o pomyślne leczenie dla Oli, która 10 maja poddana była skomplikowanej operacji nerki 
[11.05.2017] 

42. W roku swoich 40-tych a mamy 70-tych urodzin Andrzej bardzo dziękuje za dar życia, miłości oraz za bliską i czułą 
opiekę i prosi o Boże błogosławieństwo na dalsze lata oraz o Twoją czułą opiekę Mateńko Najświętsza. „Bądź 
proszę naszą przewodniczką” [11.05.2017] 

43. Andrzej prosi o opiekę Twoją, Mateńko Najświętsza i prowadzenie Ducha Świętego dla Lucyny w sprawie z 17 
maja oraz  o zaufanie w Bożą dobroć i obecność jej życiu. Pomóż Mateńko uporządkować jej sprawy. Pobłogosław 
jej skrytym pragnieniom [11.05.2017] 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 11 do 18.05.2017 

1. Proszę o łaskę nawrócenia, przemiany, uwolnienia dla taty z nałogu pijaństwa [11.05.2017] 

2. Panie Boże, proszę Cię o uzdrowienie Doroty z raka wątroby dróg żółciowych [11.05.2017] 

3. Proszę Cię Panie o zdrowie, siłę i dary Ducha Świętego do napisania pracy magisterskiej – Elżbieta 

[11.05.2017] 

4. Święty Charbelu uwolnij moją córkę ze schizofrenii, od nałogów, daj jej podjąć pracę i wytrwałość w 

niej – prosi matka [11.05.2017] 

5. Święty Charbelu, proszę o uzdrowienie mojego męża z udaru mózgu, wytrwałość w tej chorobie, 

pojednanie się z Jezusem Chrystusem – prosi żona [11.05.2017] 

6. Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie mojej lewej nogi, daj mi miłość, radość i nadzieję w rodzinie 

– prosi Twoja czcicielka [11.05.2017] 

7. Prosimy o opiekę i pomoc w sprawie dnia 25 maja i o łaskę pracy dla nas [11.05.2017] 

8. Agnieszka prosi o cud uzdrowienia dla syna Piotra potrzaskanej żuchwy – Jezu ufam Tobie [11.05.2017] 

9. Proszę o łaskę uzdrowienia z napięć nerkowych, rwy kulszowej, sztywności, opuchlizny palca 

kciukowego prawej ręki, poziomu cukru we krwi [11.05.2017] 

10. Jezu proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie 4-letniego Eryka. Ma problemy z 

mową [11.05.2017] 

11. Kochany Jezu, proszę Cię za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie i siłę dla mojego męża 

[11.05.2017] 

12. Proszę o modlitwę wystawiennicza za pośrednictwem Świętego Charbela za moją córkę oraz jej rodzinę 

o dar jedności – prosi Maria [11.05.2017] 

13. Za pośrednictwem Świętego Charbela bardzo proszę o potomstwo dla Piotra i Emili niech dobry Bóg 

obdarzy ich łaską Bóg zapłać [11.05.2017] 

14. Bardzo proszę o zdrowie chorej na raka kości Martynki lat 12, u której właśnie zdiagnozowali przeżuty. 

Dziękuję serdecznie. Agnieszka [11.05.2017] 

15. Proszę o zdrowie mojej córki Basi aby Bóg miłosierny zlitował się nad nią a Matka Najświętsza otoczyła 

swoją opieką - za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi zrozpaczona matka [12.05.2017] 

16. Błagam Cię Święty Ojcze Charbelu o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej siostry Anety o boże 

błogosławieństwo – prosi Mariola [12.05.2017] 

17. Błagam o cud uzdrowienia syna Łukasza z bielactwa i wyjście z depresji – prosi matka [12.05.2017] 

18. Proszę łaskę zdrowia oraz łaskę nawrócenia dla mojego syna Michała – prosi Anna [12.05.2017] 

19. Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla teściowej – prosi Maria  [13.05.2017] 



 
 

20. Proszę o łaskę zdrowia i miłości w naszym domu oraz o łaskę zdrowia dla Elżbiety – prosi Bogusia  

[13.05.2017] 

21. Po ostatniej prośbie o modlitwę znalazł się dawca szpiku dla Żanety chorej na ostrą białaczkę szpikową! 

Z całego serca Bóg zapłać wszystkim za modlitwę. Teraz Żancia przygotowuje się do przeszczepu na 

początku czerwca. Prośmy Najmiłosierniejsze Serce o to, by wszystko pomyślnie przebiegło i odzyskała 

upragnione zdrowie – prosi Agnieszka  [14.05.2017] 

22. Za przyczyną Świętego Charbela , proszę Boga o uzdrowienie mojej wnuczki z silnej alergii, a mnie z 

chorób Bogu wiadomych – prosi Elżbieta [14.05.2017] 

23. Święty Charbelu proszę Cię o duchowe uzdrowienie mojego syna z nałogów w jakie popadł, proszę o cud 

dobrej spowiedzi dla niego i pogłębienie wiary w jego rodzinie – prosi Elżbieta [14.05.2017] 

24. Bardzo proszę, aby syn Sebastian się nawrócił i ożenił się bo żyje bez ślubu. Proszę o nawrócenie Kamili 

i Piotra, proszę za syna Karolka aby nie był zniewolony komputerem i grami proszę we własnej intencji o 

czystość serca i umysłu dla mnie oraz za córką i wnukami o Boże błogosławieństwo – prosi Marzena 

[14.05.2017] 

25. Święty Charbelu błagam Cię otocz mnie swoją opieką na czas leczenia i uproś mi i naszego Miłosiernego 

Taty cud uzdrowienia z choroby nowotworowej . Błagam Ci wysłuchaj mej prośby – prosi Kasia 

[15.05.2017] 

26. Proszę o uzdrowienie mojego słuchu. Żebym mogła wrócić do normalnego życia – prosi Małgorzata 

[15.05.2017] 

27. Panie pomóż mi w relacji z Jonatanem, prowadź ją zgodnie z Twoją wolą. Proszę o mądrość dla nas, 

czystość, światło Ducha Świętego. Proszę o oddalenie zła i ochronę – prosi Magdalena [15.05.2017] 

28. O uzdrowienie synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by rozwijał się prawidłowo, by te niepokojące 

zachowania minęły, by zaczął mówić i otworzył się na świat i ludzi. Bóg zapłać! Anna [15.05.2017] 

29. Proszę o modlitwę za zdrowie mojej mamy – prosi Ewa [16.05.2017] 

30. Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela o cud uzdrowienia ciała i duszy mojej mamy 

Almiry, aby wszelkie guzy i nieprawidłowe komórki zniknęły z jej ciała. Proszę o jej szybki powrót do 

zdrowia, potrzebne łaski, pogodę ducha i opiekę Świętego Charbela – prosi Marta [16.05.2017] 

31. Błagam o uzdrowienie Waldka – prosi Magda [17.05.2017] 

32. Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie i moich bliskich, a także o dobrą spowiedź i rozwiązanie bardzo 

trudnej sprawy małżeńskiej – prosi Halina [17.05.2017] 

33. Proszę o powrót do zdrowia dziewczynki która przyjęła Pierwsza Komunię Święta aby jak najszybciej 

mogła uczestniczyć w Eucharystii – prosi Maria [17.05.2017] 

34. Proszę o zdrowie dla ciężko chorej Heleny – prosi Marta [17.05.2017] 

35. Święty Charbelu proszę pomóż mi. Bardzo się boję zabiegu na kręgosłupie, który czeka mnie w 

najbliższych dniach. Mam też inne choroby, które mi dołączają. Jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, proszę 

o cud. Dziękuję – Helena [18.05.2017] 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 18 do 25.05.2017 

1. Święty Charbelu, proszę o świętość dla moich dzieci i wnuków – prosi mama [18.05.2017] 

2. Święty Charbelu, proszę z serca o pokój na ziemi dla wszystkich [18.05.2017] 

3. Proszę o łaski nawrócenia dla Anety, matki moich wnuków [18.05.2017] 

4. Proszę o modlitwę za Filipa [18.05.2017] 

5. Proszę dobry Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaski dla naszych rodzin  i wspólnoty „W Sercu 
Jezusa” [18.05.2017] 

6. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę ratowania małżeństwa, uzdrowienie naszych serc i łaskę 
miłości [18.05.2017] 

7. Święty Charbelu, proszę o potrzebne łaski dla Danuty oraz o uzdrowienie z nowotworu dla Elżbiety [18.05.2017] 

8. Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie, pomoc w pracy i potrzebne łaski dla Radosława [18.05.2017] 

9. Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie i pokój serca dla Ireny [18.05.2017] 

10. Święty Charbelu, proszę Cię o łaskę pomocy finansowej, o zdrowie oraz zgodę w rodzinie Małgorzaty [18.05.2017] 

11. Proszę Cię Święty Charbelu wstawiaj się do Boga, aby pomógł mojemu synowi uwolnić się z długów i żeby uniknął 
egzekucji komorniczej [18.05.2017] 

12. Jezu Chryste, proszę Cię dla Rafała o siłę do dalszego życia, aby opuścił go smutek po stracie żony i aby nie wpadał 
w uzależnienie alkoholowe [18.05.2017] 

13. Jezu Chryste, błagam Cię o uzdrowienie mojego syna Kamila z agresji i wyjście z nałogu uzależnienia od marihuany 
– matka. Chwała Ci Jezu! [18.05.2017] 

14. Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie dla mojej córki i dla mnie bo bardzo cierpię – mama [18.05.2017] 

15. Miłosierny Boże, dziękujemy Ci , Najświętszej Maryi Pannie i Świętym za wstawiennictwo i pomoc i prosimy o 
łaskę i pomoc w sprawie dnia 25 maja, o pracę dla nas, o zdrowie duszy i ciała dla siostry oraz o opiekę i pomoc 
dla taty [18.05.2017] 

16. Kochany Jezu, proszę Cię o siłę i zdrowie dla mojego męża [18.05.2017] 

17. Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie i udaną operację dla Zofii [18.05.2017] 

18. Święty Ojcze Charbelu błagam Cię o uzdrowienie z choroby nowotworowej – prosi Krystyna [18.05.2017] 

19. Święty Ojcze Charbelu proszę Cię wstaw się do Pani Fatimskiej o nawrócenie mojego syna i synowej i zawarcie 
sakramentu małżeństwa – prosi Matka [18.05.2017] 



 
 

20. Święty Ojcze Charbelu proszę Cię abyś u Jezusa Miłosiernego wyprosił łaskę zdrowia mojego męża Józefa – prosi 
Krystyna [18.05.2017] 

21. Proszę o łaskę wyrwania z nałogu alkoholowego oraz z nałogu internetu dla mojego męża. Proszę o modlitwę za 
syna Frania aby za przyczyną Świętego Charbela Bóg uzdrowił jego jelita prosi Elżbieta [18.05.2017] 

22. Błagam o uzdrowienie Waldka – prosi Magda [18.05.2017] 

23. Gorąca prośba do Serca Jezusowego o cud uzdrowienia dla Leonarda i powrót do zdrowia po  wypadku 
samochodowym dla Tomasza – prosi Teresa [19.05.2017] 

24. Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o zdrowie dla Polci Bóg zapłać – Maria [20.05.2017] 

25. Proszę Cię Jezu o uzdrowienie Dominiki z trądziku – prosi Małgosia [20.05.2017] 

26. Proszę o nawrócenie, przemianę życia , uzdrowienie duszy i ciała, znalezienie pracy dla Marii, zgodę i miłość  w 
rodzinie – prosi Teresa [21.05.2017] 

27. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Stasia, Agnieszki, babci Marty, cioci Hani i relacji rodzinnych i 
zawodowych. – prosi Anna [21.05.2017] 

28. Panie Boże proszę o uzdrowienie z choroby Teresy – prosi Ania [21.05.2017] 

29. Proszę o modlitwę za zdrowie mojego dziecka, które rozwija się we mnie. Proszę aby ciąża prawidłowo 
przebiegała, dzieciątko rozwijało się dobrze fizycznie i psychicznie, żebym wszystkie wyniki miała dobre i nie 
chorowała na żadną chorobę, która mogłaby zagrażać mojemu dzieciątku – prosi Justyna [21.05.2017] 

30. Proszę o powrót do zdrowia Heleny – prosi Marta [21.05.2017] 

31. Proszę za moją Mamę Wandę, ostatnio miała migotanie przedsionków, a nie została zdiagnozowana w szpitalu. 
Jezu, który Jesteś Samą Miłością, Sam bądź Lekarzem mojej Mamy! – prosi Iza [22.05.2017] 

32. Proszę w intencji Piotra o siły w walce duchowej. Dwa razy próbował popełnić samobójstwo. Jezu, Maryjo, Jozefie 
Święty ratujcie - prosi Wioleta [22.05.2017] 

33. Proszę o uwolnienie mnie ze zniewolenia, umocnienie duchowe, cierpliwość, pokorę w znoszeniu trudów 
codzienności, trwanie na modlitwie, ufność opiece Maryi i niezachwiana wiarę, że  Bóg zawsze czuwa, wszystkich 
zna i kocha. Proszę też o westchnienie za sprzedaż  ziemi. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty prowadźcie - prosi 
Marzenna [22.05.2017] 

34. Proszę o zdrowie dla mnie i moich bliskich oraz o pomyślną realizację naszych planów – prosi Justyna [22.05.2017] 

35. Proszę o uzdrowienie synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by rozwijał się prawidłowo, by te niepokojące 
zachowania minęły, by otworzył się i zaczął mówić. Bóg zapłać! – prosi Anna [22.05.2017] 

36. Proszę o zdrowie dla Grażyny podejrzenie nowotworu – prosi Marta [22.05.2017] 

37. Proszę o dar zdrowia dla mojego taty Józefa. Ostatnio jest coraz słabszy. Diagnozowanie są kolejne choroby. Tato 
jest dla mnie wszystkim. Proszę niech wyzdrowieje – prosi Monika [22.05.2017] 

38. Proszę Święty Charbelu uproś mi łaskę zdrowia bym pokonała chorobę nowotworową na zawsze bym mogła 
wychować moje dzieci do miłości uczciwości i wiary.  Bym mogła służyć Bogu tu na ziemi – prosi Kasia [23.05.2017] 



 
 

39. Wykryto u mojej córki Magdy duży guz w macicy. Jest w szpitalu, planowana operacja w czwartek. Proszę o 
gorącą modlitwę do Pana Jezusa za nią i lekarzy, aby Pan obdarzył ich Duchem Świętym, Jego mocą, miłością i 
nadzieją oraz łaską uzdrowienia – prosi Jaga [23.05.2017] 

40. Prośba o rozwiązanie bardzo  trudnych spraw rodzinnych przez wstawiennictwo Świętego Charbela – prosi 
Małgorzata [23.05.2017] 

41. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża Mariusza. Proszę o opiekę Świętego Charbela i aby zapanowała 
zgoda i miłość w naszej rodzinie – prosi Marta [24.05.2017 

 

  


