Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 25.05 do 1.06.2017
1. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o uzdrowienie mojej córki z choroby schizofrenii –

mama [25.05.2017]
2. Święty Charbelu, proszę o zdrowie dla Jarka [25.05.2017]
3. Proszę o uzdrowienie rodziny od przekleństw i złego ducha zwłaszcza proszę o uzdrowienie, uwolnienie i

nawrócenie syna [25.05.2017]
4. Proszę o cud uzdrowienia Tadeusza z nieuleczalnej choroby [25.05.2017]
5. Proszę dobry Jezu o cud uzdrowienia dla mnie z raka skóry [25.05.2017]
6. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę nawrócenia mojego wnuczka Kacperka i powrót

jego do Jezusa – prosi babcia [25.05.2017]
7. Święty Charbelu, proszę o potrzebne łaski i o nawrócenie mojego syna Tomasza, dobre wychowanie

dzieci, doprowadzenie Klaudii do Chrztu Świętego – prosi mama [25.05.2017]
8. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o uzdrowienie mojej rodziny i moje. Uzdrów nasze

ciała i dusze. Proszę uzdrów męża, syna, mamę, teściową, córkę i mnie [25.05.2017]
9. Kochany Jezu kieruj życiem mojej córki [25.05.2017]
10.Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie po udarze mojego męża Aleksandra i o pojednanie z Jezusem –

prosi żona [25.05.2017]
11.Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie mojej mamy Henryki z opryszczki [25.05.2017]
12.Proszę Cię Święty Charbelu wypraszaj łaski u Boga o zdrowie – Zofia [25.05.2017]
13.Proszę o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla mojej córki Elżbiety [25.05.2017]
14.Jezu Chryste, proszę o łaskę uwolnienia od zła w rodzinie dla Natalii i Kacperka – dzieci adoptowanych.

Chwała Ci Jezu! [25.05.2017]
15.Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o zdrowie Katarzyny z choroby szpiku, o siły i

błogosławieństwo dla rodziny [25.05.2017]
16.Miłosierny Boże, proszę Cię o łaskę uwolnienia z potwornego bólu – Teresa [25.05.2017]
17.Kochany Jezu, proszę Cię i dziękuję za łaskę uzdrowienia na duszy, umyśle i ciele dla Zofii, Dariusza i

Janusza [25.05.2017]
18.Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o zdrowie i udaną operację dla Zofii [25.05.2017]
19.Proszę Boże za wstawiennictwem Świętego Charbela, by nie było skutków ubocznych pobicia główki u M

[25.05.2017]

20.Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie dla Niny i Janusza [25.05.2017]
21.Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Jacka

[25.05.2017]
22.Za maleńka Sarę (urodziła się w 33 tygodniu z waga 750 g) za jej mamę Elwirę, która bardzo się martwi i przeżywa.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty Wam zawierzam Elwirę i Sarę – prosi Ania [23.05.2017]
23.Za nienarodzone dziecko Moniki zagrożone aborcją – prosi Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
[23.05.2017]
24.W intencji mojej córki Natalii, która będzie rodzić w najbliższych dniach – prosi i dziękuje Jola [23.05.2017]
25.Jestem bardzo chora. Jezu, Maryjo Józefie Święty pomóżcie – prosi i dziękuje Marzenna [23.05.2017]
26.O uratowanie małżeństwa Marzeny i Michała. Mamy dwóch synów 5 i 8 lat, jesteśmy przed piątą sprawa
rozwodową, mąż chce odejść, mieszka z kochanką. Proszę Panie Jezu, aby nasze małżeństwo zmartwychwstało, Ty
wszystko możesz, Jezu ufam Tobie – prosi Marzena [25.05.2017]
27.Błagam Cię Święty Charbelu uproś mi cud uzdrowienia by moją wiarą była silna bym się nie poddała. Błagam Cię
bym umiał przyjąć wolę Boga – prosi Kasia [27.05.2017]
28.Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie z choroby skórnej mojej synowej i wnuczki. Proszę też o duchowe
nawrócenie w ich rodzinie – prosi Elżbieta [28.05.2017]
29.Święty Charbelu, proszę o uleczenie mnie z guza tarczycy oraz problemów jakie mam z gardłem – prosi Elżbieta
[28.05.2017]
30.Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna, proszę o wyrwanie go z nałogów w jakie
popadł oraz o dobrą pracę dla niego – prosi Elżbieta [28.05.2017]
31.Proszę o modlitwę za mojego synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by został uzdrowiony i rozwijał się
prawidłowo, by te niepokojące zachowania minęły i zaczął mówić – prosi i dziękuje Anna [29.05.2017]
32.O uzdrowienie Zofii z ciężkiej choroby – prosi Wioletta [29.05.2017]
33.W intencji syna, który od dzieciństwa cierpi na nerwicę natręctw i stany lekowe. Jezu ufam Tobie – prosi
Mirosława [29.05.2017]
34.Święty Ojcze Charbelu proszę wstaw się za mną do Pana Boga Najwyższego proszę pomóż mi. Jest mi tak ciężko
już nie mam siły. Proszę pomóż mi. Alicja [29.05.2017]
35.Za pośrednictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie moich oczu – Maria [30.05.2017]
36.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię Jezu o nawrócenie Łukasza podjęcia próby rozmowy z żoną i
zjednoczenia rodziny– prosi teściowa [30.05.2017]
37.O zdrowie dla mojego męża Zbigniewa – błaga Edyta [30.05.2017]
38.O zdrowie i błogosławieństwo, wiarę i prowadzenie Ducha Świętego dla całej rodziny i dzieci Szymona i Kuby –
prosi Agnieszka [30.05.2017]

39.Za wstawiennictwem Świętego Charbela, z całego serca, proszę o modlitwę o dar rodzicielstwa dla mnie i Męża.
Aby udało mi się zajść w ciążę i urodzić zdrowe dzieciątko. Proszę o to przez Chrystusa Pana Naszego – prosi i
dziękuje Jolanta [30.05.2017]
40.Proszę o cud miłości pomiędzy Emilką a Pawłem, aby się odnaleźli na wspólnej drodze życia – prosi Paweł
[30.05.2017]
41.Prośbą za wstawiennictwem Świętego Charbela o nawrócenie syna Rafała - Matka [31.05.2017]
42.Prośba o cud za pośrednictwem Świętego Charbela o przywrócenie Lidii amputowanych narządów
rodnych[29.05.2017]
43.Prośba o uzdrowienie Janka z choroby nowotworowej, o radość dla jego rodziny i na chwałę Boga [29.05.2017]
44.Monia zaczęła mówić! I jest w pełni świadoma! Wszyscy dookoła niej mówią, że to jakiś cud, że tak szybko! A wiec
Chwała Panu! Bóg nie pozwala się długo prosić. Módlmy się nadal - Adriana
45.Za Beatę. Jest w ciąży ale lekarz nie wyczuwa tętna i chcą usunąć dziecko – prosi i dziękuje Maria [31.05.2017]
46.Proszę o uwolnienie kobiety dręczonej przez złego ducha - W. [31.05.2017]
47.Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela dla Piotra aby Nasz kochany Ojciec wejrzał na niego
łaskawie i obdarzył łaską ojcostwa - Matka Chrzestna [27.05.2017]
48.Proszę za pośrednictwem Świętego Charbela dla mojego syna Pawła o dar cierpliwości – prosi Maria [27.05.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 1 do 7.06.2017
1. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o pracę i dach nad głową dla mojej córki Anny – prosi mama
[1.06.2017]
2. Święty Charbelu, proszę o wstawiennictwo za moim tatą Józefem o uzdrowienie z choroby nowotworowej i jego
chęć leczenia. Bóg zapłać - córka [1.06.2017]
3. Panie Jezu, proszę o uzdrowienie Doroty z raka wątroby dróg żółciowych [01.06.2017]
4. Święty Charbelu, proszę uzdrów moją rodzinę i mnie. Proszę o dom z dobrymi warunkami. [01.06.2017]
5. Święty Charbelu, proszę za dzieci i młodzież. Wypraszaj dla nich potrzebne łaski [01.06.2017]
6. Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie po udarze mojego męża Aleksandra i o pojednanie z Jezusem – prosi żona
[1.06.2017]
7. Proszę Cię Święty Charbelu wypraszaj łaski u Boga o zdrowie dla Zofii [1.06.2017]
8. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o zdrowie Katarzyny
[1.06.2017]

i błogosławieństwo dla rodziny

9. Święty Charbelu, dziękuję Ci że wypraszasz dla nas łaski u Boga i że otaczasz opieką naszą wspólnotę „W Sercu
Jezusa” [1.06.2017]
10.Święty Charbelu, proszę Cię módl się za rodzinę Hani, za jej córkę Basię żeby wyszła z depresji. Proszę wypraszaj u
Boga łaski dla nich [1.06.2017]
11.Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Anny z choroby nowotworowej - prosi Anna [1.06.2017]
12.Mam dziecko, które walczy z bardzo trudnym rakiem, mówią beznadziejnym. Szymon ma 2 lata Za
wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o cud uzdrowienia - Janina [2.06.2017]
13.O uzdrowienie i uratowanie nogi Wiktora- prosi Mirosława [3.06.2017]
14.Za Sylwestra o uzdrowienia z ciężkiej choroby – prosi Mirosława [3.06.2017]
15.O zdrowie dla mojego męża Zbigniewa – błaga Edyta [3.06.2017]
16.Święty Charbelu wiem, że mnie wysłuchasz i dasz mi znak ze słyszysz moje błagania. Wierzę, że Dobry Tata
uzdrowi mnie przez Twoje wstawiennictwo – Kasia [5.06.2017]
17.O pomyślne zaliczenie pracy magisterskiej i zaliczenie egzaminu – prosi Małgorzata [5.06.2017]
18.Wstaw się Św. Charbelu za mną u Miłosiernego Boga. Niech dobry Bóg chroni mnie i moją rodzinę od złego, od
nieprzyjaciół i niebezpieczeństw duszy i ciała. Niech w moim sercu zagości spokój i radość – Dagmara [5.06.2017]

19.Proszę wyjednaj Święty Charbelu łaskę zdrowia dla Ewy. Niech dobry Bóg uleczy ją z choroby nowotworowej.
Proszę o szczęśliwą operację dla niej, pomyślną terapię i dobre wyniki. Wspieraj ją podczas leczenia, pomóż jej
rodzinie w tym trudnym czasie – prosi koleżanka [5.06.2017]
20.Proszę o dar cierpliwości, spokoju, opanowania. Jezu oddal ode mnie: moją złość, niepokój i lęk. Widzę jak przez
moje zachowanie cierpią moi najbliżsi. Proszę Boże ulecz moją duszę i całe moje życie [5.06.2017]
21.Boże niech Twój Święty Duch ogrania mnie. Proszę udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.
Święty Charbelu módl się za nami [5.06.2017]
22.Święty Charbelu błagam o uzdrowienie z choroby nowotworowej. Wysłuchaj mnie i daj wiarę nadzieję i siłę.
Będę się modlić do Ciebie nieustannie bo wierzę w Twoje orędownictwo – Kasia [5.06.2017]
23.Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela o możliwość innowacyjnego leczenia nowotworu (nowych leków)
oraz uzdrowienie – prosi Patrycja [5.06.2017]
24.Święty Charbelu wypraszaj łaskę nawrócenia dla M. Panie Jezu okaz mu swoje miłosierdzie – prosi Ania
[5.06.2017]
25.O uzdrowienie synka Tymona, który ma objawy autyzmu, by rozwijał się prawidłowo, by te zaburzenia minęły, by
otworzył się i zaczął mówić. Bóg zapłać! – prosi Anna [6.06.2017]
26.Panie Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie duszy i ciała Jasia –Urszula [6.06.2017]
27.Święty Charbelu wstaw się do Jezusa o cudowne uzdrowienie Anny z choroby nowotworowej – prosi Anna
[6.06.2017]
28.Błagam o zdrowie dla mojego męża Zbigniewa – Edyta [6.06.2017]
29.Proszę o łaskę zdrowia, wiarę i siłę w pokonaniu choroby nowotworowej – Małgorzata [6.06.2017]
30.O pomoc w ruszeniu w ruszeniu nową drogą, życiową. Jeśli taka jest wola Boża, to o pomoc w podjęciu studiów z
psychologii – prosi Magdalena [7.06.2017]
31.Proszę o pomoc w rozwiązaniu bardzo trudnej sytuacji rodzinnej – Gosia [7.06.2017]
32.Święty Charbelu! Błagam Cię za Twoim wstawiennictwem o Boże Błogosławieństwo dla Mariusza, wyjaśnienie
jego sytuacji zawodowej, jeśli jest taka Wola Boża - przedłużenie umowy o pracę – prosi Maria [7.06.2017]
33.Błagam o cud uzdrowienia Waldka – prosi Magda [7.06.2017]
34.Proszę za Agatę z Gdańska, ma trojkę dzieci i umiera na ostra białaczkę! Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie! –
prosi i dziękuje Grażyna [5.06.2017]
35.Dziś czeka mnie operacja kręgosłupa. Całą swą nadzieję składam w Jezusie i proszę o pomyślny przebieg operacji i
dalszego leczenia Tadeusz [07.06.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 8 do 22.06.2017
1. O cud uzdrowienia Waldka – błaga Magda [8.06.2017]
2. Święty Charbelu uzdrów trzustkę Magdaleny z Warszawy. Dwoje małych dzieci i rodzina prosi o zdrowie
[8.06.2017]
3. O łaskę otrzymania pracy w ośrodku dla Małgorzaty. Prosimy Cię Panie [8.06.2017]
4. O łaskę sakramentu dla Sylwii i Michała [8.06.2017]
5. Święty Charbelu proszę wstawiaj się do Naszego za małżeństwami po rozwodzie aby zrozumiały czym jest
sakrament małżeństwa [8.06.2017]
6. Dziękczynienie z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla mamy Agnieszki, Beaty i Natalii [8.06.2017]
7. O błogosławieństwo dla rodziny Młynarskich – uzdrowienie i siły dla Katarzyny, siły i zdrowie dla Włodzimierza
oraz radość, uwolnienie, sens i miłość, zdrowie psychiczne dla Jakuba [8.06.2017]
8. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie męża z udaru mózgu i cierpliwość w chorobie –
żona [8.06.2017]
9. O uzdrowienie za wstawiennictwem Świętego Charbela lewej nogi i stawu skokowego – prosi Zofia [8.06.2017]
10.O uzdrowienie córki ze schizofrenii – prosi matka [8.06.2017]
11.O nawrócenie syna i wnuka i doprowadzenie Klaudii do chrztu Świętego – prosi matka [8.06.2017]
12.O zdrowie dla wnucząt – prosi babcia [8.06.2017]
13.W intencji Tomasza o załatwienie spraw Bogu wiadomych. O zdrowie dla Pawła i dary Ducha Świętego. Święty
Charbelu wstaw się za nami [8.06.2017]
14.Jezu Miłosierny błagam Cię za wstawiennictwem Ojca Charbela o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej.
Jezu Ufam Tobie – prosi Krystyna [8.06.2017]
15.Święty Józefie, Ojcze. Prowadź mojego syna Jarosława prostą drogą do serca Maryi, do serca Jezusa. Najdroższy
Józefie Święty bądź piastunem Jarosława i nie opuszczaj go ani na chwilę , strzeż jak strzegłeś Dzieciątka Jezus. Dla
miłości Jezusa i Maryi przyjmij mojego syna pod Ojcowską opiekę Twoją [8.06.2017]
16.Święty Józefie, za pośrednictwem Świętego Charbela proszę o Boże błogosławieństwo dla mojego syna Jarosława
– zatroskana matka [8.06.2017]
17.O uzdrowienie: szwagra Andrzeja chorego na Alzheimera, siostry ze wspólnoty Lidzi chorej na wrzody na
kręgosłupie, uzdrowienie mojego męża z różnych chorób, uleczenie oczu mojego syna Wojtka i moich oraz moich
dłoni i tarczycy – prosi Urszula [9.06.2017]
18.Wielki cudotwórco, Święty Charbelu, proszę ulecz moje chore ręce i nogi – prosi Maria [10.06.2017]

19.Święty Charbelu ty znasz cierpienia mojej mamy Reginy. Proszę przez Twoje wstawiennictwo o jej uzdrowienie,
uleczenie w bólu – prosi Monika [10.06.2017]
20.O łaskę uzdrowienia i o szczęśliwą i skuteczną operację mamy – prosi Krystian [10.06.2017]
21.O uwolnienie mnie z obsesji – prosi Beata [11.06.2017]
22.Miłosierny Bożę, proszę Cię o duchowe nawrócenie w mojej rodzinie dla syna, wnuczki oraz siostry, proszę też o
wyrwanie mojego syna z alkoholizmu – prosi Elżbieta [11.06.2017]
23.Miłosierny Panie, dziękuję za nawrócenie mojej synowej oraz proszę o dary Ducha św. w mojej rodzinie, proszę o
dobrą naukę dla moich wnuczek oraz o to, aby syn pozdawał egzaminy, proszę też o pomyślne rozwiązanie
kłopotów jakie obecnie mam – prosi Elżbieta [11.06.2017]
24.Proszę Pana Jezusa o uzdrowienie z depresji, ciemności smutku. Proszę tez o zdrowie na ciele trzęsie mi się ręka i
noga. Proszę też o laskę dla Mojego przyjaciela o prace dla niego by jego problemy rodzinne się rozwiązały moja
nadzieja w Panu Jezusie i waszej modlitwie i Świętym Charbelu. Chwała Panu i Bogu naszemu niech będzie na
wieki [11.06.2017]
25.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o dary Ducha Świętego, cierpliwość opanowanie i wewnętrzny
spokój dla moich dzieci - Maria [11.06.2017]
26.Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę Jezusa Chrystusa o uwolnienie i nawrócenie zięcia aby Duch
Święty rozjaśnił jego umysł i wskazał mu właściwą drogę do dzieci które na niego czekają – prosi Maria
[11.06.2017]
27.Święty Charbelu wstawiam się za mną i uproś mi cud uzdrowienia i dobre wyniki badań. Dziękuję już za Twoje
wstawiennictwo – Kasia [13.06.2017]
28.Proszę o modlitwę za prawidłowy przebieg ciąży, aby ciąża przebiegała bez komplikacji, a dziecko rozwijało się
prawidłowo psychicznie i fizycznie, abym wszystkie badania miała prawidłowe, proszę o to, żebym mogła
szczęśliwie powitać swoje dzieciątko już w grudniu na świecie – prosi Justyna [13.06.2017]
29.O pokój w jego duszy męża, większe zrozumienie dla drugiego człowieka, pokorę i miłość. Aby pomocy rady i
zaufania szukał zawsze w ramionach Boga – prosi Agnieszka [13.06.2017]
30.Święty Charbelu, za Twoim wstawiennictwem proszę Dobrego Boga o zdrowie dla mojego syna Mateusza, aby
rozpoczęte leczenie okazało się skuteczne, a przy tym nie obciążyło małego organizmu – Joanna [14.06.2017]
31.O ratunek dla syna Dawida – lekomana, który ma myśli samobójcze o łaskę opamiętania i nawrócenia oraz o straż
Aniołów i umocnienie dla rodziny Sabiny w tym trudnym położeniu, o łaskę znalezienia pracy dla córki Joanny,
która popadła w stany depresyjne z powodu braku pracy – prosi Sabina [14.06.2017]
32.O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Szkaplerznej, dary Ducha Świętego i straż Aniołów dla rodziny Sabiny i
Stanisława i ich 10 dzieci tj. Mateusza, Dawida, Joanny, Adama, Michała, Pawła, Bernadetty, Anieli, Rozalii i
Franciszka – prosi Stanisław [14.06.2017]
33.O cud uzdrowienia – prosi Beata [15.06.2017]
34.O zdrowie dla mojego męża Michała – prosi Miriam [16.06.2017]
35.Za Żanetkę chorą na ostrą białaczkę szpikową, która dzięki Waszym wszystkim modlitwom otrzymała łaskę i jest
już drugi tydzień po przeszczepie. Aby wyniki zaczęły się poprawiać i o prawidłową pracę nowych komórek
macierzystych w jej organizmie – prosi Agnieszka [17.06.2017]

36.Za 26-letnią Karolinę chorą na białaczkę, która po zaleczeniu choroby (obyło się bez konieczności przeszczepu)
dowiedziała się, że jest w ciąży. Lekarz powiedział jej, że chyba jest nienormalna i że właśnie zaprzepaszcza swoją
szansę! Ona jest na rozdrożu… - prosi Agnieszka [17.06.2017]
37.O uzdrowienie z torbieli jajników i bólu z nim związanego – prosi Aneta [17.06.2017]
38.Błagam Cię Święty Charbelu o cud uzdrowienia – Kasia [18.06.2017]
39.Ukochana Matko Boża, proszę o nawrócenie męża, przemianę jego serca, dary Ducha Św. dla niego i o
uzdrowienie naszego małżeństwa. Bóg zapłać - Barbara [18.06.2017]
40.Bardzo proszę o modlitwę o szczęśliwe poczęcie zdrowego dzieciątka – Iwona [19.06.2017]
41.O wsparcie modlitwa aby nic nie stanęło mi na drodze w dotarciu na kurs Emaus 23.06 i na na spotkanie Jezus na
Stadionie 01.07 oraz o dary Ducha Świętego na tych spotkaniach dla wszystkich uczestników. Bóg zapłać – Maria
[19.06.2017]
42.Proszę o udane badanie i właściwa diagnozę dla mojej córci Zuzi. Bóg zapłać – Jola [19.06.2017]
43.Proszę o modlitwę w intencji poprawy trudnej sytuacji w moim miejscu pracy i o dobrą, sprawiedliwą dyrekcję i
zgodę wśród współpracowników – Beata [20.06.2017]
44.Proszę o odzyskanie sprawności dla Zdzisława po udarze mózgu – Gosia [21.06.2017]
45.O łaskę zdrowia dla Ewy, która walczy z chorobą nowotworową. Proszę Boga, aby Ewa wyzdrowiała i cieszyła się
zdrowiem. Święty Charbelu wyjednaj jej u Boga łaskę uzdrowienia i uwolnienia od raka – prosi koleżanka
[21.06.2017]
46.Proszę o dar cierpliwości, spokoju, opanowania. Jezu oddal ode mnie: moją złość, lęki i niepokoje. Widzę jak przez
moje zachowanie cierpią moi najbliżsi. Proszę Boże ulecz mnie i uwolnij mnie od wszystkiego, co mnie ogranicza.
Niech w mym sercu znów zapanuje radość i spokój – prosi Dagmara [21.06.2017]
47.O Boże Miłosierdzie dla Magdaleny – prosi Paweł [21.06.2017]
48.Jezu Miłosierny proszę Cię za wstawiennictwem Św. Ojca Charbela o wyleczenie z choroby nowotworowej Jezu
ufam Tobie – prosi Krystyna [21.06.2017]
49.Mateńko Fatimska i Jezu Miłosierny proszę Was gorąco za przyczyna Świętego Ojca Charbela o nawrócenie
mojego syna i synowej – Matka [21.06.2017]
50.O światło dla Łukasza o dar rozeznania i odnalezienia właściwej drogi – prosi Maria [21.06.2017]
51.Proszę o uratowanie mojego małżeństwa. Żeby mąż przestał mnie zdradzać – prosi Dorota [21.06.2017]
52.Proszę w intencji mojej kuzynki Basi mamy 3 dziewczyn, która walczy z rakiem złośliwym macicy. Basia wierzy ze
Maryja ja uzdrowi. Bóg zapłać za każda modlitwę - Ola [21.06.2017]
53.Za wstawiennictwem proszę Świętego Charbela o zdrowie dla Dominiki i pomyślną obronę pracy dyplomowej Maria [22.06.2017]
54.Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Naszego Ojca w Niebie za Kasią o światło dla jej małżeństwa – prosi
Maria [22.06.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 22 do 29.06.2017
1. Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo do naszego Pana i Króla o zdrowie dla Stanisława [22.06.2017]
2. Święty Charbelu proszę o nawrócenie mojego męża Pawła [22.06.2017]
3. Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o łaskę uzdrowienia z nowotworu Doroty M. Jezu
zlituj się na de mną. Bóg zapłać [22.06.2017]
4. Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Naszego Ojca w Niebie za Kasią o światło dla jej małżeństwa – Maria
[22.06.2017]
5. Proszę o nawrócenie, uwolnienie, uzdrowienie, życie sakramentalne dla Martynki i jej bliskich - Katarzyna
[23.06.2017]
6. Święty Charbelu błagam Cię uratuj moje życie i uproś mi łaskę zdrowia. Tylko Boża ingerencja może mnie
uzdrowić. Błagam ratuj – prosi Kasia [25.06.2017]
7. O zdrowie dla Waldemara – prosi Agnieszka [25.06.2017]
8. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę by mój tata Eugeniusz był zdrowy i by wyzdrowiał i by moje
córeczki Kasia i Gosia miały dobry wzrok i zdrowe oczka – Wiesław [25.06.2017]
9. Proszę w intencji mojej koleżanki Doroty. Jest już po 4 operacjach i chemiach, obecnie jest w szpitalu. Ma 2 małe
córeczki jest im potrzebna. Bardzo kocha Święty Charbela, była chora między chemiami, a odwiedziła go w
Libanie. Jest w kręgu Domowego Kościoła, jej pragnieniem jest aby patronem kręgu był Święty Charbel. Proszę,
żeby nie była konieczna kolejna operacja. Wierzę , że dla Boga nie ma nic niemożliwego, a jest zgodne z jego
wolą. Błaga koleżanka Janina [26.06.2017]
10.Za pośrednictwem Świętego Charbela prosimy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o dar uzdrowienia prawej ręki
Bernarda - lat 12. Urwany środkowy palec i groźba martwicy trzech palców - Grażyna i Grzegorz [26.06.2017]
11.Proszę o łaskę o pomyślności w moim życiu osobistym i zawodowym, o nawrócenie i uwolnienie z nałogu
alkoholowego mojego brata Andrzeja i o potrzebne łaski dla mojej rodziny. Bóg zapłać – prosi Katarzyna
[26.06.2017]
12.Proszę o modlitwę za Anitkę i Łukasza, aby mogli mieć potomstwo – prosi Hania [26.06.2017]
13.Błagam o udzielenie łaski uzdrowienia dla mojego najukochańszego męża Waldka – prosi Magda [26.06.2017]
14.Mój problem to lęk przed poruszaniem się autem, który mnie paraliżuje. Za 3 tyg. jadę na wakacje, a dzisiaj boję
się drogi i nie wiem jak przeżyje te 6 godz. Proszę Cię Święty Charbelu wysłuchaj mej prośby i daj mi odwagę do
życia i radości – Sylwia [27.06.2017]
15.Proszę o wstawiennictwo do Pana o siłę, wiarę, zdrowie i uleczenie z paraliżu, którym jestem obłożony –
Arkadiusz [27.06.2017]
16.Proszę o powrót moich dzieci i wnuków do Kościoła. O zdrowie dla mnie męża i całej rodziny. Bóg zapłać –
Wiesława [27.06.2017]
17.Pojawiły się ogromne problemy finansowe, których razem z mężem nie jesteśmy w stanie uregulować. Mamy czas
do końca tego tygodnia. Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela – Monika [27.06.2017]

18.Proszę o uzdrowienie z ostrej dyskopatii. O naprawę finansów i naprawę relacji w małżeństwie – Bogumił
[27.06.2017]
19.Bardzo proszę o dar rodzicielstwa dla mnie i męża. A na trudny czas starań, leczenia i oczekiwań łaskę nadziei, by
nie poddać się rozpaczy – Jolanta [27.06.2017]
20.Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę Boga o odrodzenie Wiary, Nadziei i Miłości w mojej rodzinie
[27.06.2017]
21.Proszę o cud uzdrowienia mojej mamy [27.06.2017]
22.Proszę za Martę, która walczy z ciężkim Parkinsonem, a także za Jej rodzinę. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia,
wstawia się za nimi u Boga. Proszę tez za moja mamą, wykryto jakieś zmiany w płucach. Bóg zapłać – Iza
[27.06.2017]
23.Proszę za Ewelinę i Dominika, którzy dziś świętują 10 lat małżeństwa. Niech Maryja, Matka pięknej miłości,
uprasza Im dar nawrócenia i potrzebne łaski dla Nich i trójki dzieci. Bóg zapłać - Marzenna [23.06.2017]
24.Proszę za Katarzynę i Grzegorza oraz za ich córkę Julię. Ich małżeństwo to ciągle awantury. Jezu, Maryjo, Jozefie
Święty ratujcie rodzinę mojej siostry. Bóg zapłać – Basia [23.06.2017]
25.Proszę o modlitwę. Wczoraj podczas pracy chrupnęło mi w kręgosłupie i bardzo mocno boli. A dziś też mam prace
po południu. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty pomóżcie! Bóg zapłać - Marzenna [23.06.2017]
26.O życie dziecka w łonie nieznanej mi 43 letniej matki (14 miesiąc), któremu grozi aborcja – prosi Maria
[28.06.2017]
27.O uratowanie Zdzisława z ciężkiej choroby – prosi Gosia [29.06.2017]

