Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 29.06 do 5.07.2017
1. Proszę o uwolnienie Włodzimierza od przepowiedni, wróżb i zranień. Jakiś czas temu pozwolił sobie powróżyć.
Proszę o łaskę doświadczenia Bożej miłości i że to Jezus jest Panem [30.06.2017]
2. Proszę o uzdrowienie z boreliozy mojego syna i synowej [30.06.2017]
3. Proszę o uzdrowienie sąsiadki z nowotworu [30.06.2017]
4. Proszę o zdrowie dla mojej córki Pauliny, mamy Józefy i siostry Elżbiety oraz dla mnie, abym mogła wspomóc
moją rodzinę – prosi Małgorzata [30.06.2017]
5. Proszę o szczęśliwą sprzedaż mieszkania i realizację dalszych planów [30.06.2017]
6. Święty Charbelu proszę Cię ratuj Justynę, uporządkuj jej sprawy. Proszę Cię znajdź ugór dla moich córek. Proszę o
uzdrowienie Marlenki i mojego małżeństwa [30.06.2017]
7. Za przyczyną Świętego Charbela proszę o łaskę znalezienia dobrej, stałej pracy oraz odnalezienie powołania –
Małgorzata [30.06.2017]
8. Proszę o uwolnienie Krzysztofa z nałogu alkoholowego. Rodzina się rozpada. Święty Charbelu błagam o pomoc matka [30.06.2017]
9. Proszę za Joannę, Janinę, Aleksandra, Marcina, Kasię [30.06.2017]
10.Święty Charbelu! Proszę Cię o zdrowie, wyjście z nałogów i godne życie dla Zbyszka [30.06.2017]
11.O łaskę wiary, zdrowie ciała i ducha dla Krystyny, Zbigniewa, Macieja, Marty, Andrzeja, Grażyny, Patrycji, Ireny i
Olgi [30.06.2017]
12.O cud uzdrowienia kolana Izabeli [30.06.2017]
13.Proszę o zdrowie i uwolnienie od wszelkich chorób. Aby ból brzucha zniknął, dolegliwości boreliozy, o dobre
wyniki badań - Agnieszka [30.06.2017]
14.Proszę aby Adam znalazł pracę w zawodzie, aby został wyzwolony od pornografii i masturbacji. Proszę o zdrowie
dla mamy, taty, Kubusia - Agnieszka[30.06.2017]
15.Proszę w intencji Grzegorza, który ma problemy z alkoholem [30.06.2017]
16.Proszę Cię Panie Jezu o uzdrowienie mojego syna z gniewu i o łaskę wiary dla niego – mama [30.06.2017]
17.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię Boże o czyste serce, aby potrafiła Cię bardziej kochać i Tobie
posługiwać w LMD i z czystymi intencjami pomagać ks. Grzegorzowi [30.06.2017]
18.O łaskę zdrowia dla mnie i siłę w chorobie nowotworowej – prosi Nina [30.06.2017]
19.Boże proszę o uzdrowienie i nawrócenie Piotra, zgodę i błogosławieństwo w życiu Piotra i Pawła [30.06.2017]

20.Święty Charbelu proszę Cię o szczęśliwe i bezpieczne wakacje dla Poli i osób, które z nią podróżują. Proszę o
zdrowie dla Adama [30.06.2017]
21.Święty Charbelu proś Boga za małżeństwami, które planują rozwody lub są po rozwodach [30.06.2017]
22.Święty Charbelu uzdrów nasze rodziny uzdrów nasze rodziny z ciężkich chorób, nie tylko na ciele, ale i na duszy
[30.06.2017]
23.Proszę o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla mojej mamy i sióstr [30.06.2017]
24.Proszę o zdrowie, o uwolnienie od dręczących mnie makabrycznych myśli i odczuć – Agnieszka [30.06.2017]
25.Święty Charbelu uzdrów i odmień życie Jaśka i Małgorzaty, pomóż w odnalezieniu pracy, dobrej żony i dobrego
męża [30.06.2017]
26.Proszę za Reginę chorą na raka [30.06.2017]
27.W sprawie Tobie wiadomej, o wypełnienie się Woli Bożej prosi stroskany ojciec [30.06.2017]
28.Proszę o łaskę dobrej spowiedzi dla Ryszarda. Już 25 lat nie był u spowiedzi. Matko Najświętsza rozprosz zamysły
złego. Przyjdź do Ryszarda z miłością. Otwórz jego serce [30.06.2017]
29.Św. Charbelu wspomnij Panu o naszej 11 córce, która umiera na guza mózgu i jeśli jest taka Jego wola, niech ześle
na nią łaskę uzdrowienia – prosi Katarzyna [30.06.2017]
30.Błagam o udzielenie łaski uzdrowienia dla mojego ukochanego Waldka. Błagam o cud – Magda [1.07.2017]
31.Moi przyjaciele, którzy oczekują syna otrzymali bardzo niepokojąca diagnozę. Lekarz wykrył poważną zmianę w
łożysku. Proszę o dary Ducha Świętego dla profesora, który będzie jutro diagnozował, o siły dla rodziców i dar
zdrowia dla syna i jego szczęśliwe narodziny w terminie (ma dopiero 6mcy!) – prosi Marta [2.07.2017]
32.Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa (Alicja i Marcin), jeśli jest to zgodne z wolą Bożą.
Święty Charbelu z całego serca proszę Cię o wstawiennictwo. Jezu Cichy i Pokornego Serca uczyń serca nasze
według Serca Swego. Amen – prosi Alicja [3.07.2017]
33.Proszę w intencji mojej koleżanki Ewy, która walczy z chorobą nowotworową. Boże błagam ulecz Ją. Proszę o
szczęśliwą operację dla niej, skuteczną chemioterapię i dobre wyniki. Panie Boże miej Miłosierdzie dla Niej.
Uwolnij Ją od raka, ulecz Panie Jej duszę i ciało – koleżanka [3.07.2017]
34.Błagam Boże o pracę, która da mi radość i pozwoli uwierzyć, że istnieją dobrzy współpracownicy. Boże niech w
mym sercu znów zapanuje radość i chęć do pracy. Oddal Boże ode mnie smutek, lęk i niepokój związany z moją
obecną sytuacją zawodową. Święty Ojcze Charbelu módl się za mnie w tym trudnym czasie. Boże pozwól mi wyjść
z kryzysu zawodowego i odzyskać wewnętrzny spokój – prosi Dagmara [3.07.2017]
35.O nawrócenie Bartłomieja , o odrodzenie miłości rodzinnej Bartłomieja i Joanny. O powrót Bartka do rodziny, o
sakrament małżeństwa dla Bartłomieja i Joanny – prosi i dziękuje Joanna [3.07.2017]
36.Święty Charbelu proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla mojej narodzonej córeczki Lilianki by zyskała odruch połykania
i ssania, a także by napięcie mięśniowe powróciło – prosi Joanna [4.07.2017]
37.Ratuj mnie Święty Charbelu, uproś mi cud uzdrowienia . Błagam – Kasia [4.07.2017]

38.O dobry wybór szpitala na poród, szczęśliwe rozwiązanie, życzliwość personelu medycznego oraz pomyślny
powrót do domu z dzieckiem – prosi Dominika [4.07.2017]
39.Święty Charbelu wstawiaj się u Pana Boga w mojej trudnej sprawie – prosi Ania [4.07.2017]
40.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę Cię Ojcze udziel łaski uzdrowienia mojej mamie Elżbiecie, która
walczy o życie. Proszę uwolnij ją od nękających chorób i spraw aby nadal niosła Twoje Światło i była dla na
wszystkich przykładem. Uwolnij naszą rodzinę od nękających nas chorób autoimmunologicznych. Panie, który
możesz wszystko, wejrzyj na nas z miłosierdziem i przyjdź nam z pomocą – prosi Iza [4.07.2017]
41.Panie Jezu proszę Cię w intencji mojej Żony Agnieszki, aby w Jej sercu odrodziła się miłość, która nas kiedyś
połączyła, aby chciała i umiała na nowo pokochać męża, wróciła do męża. Uzdrów nasze małżeństwo – prosi
Michał[5.07.2017]
42.Proszę o powodzenie w maturze, żeby skończyły się również związane z tym bole głowy i choroby [30.06.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 6.07 do 13.07.2017
1. Proszę o ulgę w cierpieniu i uzdrowienie mojej mamy Łucji chorującej na raka płuca – Małgorzata [6.07.2017]
2. Za wstawiennictwem naszej ukochanej Matki proszę Cię nasz Ojcze o cierpliwość do dzieci poukładania wszystkich
spraw i światło Ducha Świętego w codziennym dniu dla mojej córki – prosi Maria [6.07.2017]
3. Za pośrednictwem Św. Charbela proszę w intencji mojego syna Pawła o uzdrowienie łokci tenisisty. Bóg zapłać –
Maria [6.07.2017]
4. Święty Charbelu, proszę wesprzyj "niewierzącą" w Twoją moc mamę, pewnego synka, który boryka się z kolką i
trudno mu pomóc. Wiem jak ona się czuje, bo sama to przechodziłem... Wierzę że im pomożesz! - Sylwia
[6.07.2017]
5. Proszę o wstawiennictwo u Świętego Charbela i łaskę uzdrowienia moich nerek oraz o pomyślne wyniki badań
mojej wątroby - Teresa [6.07.2017]
6. Bardzo proszę za zagrożonym rozpadem małżeństwem, aby miłosierny Bóg otoczył ich opieką, a Matka
Najświętsza ubłagała opamiętanie - prosi modląca się z Wami Teresa [6.07.2017]
7. Proszę o za Pana Gabriela, jest już bardzo słaby, o łaskę zdrowia, umocnienie w chorobie dla Niego i Jego rodziny
oraz za Jego syna Zbyszka, który ma poważne powikłania po operacji prostaty. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty
uproście łaskę zdrowia dla Nich, ratujcie. Bóg zapłać - Marzenna [6.07.2017]
8. Proszę o modlitwę w mojej intencji, Bogu znanej. Duchu Święty prowadź. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty
wspomagajcie. Bóg zapłać. Marzenna [6.07.2017]
9. Podziękowanie: Bóg zapłać wszystkim za wsparcie modlitewne, zarówno kilka miesięcy temu jak i ostatnio, po
szturmie do Nieba poczułam znaczna poprawę zdrowia. Chwała Panu! Marzenna [6.07.2017]
10.Proszę o modlitwę za Krystynę, jest operowania, operacja jest nieoczekiwana. Bóg zapłać - Robert [6.07.2017]
11.Bardzo proszę o gorącą modlitwę w intencji znalezienia dobrej, spokojnej, pracy, Jezu, Maryjo, Jozefie Święty
wspomóżcie. Bóg zapłać - Basia [6.07.2017]
12.O dar gorącego serca, szczerej wiary i modlitwy [6.07.2017]
13.O zdrowie – prosi Janusz [6.07.2017]
14.O znalezienie pracy w Polsce – prosi Iwona [6.07.2017]
15.Święty Charbelu oddaję się w Twoje ręce, miej mnie w opiece, uwolnij od złych ludzi, daj siłę i moc Ducha
Świętego na każdy dzień – Twoja czcicielka [6.07.2017]
16.Proszę Świętego Charbela o doprowadzenie wnuczki Karoliny do chrztu Świętego i o dobre stosunki z synem
Tomaszem – Zofia [6.07.2017]
17.Proszę o ulgę w chorobie męża (udar mózgu). Proszę o przybliżenie pojednania z Jezusem Chrystusem – Zofia
[6.07.2017]
18.Proszę Świętego Charbela o uzdrowienie córki ze schizofrenii, podjęcia pracy i wytrwałości w niej – Zofia
[6.07.2017]

19.Proszę Świętego Charbela o przywrócenie wnuczka Kacperka do wiary, przystąpienie do bierzmowania i zdanie
egzaminu poprawkowego do II klasy liceum – Zofia [6.07.2017]
20.O udane wakacje i rok szkolny w nowej szkole razem z przyjaciółmi [6.07.2017]
21.Proszę o cud uratowania i nawrócenia syna, uzdrowienia moich relacji z nim [6.07.2017]
22.O pokój serca i błogosławieństwo dla rodziny [6.07.2017]
23.O łaskę miłości, radości, pokoju, wybaczenia, uwolnienia gniewu, lęku i nienawiści, abym mogła spełnić powołanie
i opiekować się mamą [6.07.2017]
24.Zawierzam Ci Panie swojego ducha i ciało, zawierzam Ci Jezu córkę i jej rodzinę. Proszę o uzdrowienie i uwolnienie
[6.07.2017]
25.Święty Charbelu błagam Cię o dar prawdziwych przyjaciół dla mnie, po dar uwolnienia Janiny i Aleksandra z
ordynarności. Ich małżeństwo woła o pomstę. O dar ich nawrócenia [6.07.2017]
26.Święty Charbelu prosimy Cię wspieraj nas w modlitwie o pokój na świecie i w Polsce [6.07.2017]
27.O nawrócenie Piotra i Pauliny, wyjście z grzesznego życia na dobrą, prowadzącą do Jezusa drogę – prosi Agnieszka
[6.07.2017]
28.Proszę o uwolnienie mojej rodziny od przekleństw złego ducha, by mąż dojrzał i podjął pracę, by pokój, zgoda
zamieszkały w domu, o odbudowę relacji i normalność [6.07.2017]
29.Panie Jezu, Święty Charbelu błagam Was o dar pracy, normalnego pracodawcy ora dar uwolnienia mnie, Janiny,
Aleksandra, o bardzo dobrego męża dla Joanny i o dar bardzo dobrej żony dla Marcina [6.07.2017]
30.Zawierzam Świętemu Charbelowi małżeństwo Agnieszki i Przemka, proszę w intencji poczęcia dziecka, o wybranie
Bożej drogi dla Michała i Marty, o Bożą opiekę dla znanych Tobie Panie rodzin [6.07.2017]
31.Święty Charbelu proszę Cię o zdrowie dla Agaty i błogosławieństwo dla rodziny Janiny, Zdzisława, Wandy, Ireny i
Tadeusza [6.07.2017]
32.Proszę aby Jeremiasz nie zmieniał szkoły, o szczęśliwe wakacje z dala od komputera, potrzebne łaski dla Kasi i
Wacława, o zachowanie mienia. Zachowaj Panie od złego Joannę i Błażeja, Seweryna i Amelię. Proszę aby córka
umiała oszczędzać i dobrze wydawać pieniądze. O zgodę w moim małżeństwie [6.07.2017]
33.Święty Charbelu wstaw się za moim teściem i bratem Pawłem, udziel łaski nawrócenia dla nich i pojednania się z
Bogiem. Proszę obdarz opieką samotne, starsze sąsiadki i babcie, pomóż im ufać Bogu[6.07.2017]
34.Proszę w intencji mojej teściowej Danuty, chorej na nowotwór płuc. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie. Bóg
zapłać - Jola [7.07.2017]
35.Proszę o modlitwę za panią Ewę, mamę ks. Roberta, stan poważny. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty proszę o łaskę
uzdrowienia. Bóg zapłać. Marzenna [7.07.2017]
36.Proszę o wypełnienie woli Bożej w relacji z Jozefem – Barbara [8.07.2017]
37.Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry, o jej wyzwolenie z alkoholizmu - Iza [8.07.2017]

38.Proszę o powrót Bartłomieja do rodziny i o sakrament małżeństwa między Joanną i Bartłomiejem - Iza [8.07.2017]
39.Proszę o powrót do zdrowia z choroby nowotworowej mojej siostry Janiny - Ala [9.07.2017]
40. Błagam Cię Święty Charbelu o uzdrowienie mojego serca, płuc po przebytym zatorze płuc. mojego kręgosłupa. Proszę
Cię zoperuj go abym mogła pracować w pogotowiu lub tam, gdzie Pan Bóg zechce. Proszę o uzdrowienie Pani Lucji z
raka. Dziękuje ze zostałyśmy z Ola uratowane z katastrofy samolotu w dniu 23 lutego br. i ocalenie od śmierci z zatoru
płuc po tym locie. Bądź uwielbiony Panie Boże przez Świętego Charbela - córka Dorota z dziećmi [9.07.2017]
41. Święty Charbelu proszę o wypełnienie woli Bożej względem mnie i M. Bądź wola Twoja Jezu, Ty się tym zajmij. Amen –
prosi Ania [9.07.2017]
42. Proszę o uleczenie poważnych problemów kręgosłupa i nerki – Albina [10.07.2017]
43. Święty Charbelu błagam Cię uratuj moje życie by nowotwór cofnął się i bym uwierzyła ze mogę być zdrowa
[10.07.2017]
44. Proszę w intencji mojego małżeństwa, zwłaszcza o to, by mój mąż Krzysztof nie sięgnął znów po alkohol. Także o łaskę
pokoju, zrozumienia. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie! Bóg zapłać -żona [10.07.2017]
45. Za wstawiennictwem Świętego Charbela dziękuję za pomyślne wyniki badań i proszę o dalszą opiekę w leczeniu. Proszę
także o pomyślna diagnozę dla Katarzyny – Teresa [10.07.2017]
46. Święty Charbelu dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo i łaski dla Anny, która przeżyła ciężki udar oraz proszę
Cię i błagam o dalsze wspomożenie Boga Ojca w powrocie do zdrowia. Módlmy się - Marcin [11.07.2017]
47. Proszę o zdrowie dla kochanego męża – Hania [9.07.2017]
48. Proszę o uzdrowienie i nawrócenie całej mojej rodziny – Hanna [11.07.2017]
49. Proszę w intencji Angeliki. Z mężem bardzo pragną mieć kolejne dziecko. Straciła już dwoje dzieci, a teraz kolejna ciąża
jest pozamaciczna. Lekarze twierdzą, że decydujący będzie ten tydzień, lecz nie dają wielkich szans. Święty Charbelu
pomóż temu pragnieniu macierzyństwa, Matko Najświętsza otocz tę rodzinę opieką w trudnych chwilach, pomóż
zarodkowi znaleźć się w macicy [13.07.2017]
50.Proszę o łaskę dobrej spowiedzi dla Ryszarda. Już 25 lat nie był u spowiedzi. Matko Najświętsza rozprosz zamysły
złego. Przyjdź do Ryszarda z miłością. Otwórz jego serce [13.07.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie 11.07 i od 13 do 20.07.2017
1. Proszę o modlitwę za s. Annę, ze zgromadzenia Imienia Jezus. Jest ciężko chora na raka wątroby, lekarze mówią,
ze tylko CUD uratować Ja może. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie s. Annę. Bóg zapłać. Magda [13.07.2017]
2. Bardzo proszę w mojej intencji, mam anginę i bardzo osłabłam. Do tego mam ogromne trudności duchowe,
wewnętrzne rozbicie. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie, wspomóżcie proszę. Duchu Święty obdarz pokojem, ufnością,
pokorą. Bóg zapłać. Marzenna [13.07.2017]
3. Proszę o uzdrowienie dusz wszystkich osób, które urągają Bogu. Aby Europa była silna wiarą, Bogiem i Trójcą
Świętą – wielbicielka [13.07.2017]
4. Święty Charbelu. Proszę o łaskę uzdrowienia z ciężkich chorób dla siebie i synów. Proszę wstaw się za nami u Pana
naszego. Błagam o łaskę uzdrowienia. Dorota [13.07.2017]
5. Proszę o łaskę rozeznania co mam robić i siłę do tego. Miłość, zdrowie fizyczne i psychiczne, radość. Ducha pokoju
w opiece nad mamą [13.07.2017]
6. Proszę o uwolnienie od agresji, nienawiści, lęku, chciwości, pychy. O dar pokory i przebaczenia [13.07.2017]
7. O uzdrowienie Małgorzaty, kochanej babci i matki [13.07.2017]
8. Święty Charbelu proszę Cię o łaskę zgody i wzajemnego szacunku w małżeństwie Ireny i Tadeusza [13.07.2017]
9. Święty Charbelu proszę Cię o łaskę nawrócenia dla Joanny [13.07.2017]
10.Święty Charbelu proszę Cię o łaski potrzebne dla ks. Marka [13.07.2017]
11.Proszę Cię Boże przez wstawiennictwo Swiętego Charbela przymnóż zdrowia mojej córce Małgorzacie i synowi
Grzegorzowi. Proszę też o łaskę pomyślności zawodowej - Grażyna [13.07.2017]
12.Panie Boże Wszechmogący, Jezu Synu Dawida ulituj się nade mną i uzdrów mnie chorą na raka wątroby. Bóg
zapłać. Kocham Cię Jezu - Dorota [13.07.2017]
13.Proszę o uzdrowienie i ulgę w cierpieniu dla mojej mamy i za Milenę o jej szczęście [13.07.2017]
14.Błagam o cuda uratowania, nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia na ciele i duchu syna i rodziny [13.07.2017]
15.Proszę Cię Panie o łaskę zdrowia i sił i długich jeszcze lat życia dla Żegoty i Zbigniewa. Proszę też o łaskę wiary i
nawrócenia dla Zbigniewa i Adama oraz o dar mądrości dla Franka – prosi Kasia [13.07.2017]
16.Proszę Cię Panie o łaskę szczęśliwego poczęcia zdrowej dziewczynki – Kasia [13.07.2017]
17.Proszę o zdrowie dla mamy Irenki i dla Andrzeja [13.07.2017]
18.Proszę o uzdrowienie wnusi, syna i mnie (ręce, noga, kręgosłup). Proszę o uzdrowienie T. i J. (zatkane tętnice)
[13.07.2017]
19.Proszę o dar przebaczenia, o pokorę, miłość, radość, pokój. O zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe do opieki
nad chorą mamą. O łaskę uwolnienia od obrzędów, gniewu, nienawiści, chciwości i pychy [13.07.2017]

20.O to by syn mi wybaczył, o uzdrowienie jego ran wewnętrznych, o uzdrowienie relacji w domu, by dzieci mnie
kochały i szanowały [13.07.2017]
21.Święty Charbelu proszę Cię o opiekę i łaskę zdrowia, przemiany serca dla Macieja – z okazji urodzin. W związku z
imieninami Olgi o potrzebne jej łaski i o łaskę zdrowia dla Ireny – Krystyna i Andrzeja [13.07.2017]
22.O zdrowie i łaskę wiary dla Uli [13.07.2017]
23.Proszę Cię Jezu o własne mieszkanie i o pomoc w budowie domu oraz o zdrowie dla Sylwii i jej rodziny - prosi E.
[13.07.2017]
24.Proszę Cię Panie o świętego męża i o uzdrowienie – Magda [13.07.2017]
25.Proszę o uzdrowienie i nawrócenie całej mojej rodziny – Hanna [13.07.2017]
26.Miałam nowotwór esicy, jednak po operacji mam przerzut na wątrobę i inne narządy. Proszę o modlitwę za moje
zdrowie – Grażyna Barbara [13.07.2017]
27.Proszę o w intencji powrotu męża, który mnie zostawił – Lucyna [14.07.2017]
28.O uzdrowienie z choroby Marysi, Hanny i Janusza – prosi Bożena [14.07.2017]
29.Św. Charbelu proszę cię o zdrowie dla mojego taty Jerzego, który ma chore płuca. Wstaw się za nim. Amen - Jerzy
[15.07.2017]
30.Jeśli jest to zgodne z wola Bożą to bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa (Alicja i
Marcin) oraz o poprawę zdrowia Milenki Toboła. Święty Charbelu, mój orędowniku proszę pomóż mojemu
mężowi w uzdrowieniu serca a małej Milence pomóż w pokonaniu problemów neurologicznych. Bóg zapłać. Alicja
[17.07.2017]
31.Gorąca prośba o modlitwę za małego Szymonka, który po wypadku jest w stanie krytycznym. Utrzymywany w
śpiączce farmakologicznej. O łaskę nawrócenia Jego rodziców i za pozostałe rodzeństwo (po wypadku dzieci
zabrano do domu dziecka) Niech Święta Rodzina roztoczy nad Nimi opiekę! Niech Aniołowie czuwają. Bóg zapłać.
Maria [17.07.2017
32.Święty Charbelu błagam uproś mi łaskę zdrowia bym pokonała nowotwór. Proszę opiekuj się moimi bliskimi.
Polecam Ci wszystkie intencji zamrożone do Ciebie za pośrednictwem tej strony. Wysłuchaj nas św. Charbelu.
Błagam. Kasia [18.07.2017]
33.Proszę o nawrócenie mojego syna Jacka - Ewa [18.07.2017]
34.Proszę o łaskę uzdrowienia dla Barbary z Warszawy – Grzegorz [19.07.2017]
35.Bardzo proszę o modlitwę o nawrócenie Łukasza. Bóg zapłać. Maria [19.07.2017]
36.O zdrowie dla narodzonego przed dwoma tygodniami mojego syna Tymoteusza. W szczególności o uzdrowienie
chorego oka – Marek [19.07.2017]
37.O szczęśliwą operację syna i powrót do zdrowia – prosi Renata [20.07.2017]

38.O wyrwanie z więzów nałogów, przemianę serca i życia dla Magdaleny oraz jedność w rodzinie – prosi Krystyna
[20.07.2017]
39.Proszę w intencji mojej koleżanki Ewy, która walczy z chorobą nowotworową. Boże błagam ulecz Ją. O szczęśliwą
operację dla niej, skuteczną chemioterapię i dobre wyniki. Panie Boże miej Miłosierdzie dla Niej. Uwolnij Ją od
raka. Ojcze Charbelu wyjednaj Jej łaskę zdrowia – prosi koleżanka [20.07.2017]
40.O Święty Charbelu, proszę cię wyjednaj mi łaskę zdrowia fizycznego i psychicznego. Niech Dobry Bóg ma
Miłosierdzie dla mnie, niech uleczy moje ciało i duszę. Proszę, aby prędko było dla mnie miejsce w szpitalu oraz o
dobre wyniki biopsji. Postaw Panie na mej drodze dobrych lekarzy, którzy będą mogli mi pomóc – prosi Dagmara
[20.07.2017]
41.Wstaw się Święty 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 szczęście i radość. Czuwaj Święty
Charbelu nade mną i moją rodziną – prosi Dagmara [20.07.2017]
42.Proszę o natchnienie Ducha Świętego przy wyborze szkoły, rozeznania powołania życiowego. Boże prowadź mnie
przez życie. Jestem cały Twój. Niech się dzieje Twoja wola – prosi Kamil [20.07.2017]
43.Proszę Cię Ojcze w imię Jezusa i za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę zdrowia duszy ciała dla Dominiki,
o pomoc w leczeniu trądziku skóry twarzy, dobrego lekarza i dla niego o światło i mądrość pochodzące od Ducha
Świętego. Amen – prosi Małgosia [20.07.2017]
44.Proszę Cię Ojcze w lmię Jezusa za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia wewnętrznego dla
Artura i uwolnienie od ducha nieczystego alkoholizmu, hazardu i nikotyny. Amen. Niech się tak stanie – prosi
Małgosia [20.07.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 21.07 do 27.07.2017
1. Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela do Naszego Ojca w niebie o potrzebne łaski i
siłę w codziennym trudzie wychowywania dzieci dla mojej córki Bóg zapłać – Maria [20.07.2017]
2. Proszę za Melanię o łaskę uzdrowienia z depresji, o Jej nawrócenie oraz o potrzebne łaski dla Niej i Wojtka oraz
wypełnienie woli Boga w ich życiu oraz za Joannę i Marcina o dar pięknej miłości i przemianę serc. Proszę o
zdrowie i szczęśliwy zabieg dla Anny i o wyciszenie serca dla Moniki. Bóg zapłać – Anna [20.07.2017]
3. Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela do Naszego Ojca w niebie o potrzebne łaski i
siłę w codziennym trudzie wychowywania dzieci dla mojej córki Bóg zapłać – Maria [20.07.2017]
4. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę zdrowia dla ciężko chorej siostry Kazi. Jezu Ufam Tobie –
Marianna [21.07.2017]
5. Jezu błagam przymnóż mi wiary bo kryzys ogromny i błagam uzdrów mnie i moją rodzinę bo mam wrażenie, że do
totalnego dna już całkiem blisko (proszę o zdrowie fizyczne psychiczne, duchowe dla mnie, męża i przede
wszystkim moich dzieci). Błagam o cud. Błagam daj poczuć Swoją obecność – Dorota [21.07.2017]
6. Święty Charbelu wstawiaj się w mojej sprawie u Pana Boga. Amen – Ania [21.07.2017]
7. O powrót do zdrowia syna – prosi Renata [22.07.2017]
8. Proszę o to by dziecko w moim łonie przyszło na świat zdrowe i w bezpiecznym terminie, by nie zagroziła mu
groźna bakteria której jestem nosicielem. Bóg zapłać – Aleksandra [22.07.2017]
9. Święty Charbelu proszę o Twoją opiekę nade mną i moją rodziną, o pomyślność w moim życiu osobistym i
zawodowym, o uwolnienie mojego brata z nałogu – Katarzyna [23.07.2017]
10.Proszę o łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby, odzyskanie sił i ulgę w cierpieniu dla mojej 97-letniej mamy
Stanisławy – Zdzisław [23.07.2017]
11.Z całego serca proszę o modlitwę o cud uzdrowienia córki Małgosi - aby dziąsełka jej się pojawiły na nowo
("odrosły") i już nie zanikały. Ma zaplanowany zabieg chirurgiczny przeszczep tkanek na 1.08.2017, który nie
gwarantuje że problem nie powróci, dlatego moja gorąca prośba o modlitwę o cud uzdrowienia. Chora jest też na
hashimoto, niedoczynność tarczycy i wypłukliny na kręgosłupie, proszę również o modlitwę w intencji
uzdrowienia z pozostałych chorób. Z całego serca serdeczne Bóg zapłać za modlitwę – Daria [23.07.2017]
12.Proszę o modlitwę o przywrócenie zdrowia mojego Ojca Tadeusza, który cierpi na ciężką chorobę nowotworową,
gdzie lekarze są bezradni i nie dają mu nadziei na uleczenie – Ireneusz [23.07.2017]
13.O dary Ducha Świętego i wypełnienie się woli Boga w moim życiu – Lucjan [24.07.2017]
14.Proszę o modlitwę za moją ciężko chorą Mamę, która ma złośliwy nowotwór płuc, aby Jezus wziął Ją w Swoją
opiekę i aby Ją uzdrowił – Magdalena [24.07.2017]
15.Za wstawiennictwem św. Ojca Charbela proszę o uzdrowienie dla taty z ciężkiej choroby i ukojenie w cierpieniu
oraz o siłę do walki dla niego i całej rodziny – Paulina [24.07.2017]
16.Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela i zawierzam Bożej Opatrzności dwa bliskie mi
bezdzietne małżeństwa Magdaleny i Pawła oraz Krystyny i Tomasza. Niech dobry Bóg obdarzy ich tak bardzo
upragnionym potomstwem, a jeśli nie taka Jego wola, niech pomoże im się z tym pogodzić. Amen – Joanna
[24.07.2017]
17.O łaskę uwolnienia dla Kamila Jacka Ewy Marzeny Kasi i Jowity, o odczytanie powołania w życiu Kamila, Kasi,
Jowitki, pracę dla Kasi i Jowity – Ewa [24.07.2017]

18.Proszę o uratowanie mojego małżeństwa (Alicja i Marcin). Proszę Cię Duchu Święty pomóż mojemu mężowi
odnaleźć drogę do Pana Jezusa, Święty Charbelu pomóż mi uzdrowić serce mojego męża, uwolnić je od żalu.
Panie Jezu zawierzam Ci z całego serca nasze małżeństwo. Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według
serca Twego. Bóg zapłać – Alicja [25.07.2017]
19.Panie Jezu oddaje w Twoje ręce zdrowie małej Milenki Toboła. Święty Charbelu otocz opieką jej rodziców aby nie
oddalili się od Boga i zawsze stanowili jedność. Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca
Twego. Amen - Alicja [25.07.2017]
20.Proszę o rozwiązanie problemów finansowych i wyjście z długów oraz o łaskę głębokiej wiary dla syna i męża –
Małgorzata [25.07.2017]
21.Święty Charbelu proszę o modlitwę za mnie do Pana Jezusa naszego odkupiciela ozdrowienie mnie i za moich
synów i uwolnienie Darka - Ewa [25.07.2017]
22.Święty Charbelu, uratuj mój związek z Damianem. Spraw proszę aby miłość, która nas łączy pokonała wszystkie
przeszkody, problemy i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech połączy nas na zawsze Świętym
węzłem małżeńskim – Marta [25.07.2017]
23.O łaskę zdrowia, pokonanie choroby nowotworowej – prosi Małgorzata [ 25.07.2017]
24.Proszę o modlitwę za męża Waldemara o wyrwanie go z nałogu oglądania pornografii, o dar wiary, nawrócenia, o
pokój w mojej rodzinie i dla mnie i mojej córki Joanny o wytrwanie w miłości Bożej i błogosławieństwo –
Kazimiera [26.07.2017]
25.Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy dla mnie mojego męża oraz syna, o zdrowie, wiarę i silę w tym
trudnym okresie naszego życia – Barbara [26.07.2017]
26.Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy i męża oraz o właściwe rozeznanie i pomyślny przebieg
nieuporządkowanych jeszcze spraw. Bóg zapłać – Daria [26.07.2017]
27.Proszę o łaskę uzdrowienia dla Barbary z Warszawy – Grzegorz [26.07.2017]
28.Święty Charbelu proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej opiece. Chroń
od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw – Marta [26.07.2017]
29.Proszę o modlitwę w zmaganiu się z chorobą nerek i wątroby. Ojcze Charbelu za Twoim pośrednictwem proszę o
spokój duchowy – Teresa [26.07.2017]
30.Proszę o modlitwę w intencji 3-letniej Amelki, która jest w hospicjum, zatrzymał się rozwój dziecka, proszę o
łaskę uzdrowienia i wypełnienia woli bożej za wstawiennictwem Świętego Charbela [26.07.2017]
31.Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Szymona o cud nawrócenia, łaskę wiary .odnalezienie sensu życia –
Małgorzata [26.07.2017]
32.Proszę o modlitwę za męża ma raka nerki z przerzutami – Bogumiła [26.07.2017]
33.Proszę o modlitwę za mojego brata. O uleczenie z nerwicy, depresji i lęków. O spowiedź świętą dla niego i
nawrócenie. Święty Charbelu pomóż – Sylwia [26.07.2017]
34.Proszę o modlitwę za dusze sp. Donalda i Daniellę, którzy zginęli w wypadku samochodowym – Sylwia
[26.07.2017]
35.Święty Charbelu uproś zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie i rodziny – czciciel [27.07.2017]

36.Bardzo proszę o cud nawrócenia i łaskę spowiedzi dla brata Ryszarda. Matko Najświętsza wstaw się proszę u Syna
Swego – Andrzej [27.07.2017]
37.Dziękuję za szczęśliwą operację z proszę o dalszą opiekę i łaskę zdrowia dla Mariana [27.07.2017]
38.Proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy Zofii. Przygotowuje się do operacji, która prawdopodobnie będzie we
wrześniu. Od dłuższego czasu odczuwa silne bóle w dolnej części pleców – prosi Andrzej. Matko Najświętsza
proszę wejrzyj na nią, Święty Charbelu przyjdź do niej z cudem uzdrowienia – prosi Andrzej [27.07.2017]

