Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 27.07 do 3.08.2017
1. O uzdrowienie mojego męża z raka prostaty prosi żona Beata [27.07.2017]
2. Proszę o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Młynarskich, a w szczególności o uzdrowienie dla Katarzyny
[27.07.2017]
3. Proszę o pracę dla Jacka oraz w intencji Bogu wiadomej [27.07.2017]
4. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię Panie o dobrych mężów dla moich wnuczek – prosi babcia
[27.07.2017]
5. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię Panie o łaskę uleczenia mnie z moich lęków oraz o
uzdrowienie z szumów w głowie – prosi M. W. [27.07.2017]
6. Proszę o zdrowie dla Krystyny, Longina, Piotra i Małgorzaty. Proszę o prawdziwą miłość [27.07.2017]
7. Święty Charbelu wstaw się za mną do Pana Boga o łaskę wytrwania w dobrym, szczęśliwą śmierć, oraz o zdrowie i
wiarę dla Michała i Szymona - czcicielka [27.07.2017]
8. Proszę o szczęśliwy powrót do Polski – Filip i Ewa [27.07.2017]
9. Święty Charbelu przekaż Ojcu Niebieskiemu dziękczynienie za Wspólnotę „W Sercu Jezusa” [27.07.2017]
10.Proszę o łaski pokuty, przebaczenia, pokory, żalu za grzechy, uwolnienia od zła, zdrowie psychiczne, fizyczne,
duchowe dla opieki nad mamą [27.07.2017]
11.Proszę o łaski miłości, radości, pokoju, uwolnienia od gniewu, obrzęków. Proszę o bezpieczny wyjazd i łaskę wiary
dla Asi i Piotra[27.07.2017]
12.Proszę o łaskę umocnienia wiary dla Kuby [27.07.2017]
13.Proszę o zdrowie dla nas, o dary Ducha Świętego. Proszę o zdrowe dla Eli [27.07.2017]
14.Święty Charbelu proszę Cię o łaskę uzdrowienia moich nóg i całego ciała przez naszego Pana Jezusa Chrystusa
[27.07.2017]
15.Proszę o zdrowie fizyczne i duchowe dla mojej rodziny, o błogosławieństwo dla Karoliny i Jakuba [27.07.2017]
16.Proszę za Marcina i za mnie żeby Jezus był na pierwszym miejscu w naszym życiu [27.07.2017]
17.Proszę za Marcina, Dorotę, Kasię. Proszę za mnie o dar dobrego męża i o dar macierzyństwa [27.07.2017]
18.Proszę o zdrowie i opiekę Bożą dla Róży z Częstochowy [27.07.2017]
19.Proszę o znalezienie dobrego męża – Agnieszka [27.07.2017]

20.Proszę o uzdrowienie duchowe i fizyczne Piotra – prosi Waldemar [27.07.2017]
21.Pomóż Święty Charbelu w tej najnowszej sprawie, którą mi podał Duch Święty [27.07.2017]
22.O zdrowie, błogosławieństwo dla mojej rodziny i dla mnie. Bóg zapłać [27.07.2017]
23.O wybaczenie synowi, pokój, zgodę i miłość w domu Milczarków prosi syn. Proszę też za mamę i rodzinę
[27.07.2017]
24.O uwolnienie od złego, depresji, natręctw, Bożą mądrość, światło, dary, prowadzenie Ducha Świętego. Proszę o
pokorę i miłość [27.07.2017]
25.Proszę żebym nie czuła się molestowana seksualnie, żebym spotkała miłość mojego życia [27.07.2017]
26.Proszę aby Marcin na swojej drodze spotkał miłość swojego życia [27.07.2017]
27.Proszę o uzdrowienie dla Kajetana z nałogów, o pozytywne dla niego rozstrzygnięcie spraw karnych o zdrowie i
uzdrowienie relacji z ojcem [27.07.2017]
28.Proszę o siłę do zmiany mojego życia. O siłę by zapomnieć o bólu, który mnie od Boga odciąga [27.07.2017]
29.Proszę za Janinę, Aleksandra, Grześka, za mnie Joannę o dar uwolnienia i o dar Bożej pracy [27.07.2017]
30.Święty Charbelu proszę Cię gorąco o uzdrowienie mojego męża z choroby oczu. Spraw by choroba nie rozwijała
się by odzyskał wzrok [27.07.2017]
31.Panie mój, przez wstawiennictwo Świętego Charbela, obdaruj mnie łaską ocalenia mojego małżeństwa. Spraw, by
mąż uwolnił się od wpływu tamtej kobiety i dostrzegł moje starania, by do naszego związku wróciła miłość,
zaufanie i wiara. Ufam Tobie Panie Jezu – Katarzyna [27.07.2017]
32.Proszę o uwolnienie z nałogów alkoholizmu i narkomanii – Dariusz [28.07.2017]
33.Błagam o wiarę i sakrament pokuty dla Anety. O szczęśliwe i błogosławione rozwiązanie – Wanda [28.07.2017]
34.Proszę aby rodzina była silna Bogiem, aby wypełniła się wola Boża, o nawrócenie i uzdrowienie tych którzy są
daleko od Pana Boga – Wanda [28.07.2017]
35.Dobija mnie przeszłość i przyszłość oraz brak wiary i nadziei. Proszę o pomoc – R [28.07.2017]
36.Proszę o uzdrowienie mojej bratowej Moniki z choroby nowotworowej za wstawiennictwem Świętego Charbela –
Urszula [28.07.2017]
37.O dar zdrowia ciała i duszy dla Męża i Córki – prosi Teresa [28.07.2017]
38.Proszę o modlitwę za syna Michała i Grzegorza o uzdrowienie duszy i ciała, o uwolnienie od nałogów. Bóg zapłać Dorota [29.07.2017]

39.Panie Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej Łukasza,
dodaj mu siły i miej w opiece jego rodziców i bliskich – Lucyna [31.07.2017]
40.Panie Boże, za wstawiennictwem Twojego sługi Świętego Charabela proszę o łaskę urodzenia zdrowego synka.
Wyniki badań prenatalnych nie rokują zbyt dobrze dla dziecka. Panie, w Tobie moja nadzieja. Święty Charabelu
orenduj za mną i za naszym synkiem – prosi Katarzyna [31.07.2017]
41.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę Jezusa Miłosiernego o powrót do zdrowia z choroby
nowotworowej siostry Janiny – prosi Ala [31.07.2017]
42.Święty Charbelu upraszaj u Jezusa Miłosiernego łaskę uzdrowienia mojej jedynej nerki, proszę o zdrowie dla syna
Pawła [31.07.2017]
43.Gorąco proszę o modlitwę w intencji Beaty, zdiagnozowano u Niej nowotwór złośliwy jelita grubego, proszę
Matkę Najświętszą o zdrowie, siłę w walce z chorobą oraz łaskę wiary. Bóg zapłać. Ania [31.07.2017]
44.Błagam o modlitwę w mojej intencji. Bóle są nie do zniesienia, okrutnie cierpię. Mam wtórną Fibromialgię i bóle
od lat nie ustępują. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie, proszę o silę i wytchnienie w cierpieniu. Bóg zapłać za
wsparcie – Barbara [31.07.2017]
45.Proszę o modlitwę w mojej intencji, o łaskę, całkowitego poddania siebie i swojego życia prowadzeniu Maryi. Bóg
zapłać. Marzenna [31.07.2017]
46.Proszę o modlitwę za siostrę Jane, ma kłopoty z płucami, lekarze powiedzieli Jej, że nie powinna żyć, takie ma złe
wyniki, ledwo oddycha. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie! Bóg zapłać. Alina [31.07.2017]
47.Dziękuje za modlitwę za moją Mamę Wandę, została przyjęta do szpitala. Proszę o dalsza modlitwę za Nią, o
światło Ducha Świętego dla lekarzy, a dla rodziny i dla mnie o ufność, wiarę i wytrwałość. Maryjo, Matko nasza,
wstaw się za nami do swego Syna. Bóg zapłać – Iza [31.07.2017]
48.Proszę o modlitwę za dusze śp. Gabriela, który dziś w nocy odszedł do Domu Pana oraz za pogrążoną w smutku
rodzinę, zwłaszcza Żonę Marię. Bóg zapłać – Barbara [31.07.2017]
49.Proszę o modlitwę za panią Irenę, o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Niej oraz cierpliwość w znoszeniu chorób
i braku sil. Bóg zapłać [31.07.2017]
50.Proszę o modlitwę za moich rodziców Mariannę i Zdzisława, za moje rodzeństwo z rodzinami i ich dzieci z
rodzinami, o Boże błogosławieństwo, łaskę nawrócenia i wewnętrznego pokoju oraz o dar zdrowia. Bóg zapłać.
Marzenna [31.07.2017]
51.Proszę o modlitwę za moja śp. babcię Czesławę w dniu Jej imienin, o pokój Jej Duszy. Bóg zapłać. Marzenna
[31.07.2017]
52.Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Maksia o zdrowie dla niego po operacji – Michał [1.08.2017]
53.Proszę o modlitwę w intencji Marii, o uzdrowienie duszy i ciała, uwolnienie od zła , nawrócenie, przemianę życia,
znalezienie pracy i dary Ducha Świętego - Teresa [1.08.2017]
54.W intencji żony Katarzyny o mocną wiarę dla niej i pogodę ducha – prosi Krzysztof [1.08.2017]
55.Proszę za wstawiennictwem Świętego Charabela o łaskę zdobycia środków na spłacenie długów i odzyskanie
spokoju i godności oraz pogłębiania wiary - Anna [1.08.2017]
56.Proszę o łaskę wyjścia z choroby alkoholowej Bożeny a także o wytrwanie i błogosławieństwo dla całej rodziny –
Anna [1.08.2017]

57.Proszę o zdrowie dla męża Zbigniewa ma nowotwór złośliwy nerki z przerzutami do płuc. Proszę o modlitwę –
Bogumiła [1.08.2017]
58.Proszę o modlitwę za Witoszka (2 latka). Witek ma bardzo ostre atopowe zapalenie skóry – prosi Katarzyna
[1.08.2017]
59.Święty Ojcze Charbelu, błagam Cię o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego w intencji 25 letniej Agnieszki. Dodaj
Jej sił potrzebnej do walki o czystość. Spraw by nie poddawała się i wytrwała w tym co piękne. Ulecz Jej poranione
serce, duszę i ciało. Proszę Cię Święty Charbelu, pomóż Jej uwierzyć w to, że może być szczęśliwa i że nikt Jej nie
przekreśla. Wyproś u Pana Wiarę, Nadzieję i Miłość dla Niej. Spraw by otworzyła swoje serce na mnie, by nie
odwracała się ode mnie i by nie odrzucała mojej pomocy i wsparcia. Odsuń od Niej wszelkie złe myśli. Pomóż Jej
wraz z córeczką Alą bezpiecznie i jak najszybciej wrócić do Polski na stałe – prosi Kamil [2.08.2017]
60.Proszę o modlitwę za wszystkie trudne sprawy w moim domu, a szczególnie za sprawę sądową – Alicja
[2.08.2017]
61.Święty Charbelu proszę Cię o szczęśliwą operację, szybki powrót do zdrowia i uzdrowienie z choroby
nowotworowej – prosi Monika [2.08.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 4 do 17.08.2017
1. Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o uwolnienie z nałogu pijaństwa moich synów i męża. Panie Jezu
pomóż im uporać się z tym strasznym nałogiem. Proszę o zdrowie dla całej rodziny, o zgodę i miłość proszę. Bóg
zapłać! – Lucyna [3.08.2017]
2. O uzdrowienie małżeństwa Danuty i Krzysztofa Sroczyńskich – prosi Krzysztof [3.08.2017]
3. Bardzo proszę o zdrowie dla mojej kochanej i jedynej siostry Bożenki która tak wielu ludziom pomaga - Hania
[4.08.2017]
4. Św. Charbelu, błagam wesprzyj moją prośbę, aby Paweł pragnął tylko Twojej Miłości i pozostał wierny łasce
sakramentu kapłaństwa - przyjaciel [4.08.2017]
5. Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o powrót pamięci i bystrości umysłu u mojej córeczki Ritki. Proszę
zabierz od niej lęki i bojaźń – prosi Agata [4.08.2017]
6. Proszę o modlitwę w intencji pokierowania, dobrego wyboru, czy mam zostać przy moim zawodzie, czy szukać
innej pracy. Bóg zapłać - Emilia [7.08.2017]
7. O zdrowie – prosi Ewa [7.08.2017]
8. Panie Jezu daj łaskę nawrócenia dla M. prosi Ania [7.08.2017]
9. Proszę w intencji mojego wnuka Mateusza o pomoc w znalezieniu pracy zgodnej z wykształceniem i o
wyprostowanie osobowości – prosi Małgorzata [7.08.2017]
10.Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę Cię Panie o uzdrowienie serca Zdzisława – prosi Wiesława
[8.08.2017]
11.Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę Cię Panie o uzdrowienie Józefa z cukrzycy i jej skutków – prosi
Wiesława [8.08.2017]
12.Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę Cię Jezu o dar potomstwa dla Grzegorza – prosi Wiesława [8.08.2017]
13.Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę Cię Jezu o dar potomstwa dla Marysi – prosi Wiesława [8.08.2017]
14.O uzdrowienie duszy i ciała mojej córki Anety. O dobrą pracę dla niej i dobrych i religijnych mężów dla nas i łaski
potrzebne dla mnie – prosi Maria [9.08.2017]
15.Proszę o łaski uwolnienia od zła dla U. i K. oraz pokoju, miłości i radości dl K.K. [10.08.2017]
16.Proszę o łaskę uwolnienia od dolegliwości i zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego do U. K.[10.08.2017]
17.Proszę o łaskę bezpiecznego i zgodnego z Wolą Bożą postępowania dla K. [10.08.2017]
18.Proszę o łaskę pokuty, żalu za grzechy, nawrócenia dla K., U., bezpiecznych mieszkań dla U. K. [10.08.2017]
19.Św. Charbelu błagam o nawrócenie synowej i spowiedź [10.08.2017]

20.Proszę o zgodę, pojednanie, rozwiązanie trudnych spraw, miłość w rodzinie Milczarków [10.08.2017]
21.Św. Charbelu proszę o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe dla Kasi i Karoliny, ich czystość. Proszę o
błogosławieństwo dla mojej rodziny i o uzdrowienie dla Piotra [10.08.2017]
22.Proszę o cud uzdrowienia dla mojego narodzonego syna Fabianka, o wyleczenie jego chorego serduszka. Proszę o
siłę i zdrowie dla jego najbliższych w tych ciężkich chwilach. Proszę również o zdrowie dla Mikołaja i dla jego
najbliższych [10.08.2017]
23.Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny [10.08.2017]
24.Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny [10.08.2017]
25.Proszę za małżeństwo Cecylii i Adama oraz za ich dziećmi [10.08.2017]
26.Proszę w intencji mojego powołania, o życie, zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe, o to by nigdy nie zabrakło
mi pokory. O wiarę, nadzieję i miłość [10.08.2017]
27.Proszę o zdrowe serduszko dla Fabianka, Mikołaja i Bartusia. O uzdrowienie Mikołaja z zespołu Downa. O
błogosławieństwo Boże. Św. Charbelu Ty się tym wszystkim zajmij [10.08.2017]
28.Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin i ich dzieci. Proszę za Alinę o zdrowie i znalezienie mieszkania
[10.08.2017]
29.Św. Charbelu proszę Cię wyproś u Boga wiarę dla Elżbiety i uzdrów ją z raka – czcicielka [10.08.2017]
30.Proszę Cię Św. Charbelu o łaskę zdrowia dla mojego syna Roberta [10.08.2017]
31.Proszę o łaskę uzdrowienia dla Barbary z Warszawy – prosi Barbara [10.08.2017]
32.Św. Charbelu wstaw się do Boga w mojej intencji. Proszę o poprawę wyników w mojej chorobie nerek. Dziękuję za
dotychczas otrzymane łaski – prosi Teresa [10.08.2017]
33.Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Charbela za Kasię, aby Nasz Ojciec Niebieski poprowadził wszystkie
jej sprawy zgodnie z jego wolą. Bóg zapłać prosi zatroskana matka [10.08.2017]
34.O uzdrowienie dla Ryszarda, o wszelkie potrzebne łaski – prosi Kamila [10.08.2017]
35.Błagam Cię Św. Charbelu uproś mi cud uzdrowienia z choroby. Ty tak wiele łask wypraszasz w sytuacjach po
ludzku beznadziejnych proszę wysłuchaj i mnie – prosi Kasia [11.08.2017]
36.Proszę o wstawiennictwo Św. Charbela i pomoc w bardzo trudnej sytuacji w pracy, w jakiej się znalazłam przez
swoją nieuwagę. Proszę o pokierowanie moich czynów tak żeby wszystko ułożyło się pomyślnie. Proszę o opiekę
nad całą moją rodziną i nad wszystkimi modlącymi się o wstawiennictwo Św. Charbela. Bóg zapłać - Magdalena
[11.08.2017]
37.Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry ciężko chorej na raka płuc prosi Urszula [11.08.2017]
38.Proszę o łaskę uzdrowienia, terminowe wywiązanie się z moich obowiązków zawodowych i nadrobienie
zaległości, o właściwe rozeznanie woli Bożej i godne jej wypełnianie. Proszę o dobry wypoczynek i nabranie sił do

dalszej pracy, abym mogła dobrze służyć Bogu, a powierzone mojej opiece dzieci mogła mądrze, dobrze i
skutecznie wspierać w ich rozwoju. Jezu, ufam Tobie i w Tobie mam nadzieję – prosi Barbara [13.08.2017]
39.Proszę o modlitwę aby polepszyła się relacja między współpracownikami i szefem – prosi Jolanta [13.08.2017]
40.Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Doroty, aby zaufała Jezusowi, że on jest najlepszym lekarzem i on
może uzdrowić ją z raka piersi – prosi Jolanta [13.08.2017]
41.O powrót do zdrowia po chorobie nowotworowej, o siły psychiczne i fizyczne i długie życie dla 3-letniego Wnusia
Julianka. O nawrócenie Joanny i Bartosza – prosi Małgorzata [14.08.2017]
42.O łaskę pocieszenia w życiu osobistym – prosi Maria [14.08.2017]
43.Św. Charbelu z całego serca proszę Cię o uzdrowienie dla taty Edwarda - Monika [14.08.2017]
44.Błagam Św. Charbelu uzdrów mnie tak jak to czyniłeś dla innych. Popatrz jak upadam jak zanurzam się w rozpaczy
i ratuj błagam – prosi Kasia [16.08.2017]
45.Proszę o łaskę nawrócenia , przemianę życia , uleczenie z nałogów i choroby nowotworowej dla Wiesława,
Norberta – Ela [16.08.2017]
46.Za wstawiennictwem św. Charbela proszę abym mogła uporać się z moimi długami oraz o opiekę Trójcy Świętej i
ukochanej Matki Bożej nad moją rodziną. Bóg zapłać – Iwona [16.08.2017]
47.O łaskę błogosławieństwa dla naszego małżeństwa oraz dla naszych rodzin. Matko Najświętsza otocz nas swoją
opieką, prowadź nas do Jezusa w pokoju, miłości wzajemnym zrozumieniu i serdeczności – prosi Lucyna i Andrzej
[17.08.2017]
48.O łaskę zdrowia dla moich rodziców – Zofii i Jana, o cud nawrócenia dla mojego brata. Panie Jezu daj mu poznać
piękno Twojej miłości – prosi Andrzej [17.08.2017]
49.Panie Jezu, Matko Najświętsza otocz swą opieką Angelikę. W związku z ciążą pozamaciczną straciła trzecie
dziecko, a jej życie jest zagrożone. Panie Jezu ulecz serca rany – prosi Andrzej [17.08.2017]

