
 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 31.08 do 7.09.2017 

1. Święty Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia Marty, uzdrowienia brata Kuby z choroby 
alkoholowej, uzdrowienia relacji i zgodę u siostry Oli. 

2. Święty Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo w intencji otwarcia mojego serca i oczu 

3. Święty Charbelu, proszę za Twoim wstawiennictwem o uzdrowienie naszego synka Fabiana. O zdrowie dla 
Mikołaja. O siłę i zdrowie dla całej rodziny w tym ciężkim czasie 

4. O miłość i przebaczenie synowi. O jedność w rodzinie i miłość dla Marcina. 

5. Św. Charbelu wypraszaj zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie, mamy i braci - Czciciel 

6. Proszę o łaskę uzdrowienia dla Barbary z Warszawy - Barbara 

7. Proszę o modlitwę za mnie, gdyż jestem bliska załamania. Strach, tęsknota i zazdrość niszczą mnie każdego dnia. A 
także proszę o naprawę relacji z Ukochanym, by nie zamykał się na mnie, zerwał kontakt z osobą psującą naszą 
relację i by zapanowała zgoda i miłość - Patrycja 

8.  Bardzo proszę Cię Ojcze za pośrednictwem Świętego Charbela o uzdrowienie moich oczu. Potrzebne mi są do 
pracy którą wykonuje wierzę w tą że jesteś w stanie mi pomóc. Dziękuje za dotychczasową opiekę i otrzymane 
łaski. Bóg zapłać - Maria 

9. Proszę o modlitwę za pośrednictwem Świętego Charbela dla Eweliny o światło Ducha Świętego w podejmowaniu 
jasnych i zgodnych z Twoją wolą Panie  decyzji w intencji tej prosi mama  i znajoma - Maria 

10. Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Dariusza o dar macierzyństwa i dar ojcostwa abym w końcu zaszła w 
upragnioną długo wyczekiwana ciążę i urodziła zdrowe dziecko abyśmy w końcu zostali rodzicami - Angelika 

11.  Przez wstawiennictwo Św. Charbela błagam Dobrego Boga o uzdrowienie sparaliżowany lewej rączki mojej 
córeczki Izabelki. Św. Charbelu módl się za nami! - Magdalena 

12. Szczęść Boże proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i przemiany serca męża Jarka .Św. Charbelu błagam o 
twoje wstawiennictwo u Pana aby raczył nawrócić to twarde kamienne serce w to kochające, aby Ducha Św. mu 
dal żeby przejrzał na oczy i powrócił do dzieci i do mnie i zakończył kłamliwe życie z inna kobietą. Dla siebie proszę 
o laskę otrzymania dobrej pracy żebym mogła utrzymać synów i siebie - Renata 

13. Św. Charbelu błagam Cię o cud uzdrowienia za Twoim wstawiennictwem lekarze mogą mi tylko przedłużyć życie a 
ja tak pragnę wychować moje dzieci błagam pros za mną - Kasia 

14. O szczęśliwy powrót córki Weroniki do domu oraz błogosławieństwo Boże w nowym roku akademickim - Anna 

15. Proszę o zdrowie. Nie mogę chodzić. Lewą stopę pocięłam kosiarką. Pragnę wrócić do pracy. Proszę o uzdrowienie 
i łaski. Boże - Kasia 

16. Szczęść Boże, Błagam o modlitwę w intencji o cud wyleczenia zapalenia płuc mojej mamy której stan się pogarsza 
i komplikuje dalsze leczenie ostrej białaczki szpikowej. Lekarze nie dają szans i nadziei. Bóg zapłać - Dorota 

17. Duchu Święty, proszę o uratowanie małżeństwa Beaty i Piotra i Boże błogosławieństwo dla Ani, Łukasza I 
Mateusza - Beata 

18. Za zdrowie męża, który czeka na przeszczep szpiku kostnego. W  chwili obecnej zmaga się z chorobą płuc – prosi 
Marzena 



 
 

19. Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia relacji między bliskim kolegą i jego mamą, by mama dała mu 
wolność, by wspierała go i pomagała w budowaniu jego życia zgodnie z jego powołaniem, by czas który spędza 
razem był owocny w dobre, uzdrawiające rozmowy, by Pan Bóg im pobłogosławił – prosi Agnieszka 

20. Bardzo proszę o modlitwę za mnie I mojego bliskiego kolegę, byłego chłopaka o dar miłości dla nas, by Pan Bóg 
pomógł nam przezwyciężyć wszelkie trudności, byśmy zbudowali ze sobą trwały związek, małżeństwo I rodzinę – 
prosi Agnieszka 

21. Bardzo proszę o modlitwę za moją siostrę I jej męża o dar potomstwa dla nich, o wiarę i cierpliwość w 
oczekiwaniu – prosi Agnieszka 

22. Proszę o uzdrowienie z raka jelita grubego - Mieczysław 

23. Proszę o uzdrowienie - Ewa 

24. Proszę o powrót do zdrowia dla księdza Stanisława Rawskiego. Święty Szable uchroń przed amputacją nóg - Jan 

25. Proszę o uzdrowienie duszy oraz ciała z choroby nowotworowej Doroty. Proszę o łaskę nawrócenia dla Bartka, 
Artura, Adama. Proszę o dar szczerej spowiedzi dla Pawła - Jolanta 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 7 do 14.09.2017 

1. Proszę o zdrowie dla Hani Magiery. Dzisiaj ma zabieg w Nowym Jorku. Ma guza w głowie. Hania ma 7 lat. Proszę o 
modlitwę – Aldona. 

2. Z serca proszę o modlitwę w intencji zdrowia Grażynki – Basia. 

3. Za Tatusia chorego na raka – prosi Kasia. 

4. O łaskę nawrócenia , przemianę życia , szczęśliwą operację, uleczenie z nałogów i choroby nowotworowej dla 
Wiesława – prosi Ela. 

5. Proszę o modlitwę  o uzdrowienie Patryka – Ela. 

6. O zdrowie dla mojego 13-letniego syna, który walczy z chorobą nowotworową oraz siły dla mnie i mojej rodziny – 
prosi Jola. 

7. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z nowotworu. Jezu Ufam Tobie – Jolanta. 

8. Prośba o dar zdrowia dla taty i siłę dla mamy – Oliwia. 

9. Św. Charbelu proszę pomóż w uzyskaniu łaski uzdrowienia z nowotworu złośliwego dla mojego męża błagam  o 
miłosierdzie – Alicja. 

10. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie Doroty z choroby skóry – Tomasz. 

11. Najukochańszy Jezu Chryste z pokorą i ufnością zwracam się do Miłosierdzia Twego. Błagam Cię, zlituj się nad 
moim mężem Kazimierzem i racz udzielić mu za wstawiennictwem Świętego Charbela łaski cudownego 
uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej i ulgę w cierpieniu. Podnieś na duchu, wyrwij z lęku i rozpaczy, 
zasiej wiarę i nadzieję w Twoją Wszechmoc. Św. Charbelu proszę Cię, wstaw się za nami – Mirosława. 

12. Proszę o uzdrowienie mojej Kochanej Mamusi Anieli i żeby nie cierpiała i mogła doczekać narodzin prawnuczki – 
Bogumiła. 

13. Szczęść Boże, chciałabym bardzo prosić o modlitwę za Emilię o miłosierdzie Boże dla niej i jej rodziny a także 
bardzo proszę o pomoc dla niej w trudnej sytuacji. Bardzo proszę, sytuacja bardzo nagląca. Bóg zapłać i szczęść 
Boże – Emilia. 

14. Proszę o modlitwę dla Darii o łaskę przebaczenia i wypełnienia zranień od urodzenia, o uwolnienie i uzdrowienie 
zranień duszy, ciała i umysłu i cud uzdrowienia z chorób Darii. oraz uwolnienie od bioenergoterapii. Proszę o 
modlitwę za  naszych nieprzyjaciół o błogosławieństwo dla nich – Renata. 

15. Bardzo proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej kochanej żony Eli, która tak wielu ludziom 
pomaga – Andrzej. 

16. O zdrowie dla naszej córeczki Julii, która znajduję się w szpitalu w ciężkim stanie – prosi Emil. 

17. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Pawła, aby zaczął mnie kochać i wrócił do mnie, aby 
odbudować nasze małżeństwo sakramentalne na nowo – Marzena. 

18. Proszę cię Boże i błagam o pomyślne dotarcie rzeźb , o uzdrowienie chorego zęba, o poprawę relacji z Norą i 
wzmocnienie jej ducha – Xawery. 



 
 

19. Proszę za sprawy mojego serca – Animka. 

20. Prośba o modlitwę o zdanie egzaminu przez Marcina z języka hiszpańskiego – Jadwiga. 

21. Prośba o uwolnienie Moniki od złych oddziaływań – Joanna. 

22. Proszę Świętego Charbela o pomoc w nauce i zachowaniu mojego syna Filipa oraz o zgodę i wzajemną miłość w 
moim małżeństwie i rodzinie – Marta. 

23. O łaskę nawrócenia dla taty, dar uzdrowienia dla brata, szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowie dla mającej suw 
urodzić córeczki, o dar zdrowia dla męża i dzieci oraz dar macierzyństwa dla przyjaciółki i znalezienia męża dla 
znajomej – prosi Justyna. 

24. Proszę o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Św. Charbelu wstawiaj się za nami – Ewa. 

25. Proszę o zdrowie moich dzieci i moje szczególnie mojego syna, aby sprawy rodziny układały się pomyślnie, dzieci 
miały dużo radości i bezpieczeństwa – Agnieszka. 

26. Proszę o łaskę uzdrowienia dla Barbary z Warszawy – Barbara. 

27. Proszę o modlitwę dla Darii o łaskę przebaczenia i wypełnienia zranień od urodzenia, o uwolnienie i uzdrowienie 
zranień duszy, ciała i umysłu i cud uzdrowienia z chorób Darii oraz uwolnienie od bioenergoterapii. Proszę o 
modlitwę za  naszych nieprzyjaciół o błogosławieństwo dla nich – Renata. 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 14 do 21.09.2017 

1. Proszę o zdrowie i prawdziwą miłość dla Małgorzaty i Piotra i o zdrowie dla Marii – Piotr [14.09.2017] 

2. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę czystego serca w stosunku do mojego męża [14.09.2017] 

3. Święty Charbelu proszę o uzdrowienie Marii z lęków i braku akceptacji siebie [14.09.2017] 

4. Święty Charbelu proszę o uzdrowienie mojej rodziny [14.09.2017] 

5. Proszę o zdrowie i o uwolnienie od makabrycznych lęków i myśli [14.09.2017] 

6. Boże spraw bym dostał pracę o którą dziś prosiłem [14.09.2017] 

7. nawrócenie mojego wnuczka licealistę z II klasy prosi babcia [14.09.2017] 

8. Święty Charbelu proszę za dzieci i młodzież żeby Bóg wypełniał ich życie [14.09.2017] 

9. O zwycięstwo woli Bożej w mojej rodzinie prosi Hania [14.09.2017] 

10. Proszę o pokój dla świata, dla Syrii, Ukrainy i o zgodę w naszym kraju – Hania [14.09.2017] 

11. Święty Charbelu proszę cię o łaskę dobrej śmierci dla Jadwigi. Od 10 lat leży w łóżku bez żadnego ruchu 
[14.09.2017] 

12. Święty Charbelu proszę o uzdrowienie oczu mojego męża Wojciecha [14.09.2017] 

13. Święty Charbelu proszę Cię wyproś łaski dla mojej firmy. Proszę o klientów i dziękuję za tych którzy się pojawili 
[14.09.2017] 

14. Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej. Blizna i guz są umiejscowione w prawej ręce i grożą utratą 
kończyny [14.09.2017] 

15. Proszę w intencji mojej pracy i w sprawie Tobie Panie wiadomej [14.09.2017] 

16. Proszę o pomoc dla mojego chorego brata i mamy i o radość ducha dla nich [14.09.2017] 

17. Proszę o nawrócenie mojego męża [14.09.2017] 

18. Proszę za moją babcię i mamę [14.09.2017] 

19. O otwarcie uszu na Boże wołanie dla Michała [14.09.2017] 



 
 

20. Proszę za moją ciocię Grażynkę i moją mamę, która jest ciężko chora [14.09.2017] 

21. Proszę o zdrowie dla taty, miłość wzajemną dla mnie i Mateusza, jego powrót, opiekę nad naszymi rodzinami – 
Katarzyna [16.09.2017] 

22. Proszę Cię Jezu za moimi synami, chroń od złego  wspomagaj ich w życiu - Dorota [16.09.2017] 

23. Proszę uzdrowienie chorej Wiktorii [16.09.2017] 

24. Proszę o uzdrowienie wewnętrzne, o to bym zaczęła w końcu żyć i otwarła swoje serce na Bożą Miłość. Proszę 
również o znalezienie dobrego kierownika duchowego oraz bym poradziła sobie w nowej pracy z nowymi 
obowiązkami. Bóg zapłać – Daria [17.09.2017] 

25. Proszę aby ludzie uznali Boga za Króla i Pana świata, o dobrą nadzieję, piękną miłość do Boga, pomyślność 
ojczyzny i całego świata, o nawrócenie ludzi którzy utracili wiarę – prosi Halina [17.09.2017] 

26. Proszę o zdrowie dla Artura z nowotworu ,o zdrowie dla całej mojej rodziny, o pokój i miłość w rodzinie, o dobrą 
pracę dla Andrzeja i o rozwiązanie problemów finansowych. Dziękuje Ci Boże za dotychczasowe łaski i proszę o 
dalsze prowadzenie tak aby się to Tobie podobało. Bóg zapłać – Halina [17.09.2017] 

27. Proszę o zdrowie dla mojej mamy, chorej na raka żołądka – Lidia [17.09.2017] 

28. Proszę o odnalezienie Boga oraz samego siebie i dla osoby, którą kocham oraz, jeśli to się Panu Bogu podoba, o 
drugą szansę dla nas – Katarzyna [18.09.2017] 

29. Proszę o powrót do zdrowia Adama – Bernadetta [18.09.2017] 

30. Proszę o spokój w życiu, w pracy, o dobre relacje w rodzinie. O zdrowie swoje, rodziców, córki, żony, o dobrych 
ludzi wokół. O uwolnienie od nałogów, o opiekę Bożą. Bóg zapłać Krzysztof [19.09.2017] 

31. Proszę aby Lukáš odniósł sukces w konkursie, aby Duch Święty zawsze towarzyszył mu w wielu egzaminach i aby 
go prowadził. Dziękuję, Anna [19.09.2017] 

32. Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę Panie miłosierny o znalezienie pracy i błogosławieństwo dla 
mojego syna Michała – Danuta [19.09.2017] 

33. Z całego swojego serca proszę o pomoc i wsparcie, bo upadam pod ciężarem ludzkich kłopotów. Rozstanie z 
narzeczonym, choroba nowotworowa taty , samotność, kończąca się umowa o pracę, brak kochanej mamy ... Po 
ludzku nie widzę nadziei... Ratuj mnie Jezu!!! Agata z Piotrkowa [19.09.2017] 

34. Proszę w intencji Moniki o łaskę powrotu do pełni zdrowia psychicznego – Mariusz [19.09.2017] 

35. Bardzo proszę o uratowanie mojego małżeństwa z Marzeną, które po ludzku wygląda beznadziejnie. I za moją 
mamę i brata o ich zdrowie - Radek [19.07.2017] 

36. Panie Boże proszę o łaskę nawrócenia dla M. Święty Charbelu módl się i wstawiaj w jego intencji - Ania 
[19.09.2017] 

37. Proszę o modlitwę o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Weroniki i jej nienarodzonego dziecka. Ciąża jest 
niestety zagrożona [19.09.2017] 

38. Proszę w intencji Izy i jej nienarodzonego dziecka - lekarze chcą Je zabić. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie! – 
Asia [19.09.2017] 



 
 

39. O pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Błagam Jezu pomóż mi – Magda [20.09.2017] 

40. O siłę w walce z depresją – prosi Ewa [20.09.2017] 

41. O łaskę spokoju duszy. O łaskę zdrowia dla niepełnosprawnej Ani. O łaskę potomstwa – prosi Małgorzata 
[20.09.2017] 

42. W intencji rozszerzenia moczowodu, aby się już nie zwężył i żebym zakończyła swoją przygodę ze szpitalem, 
powrót do zdrowia – prosi Kinga [20.09.2017] 

43. O znalezienie dobrej pracy, zdanie praktycznego egzaminu na prawo jazdy, przylgnięcie do Chrystusa, uwolnienie, 
uzdrowienie na duszy i ciele – prosi Kinga [20.09.2017] 

44. W intencji Krzysztofa o uwolnienie z nałogu palenia papierosów, w intencji Konrada o dar dobrej spowiedzi i 
przylgniecie do Chrystusa – prosi Kinga [20.09.2017] 

45. W intencji o uzdrowienie lewej nerki, rozeznanie powołania, podjęcie właściwych decyzji życiowych, dobrą 
spowiedź, dar pielgrzymowania – prosi Kinga [20.09.2017] 

46. Dziękuję za otrzymane łaski, proszę o dalsze wstawiennictwo u Boga, o zdrowie dla całej rodziny – Ewa 
[21.09.2017] 

47. Bardzo proszę o  za chorego na nowotwór Mirka. Trafił do szpitala z bardzo złymi wynikami. Jezu ufam Tobie! Bóg 
zapłać za każdą westchnienie. Wanda [21.09.2017] 

48. Proszę o modlitwę za moją siostrę Olę. Trwa w głębokim zwątpieniu, dawno przestała chodzić do Kościoła, modlić 
się. Ma żal do Boga za swoje nieudane życie. Chce umrzeć. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie Ole. Bóg zapłać. 
Karolina [21.09.2017] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 21 do 28.09.2017 

1. Proszę w intencji załatwienia spraw po zdradzie męża oraz o ukojenie bólu i rozpaczy mojej i dzieci [21.09.2017] 

2. Pomóż mi Panie pogodzić się i wybaczyć zdradę mojego męża [21.09.2017] 

3. Pomóż Panie mnie i dzieciom wybaczyć odrzucenie [21.09.2017] 

4. Proszę o uzdrowienie Kornela. Boże bądź uwielbiony [21.09.2017] 

5. Jezu proszę Cię o wybawienie z trudnych spraw, aby krzywda mi się nie stała. Zabiegam o Twoje Miłosierdzie 
Panie. Jezu ufam Tobie – Marcin [21.09.2017] 

6. Proszę o uzdrowienie mnie z guza – mięsaka. Za przyczyną Świętego Charbela proszę o szczęśliwy przebieg 
leczenia [21.09.2017] 

7. Proszę o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie. O pojednanie i wylanie miłości na syna Marcina[21.09.2017] 

8. Bardzo proszę o  za chorego na nowotwór Mirka. Trafił do szpitala z bardzo złymi wynikami. Jezu ufam Tobie! Bóg 
zapłać za każde westchnienie  - Wanda [21.09.2017] 

9. Proszę o modlitwę za moja siostrę Ole. Trwa w głębokim zwątpieniu, dawno przestała chodzić do Kościoła, modlić 
się. Ma żal do Boga za swoje nieudane życie. Chce umrzeć. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie Ole. Bóg zapłać. 
Karolina [21.09.2017] 

10. O łaskę nawrócenia, przemianę życia, szczęśliwą operację , uleczenie z nałogów i choroby nowotworowej dla 
Wiesława. O łaskę nawrócenia , uwolnienie z uzależnienia od komputera i telefonu, światło Ducha Św. dla 
Norberta - prosi Elżbieta [22.09.2017] 

11. Bardzo proszę i modlitwę w intencji Zuzanny by pokonała lęki,  uwierzyła w siebie, by odnalazła się w szkole, by 
znalazła grono życzliwych przyjaciół - prosi Aneta [22.09.2017] 

12. Proszę o gorąca modlitwę w intencji mojej Cioci Kazimiery, jest w szpitalu, stan ciężki - m.in zapalenie płuc, 
cukrzyca.  Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie Kazię. Bóg zapłać. Marzenna [23.09.2017] 

13. Bardzo proszę o modlitwę o pełne nawrócenie mojej żony Marzeny do Jezusa. O uwolnienie jej ze wszelkich 
związań demonicznych i o uratowanie naszego małżeństwa, które jest praktycznie rozbite. Żeby wycofała pozew 
rozwodowy i żeby Bóg sprawił żeby ten mężczyzna  z którym mnie zdradza opamiętał się i ją zostawił w spokoju - 
prosi Radek [24.09.2017] 

14. Proszę o modlitwę za męża Wojtka o znalezienie dobrej pracy, oraz za syna Bartka o uzdrowienie z choroby skóry 
oraz o wyjście z długów. Jezu Ufam Tobie, Matko Boża ratuj - prosi Alicja [24.09.2017] 

15. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny. Proszę o rozwiązanie problemów finansowych i 
o stabilną pracę - prosi Mariusz [25.09.2017] 

16. Całym sercem proszę o łaskę nowej pracy dla męża i dla mnie, polecam nas Boże Opiece - Justyna [25.09.2017] 

17. Bardzo proszę o modlitwę o pomoc w rozwiązaniu problemów, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. 
Pewne osoby czynią wobec mnie i mojej mamy zło, proszę o to aby przestały krzywdzić Nas, i zapanował spokój, 
aby można było wszystkie sprawy pozytywnie rozwiązać - prosi Marcin [25.09.2017] 



 
 

18. Ojcze Święty poprzez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie duchowe mojego syna oraz 
uratowanie naszego domu z ciężkiego zadłużenia [25.09.2017] 

19. Proszę o moc modlitwy, zaufania i bezgranicznej miłości do Ciebie - prosi Maja[26.09.2017] 

20. Proszę o modlitwę dla Darii o łaskę przebaczenia i wypełnienia zranień od urodzenia, o uwolnienie i uzdrowienie 
zranień duszy, ciała i umysłu i cud uzdrowienia z chorób Darii. Proszę też o uwolnienie od bioenergoterapii. Proszę 
o modlitwę za  naszych nieprzyjaciół i o błogosławieństwo dla nich - prosi Renata [26.09.2017] 

21. Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Justyny o jej uzdrowienie z choroby psychicznej - prosi Batvara 
[26.09.2017] 

22. Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Ani o zdrowie i potrzebne łaski dla niej i maleństwa, które nosi pod 
sercem - prosi Ewa [27.09.2017] 

23. Proszę o modlitwę za męża Wojtka o znalezienie dobrej pracy oraz za syna Bartka o uzdrowienie z choroby skóry, 
oraz o pozytywne rozwiązanie spraw finansowych wyjście z długów. Jezu Ufam Tobie, Matko Boża otocz nas twoją 
opieką - Alicja [27.09.2017] 

24. Proszę Chrystusa o uzdrowienie Wiktorii z boreliozy i o udrożnienie noska Izuni. Święty Charbelu wstaw się za 
nami - prosi Aldona [27.09.2017] 

25. Proszę o modlitwę dla Darii o łaskę przebaczenia i wypełnienia zranień od urodzenia, o uwolnienie i uzdrowienie 
zranień duszy, ciała i umysłu i cud uzdrowienia z chorób Darii oraz o uwolnienie od bioenergoterapii. Proszę też o 
modlitwę za  naszych nieprzyjaciół o błogosławieństwo dla nich - Renata [27.09.2017] 

26. Bardzo proszę o modlitwę o łaskę wiary dla moich najbliższych, szczególnie dla mojej rodziny. I dziękuję za 
wszystko, co w życiu dostałam - Anna [28.09.2017] 

27. Proszę o modlitwę w intencji taty. Ujawniły się poważne problemy kręgosłupa wymagające bardzo pilnej operacji. 
Chorobie towarzyszą silne bóle i trudności w poruszaniu się. Prosi Andrzej [28.09.2017] 

28. Proszę o uzdrowienie mojej mamy, chorej ginekologicznie. Proszę o to by nastąpiło przyspieszenie  w decyzjach 
dotyczących jej leczenia, o pomyślne leczenie. Już bardzo długo czeka na zabieg, cierpi, a decyzja dotycząca 
ewentualnego zabiegu operacyjnego jest ciągle odwlekana w czasie – prosi Andrzej [28.09.2017] 

 


