Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 28.09 do 5.10.2017
1. Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia we mnie wszystkiego co nie jest Bożą wolą.
Proszę Cię również o uwolnienie i uzdrowienie wszystkich alkoholików jakich znam i którzy są bliscy mojemu sercu
[28.09.2017]
2. Proszę o ratunek i pomoc Bożą dla Piotra [28.09.2017]
3. Proszę o uzdrowienie córki Anny z choroby schizofrenii, podjęcia przez nią pracy i wytrwanie w niej - Mama
[28.09.2017]
4. Proszę o uzdrowienie męża z udaru mózgu i jego pojednanie się z Jezusem Chrystusem - Żona [28.09.2017]
5. Proszę o nawrócenie wnuka Kacperka i jego zbliżenie do Boga – babcia Zofia [28.09.2017]
6. Proszę o opiekę i Boże błogosławieństwo dla Agaty. Bóg zapłać [28.09.2017]
7. Święty Charbelu daj mi siłę i zdrowie po operacji serca, zastawki aortowej [28.09.2017]
8. Proszę o nawrócenie syna Tomasza do wiary i doprowadzenie Klaudii do chrztu Świętego – Mama [28.09.2017]
9. Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo i uwolnienie mojego męża z nałogów [28.09.2017]
10.Proszę w intencji Ani, która jest sama, aby poznała męża z którym mogłaby dzielić swój los [28.09.2017]
11.Proszę o zdrowie dla mojej mamy, wujka, siostry i Piotra Z. o Boże błogosławieństwo w Panu i łaskę założenia
rodziny. Bóg zapłać [28.09.2017]
12.Proszę o nawrócenie Asi, Marcina, Janiny i Aleksandra [28.09.2017]
13.Błagam o pracę dla Joanny [28.09.2017]
14.Proszę o cud uzdrowienia mnie z astmy [28.09.2017]
15.Proszę o błogosławieństwo finansowe dla Joanny [28.09.2017]
16.Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie dla córki i o wyleczenie nerwu trójdzielnego – prosi
matka [28.09.2017]
17.Proszę o modlitwę za ukochanego zmarłego męża Dariusza - żona [28.09.2017]
18.O zdrowie dla Manii i uzdrowienie z raka kręgosłupa – prosi ciocia Anna [28.09.2017]
19.Za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o uzdrowienie chorej piersi, żołądka, jelit oraz o dobrą bez
powikłań i komplikacji operację kolana - Anna [28.09.2017]

20.O dobrego męża dla córki Justyny – prosi Mama [28.09.2017]
21.O uzdrowienie duchowe dzieci i męża – prosi Anna [28.09.2017]
22.Proszę o uzdrowienie Anety z choroby jaskry, dziąseł i zębów, bólów kręgosłupa, alergii, nadciśnienia tętniczego
oraz dobrą pracę i finanse [28.09.2017]
23.Proszę za rodzinę, żeby odnalazła drogę do Boga, łaskę wiary, modlitwy, pracy i zbawienie wieczne [28.09.2017]
24.Proszę o uzdrowienie Magdy z bulimii, depresji oraz lęków, o brak problemów w nauce oraz poznanie dobrych
bożych ludzi, którzy pociągną ją ku Bogu oraz o Boże błogosławieństwo [28.09.2017]
25.Proszę o zdrowie dla Elwiry [28.09.2017]
26.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę poznania dobrej pięknej żony dla Piotra [28.09.2017]
27.Za wstawiennictwem Świętego Charbela prosimy o cud uzdrowienia ich córki Agatki z choroby nowotworowej i
trudnych skutków terapii. Prosimy o wstawiennictwo Świętego Charbela nad nimi i ich córką - Rodzice
[28.09.2017]
28.Proszę o cud jej uzdrowienia z choroby oraz o uzdrowienie męża - Lucyna [28.09.2017]
29.Proszę o zbawienie dusz w czyśćcu cierpiących i Miłosierdzie Boże dla nich [28.09.2017]
30.Proszę o zdrowie dla Tomasza i Katarzyny [28.09.2017]
31.Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o uwolnienie od dręczących bluźnierczych myśli [28.09.2017]
32.Za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie psychicznie chorej siostry – [28.09.2017]
33.Błagam o swoje nawrócenie, swoich dzieci i męża – Jola [28.09.2017]
34.Proszę o uzdrowienie małżeństwa Marty i Arka [28.09.2017]
35.Proszę o zdrowie i zgodę w rodzinie [28.09.2017]
36.O powrót do zdrowia mojej siostry, o jej silną wiarę – prosi Aldona [28.09.2017]
37.Prosimy w intencji rekolekcji dla par diecezjalnych - o światło Ducha Świętego dla prowadzących oraz o otwarcie
serc dla wszystkich uczestników – prosi Kasia [28.09.2017]

38.Proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę, o miłość i jedność między nami, zdrowie wszelkie potrzebne łaski dla
nas. Proszę o dobrą żonę dla mnie i znalezienie dobrej pracy, o mądrość, siłę, odwagę i pokorę w podejmowaniu
dobrych decyzji, zwłaszcza w ważnych sprawach, mających wpływ na przyszłość. Dziękuję bardzo za każdą

modlitwę! – Marek [29.09.2017]

39.Proszę o miłość, przebaczenie, wzajemne zrozumienie i naprawę relacji z bliskimi osobami i znajomymi, oraz
wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwa dla nich. Dziękuję bardzo za każdą modlitwę! – Marek [29.09.2017]
40.Proszę o nawrócenie i miłosierdzie od Boga, aby pomógł mi wyjść z pogubienia i grzechów, egoizmu i kłamstw,
którymi ranię innych ludzi, abym mógł być wobec nich uczciwy, dawać z siebie jak najwięcej i przedkładać ich
dobro ponad swoje. Dziękuję bardzo za każdą modlitwę! – Marek [29.09.2017]
41.Proszę o opiekę Boża i zdrowie dla całej mojej rodziny a zwłaszcza wnucząt: Miłosza i Zuzi – Zofia [29.09.2017]
42.Błagam o uzdrowienie męża, proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela. Wierzę , że Bóg Jego wysłucha –
Krystyna [29.09.2017]
43.Święty Charbelu uproś u Boga uzdrowienie mojego męża. Bóg jest miłosierdziem i miłością wysłucha Twojej
prośby – Krystyna [29.09.2017]
44.O znalezienie przez brata pracy z której mógłby godnie i w spokoju utrzymać rodzinę – prosi Dobrosława
[2.10.2017]
45.O miłość i wzajemny szacunek w mojej rodzinie – prosi Dobrosława [28.09.2017]
46.O dar mądrości dla moich dzieci – prosi Dobrosława [2.10.2017]
47.O pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych – prosi Iwona [2.10.2017]
48.Proszę w intencji mojej siostry i jej rodziny. W jej małżeństwie od kilku lat dzieje się bardzo źle. Jej mąż pije coraz
więcej alkoholu, jest agresywny, niezwykle zawzięty, chce popełnić samobójstwo do którego wiele razy się
szykował. Nie chce się leczyć ani iść do psychologa, a kościół omija z daleka i jest "uczulony" na sakramentalia. Na
dodatek on wyzywa w internecie katolików, poniża ich tak jak moją siostrę. Na to wszystko patrzy 15-letnia
siostrzenica. Siostra jest niezwykle mocna w wierze i walczy z tym wszystkim zapatrzona w Pana Jezusa. Cierpi
niesamowicie, nierzadko szwagier pod wpływem alkoholu robi krzywdę sobie i jej. Błagam aby Pan wszedł tam z
impetem i rozwiązał tę sytuację, ponieważ obawiam się że może to skończyć się tragedią – Krzysztof [2.10.2017]
49.Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna Jędrzeja o nawrócenie opamiętanie się, światło Ducha
Świętego, zerwanie z Pauliną, powrót do rodziny i zdanie w tym roku szkolnym matury w technikum leśnym –
Agnieszka [2.10.2017]
50.Proszę o modlitwę za moje uzdrowienie oraz uwolnienie od złych mocy i klątw – prosi Anita [4.10.2017]
51.Proszę w intencji Urszuli. Diagnoza lekarzy, silny ból sparaliżowały
[4.10.2017]

moją koleżankę. Bóg zapłać. Wanda

52.Proszę o cud uzdrowienia Henryka, Jezu ufam Tobie. Szczęść Boże modlącym. Wanda [4.10.2017]
53.Proszę o modlitwę za mnie, o wyzdrowienie i siły w chorobie. Bóg zapłać. Marzenna [4.10.2017]
54.Proszę o łaskę nawrócenia, przemianę życia, szczęśliwą operację, światło Ducha Św., uleczenie z nałogów i
choroby nowotworowej dla Wiesława – Ela [5.10.2017]

55.Proszę o łaskę nawrócenia, owocną naukę, zdrowie, światło Ducha Św., uwolnienie z uzależnienia od komputera i
telefonu dla Norberta – Ela [5.10.2017]
56.Proszę o łaskę życia dla Barbary z Warszawy – Barbara [5.10.2017]
57.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 [5.10.2017]
58.Proszę o uzdrowienie mojej mamy, chorej ginekologicznie. Proszę o uzdrowienie wszelkich stanów zapalnych
które mnożą się jeden po drugim i uniemożliwiają operację. Proszę o cud jej uzdrowienia – prosi Andrzej
[5.10.2017]
59.Proszę o uzdrowienie serca, uzdrowienie duchowe, cud nawrócenia i łaskę znalezienia kochającej dziewczyny dla
mojego brata [5.10.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 5 do 12.10.2017
1. Święty Charbelu, dziękuję za to że mogłam przystąpić do sakramentu pokuty [05.10.2017]
2. Święty Charbelu, proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej córki mojej Agatki i o uzdrowienie ze
wszystkich skutków prowadzonej terapii, która może przynieść powikłania i kolejne choroby [05.10.2017]
3. Jezu, błagam Cię żeby Matka z rodziną nie zniszczyła mnie w swoim gniewie, żeby ucisk jaki noszę przeminął
szybko i bezboleśnie - Marcin [05.10.2017]
4. O uzdrowienie mojego taty z raka żołądka – prosi Anna [5.10.2017]
5. Za wstawiennictwem św. Charbela proszę o łaskę uzdrowienia mojego męża który ma nowotwór złośliwy nerki z
przerzutami do płuc. Proszę o modlitwę – żona Bogusia [5.10.2017]
6. Błagam o uzdrowienie oczu mojego męża Wojtka, Jezu ufam Tobie – Wioleta [5.10.2017]
7. Bardzo proszę o modlitwę w intencji znalezienia godnej pracy i naprawy związku z Damianem. Bóg zapłać po
stokroć – Martyna [5.10.2017]
8. Proszę o łaskę uzdrowienia moich oczu, cofnięcia zwyrodnień z mojej siatkówki i blizn po laserowaniu, cofnięcia
zwyrodnień z mojego ciała szklistego, wchłonięcie się wszystkich wylewów i mętów, przywrócenie ostrości
widzenia i pozostawieniu mi wzroku do końca moich dni. Bóg zapłać – Beata [6.10.2017]
9. Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę Boga o cud uzdrowienia mojej 5-letniej córeczki Izabelki zatroskana matka. Bóg zapłać za modlitwę! [6.10.2017]
10.Prośba o błogosławieństwo dla Elżbiety i Piotra oraz pomoc w wybraniu drogi życiowej – Elżbieta [7.10.2017]
11.Proszę pomoc w uzdrowieniu duszy i ciała mojego syna zagubionego w dotychczasowych wyborach – Urszula
[7.10.2017]
12.Proszę o powrót do zdrowia – Leokadia [8.10.2017]
13.Proszę o pomoc w wyleczeniu mojego taty Stanisława – Arek [8.10.2017]
14.O zdrowie i właściwe decyzje w życiu dla Michała – Ewa [9.10.2017]
15.Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia Mirosława, życie zgodne z przykazaniami i przyjęcie woli Bożej przez
niego – Gosia [10.10.2017]
16.O odbudowanie mojego małżeństwa – prosi Iza [10.10.2017]
17.Święty Charbelu proszę o modlitwę i pomoc w uzyskaniu łaski uzdrowienia z nowotworu złośliwego dla mojego
męża Norberta – Alicja [10.10.2017]
18.Święty Charbelu wypraszaj u naszego pana Jezusa Chrystusa dar zdrowia dla Teresy. Jezu ufam Tobie – Anna
[10.10.2017]
19.Proszę o zdrowie, dobre wyniki badań i potrzebne łaski dla Taty Eugeniusza oraz o światło Ducha Świętego dla
lekarzy – Ania [10.10.2017]

20.Św. Charbelu proszę o cud i łaskę uzdrowienia – Ewa [11.10.2017]
21.Dwa tygodnie temu mój kolega został ciężko pobity, podczas imprezy. Według nagrań - zupełnie za nic. Osoby,
które to uczyniły to ludzie z wyrokami, po prostu się im nie spodobał. Pobicie było ciężkie, skakali mu po głowie.
Trafił do szpitala, gdzie nie dawali mu żadnych szans. Potem jednak zaistniał cień nadziei, przebył 4 operacje,
zaczął dawać znaki, że żyje.. aż do kilku ostatnich dni, kiedy w głowie zrobił się jakiś wodniak i musieli go usunąć,
ingerując po raz 5. Trafił na OIOM. Krwiak zasiał spustoszenie w mózgu.. Lekarze powiedzieli, że wszystko co mogli
to zrobili, a teraz można tylko się modlić i liczyć na cud, ale oni nie dają mu szansy na normalne zycie. Ja dalej
wierze w to, że Pan Bóg chce go uzdrowić. W jego rodzinie zaczęły dziać się małe cuda. Niestety nie są wierzący, a
w końcu zwrócili się do Pana Boga.. udało mi się ich też namówić na przyjęcie kapłana. Proszę otoczmy ich
modlitwą. Z prośbą błagalną o cud uzdrowienia – Ania [11.10.2017]
22.Bardzo proszę o modlitwę za mamę, Alfredę – o uwolnienie ze zniewoleń psychicznych i fizycznych. Bóg zapłać
Ania [11.10.2017]
23.Aby zło przestało nas dręczyć a sąsiedzi odstąpili od knucia przeciw nam. Abyśmy zachowali nasz dom i znów czuli
się bezpiecznie. Boże ochroń nas od zła i chorób spowodowanych ludzką nienawiścią – Ilona [12.10.2017]
24.Proszę o pojednanie, miłość i zrozumienie w małżeństwie, o uzdrowienie, nawrócenie i pojednanie z ojcem syna,
o uzdrowienie Marka i Leona i opiekę nad Kasia – Karina [12.10.2017]
25.Błagam o dobre wyniki badań męża i jego uzdrowienie za wstawiennictwem Świętego Charbela [12.10.2017]
26.Błagam o łaskę uzdrowienia dla mojego taty i mamy – Andrzej [12.10.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 12 do 19.10.2017
1. Pokornie proszę o modlitwę dla naszej nienarodzonej jeszcze córeczki w intencji uzdrowienia z rozszczepu
kręgosłupa i wodogłowia. Serdeczne Bóg Zapłać za każde zmówione Zdrowaś Mario -Mariola [12.10.2017]
2. Proszę o uzdrowienie syna Filipa z nowotworu - Ewa [13.10.2017]
3. Proszę o modlitwę za moim synem Antosiem żeby Pan Bóg Miłosierny go uzdrowił, i żeby zabrał od niego
diagnozę tej strasznej choroby. Błagam Cię Panie – Kinga [13.10.2017]
4. Proszę o łaskę uzdrowienia z złośliwego raka mózgu 37 letniej Gosi, mamy 2 letniej Anielki - Wiola [13.10.2017]
5. Prośba o dar nawrócenia syna i męża, o nierozerwalność małżeństwa, aby nie było osób trzecich w naszym
małżeństwie. O spokój, miłość i jedność w rodzinie i spokój na świecie – prosi Magdalena [14.10.2017]
6. Proszę o uratowanie małżeństwa – Anna [14.10.2017]
7. Proszę o uzdrowienie mojej mamy oraz koleżanki Agnieszki – Kasia [14.10.2017]
8. Proszę w intencji dorosłych rodziców, dziadków aby nie traktowali dzieci jak kartę przetargową. Oraz pedagogów.
sąsiadów i wszystkich którzy widzą krzywdę dziecka aby nie chowali głów w piasek, plotkowali po kątach lecz
podejmowali odpowiednie kroki. Proszę w intencji wszystkich dzieci, które są w centrum takiej sytuacji. Proszę o
modlitwę w intencji mojej wnuczki – Bogusława [15.10.2017]
9. Proszę Boga i Królowa Różańca Świętego za wstawiennictwem Świętego Józefa i Ojca Charbela o cud
uzdrowienia dla córeczki Natalii. Modlę się od roku w tej sprawie i w intencjach innych ludzi. Proszę o pomoc w
modlitwie - Beata [15.10.2017]
10.Proszę o zdrowie, jestem przed diagnoza .proszę aby Pan Jezus uzdrowił moje ciało i dusze – Małgorzata
[12.10.2017]
11.Proszę o modlitwę za mojego półrocznego syna Patryka, który walczy o życie po drugiej operacji serduszka –
Karolina [15.10.2017]
12.Św. Charbelu wstaw się za mną i moja rodziną u Pana. Błagam niech te demony zła opuszczą naszą rodzinę, by
zawitał pokój, miłość, wzajemny szacunek. By mój syn nie niszczył siebie i nas – Monika [16.10.2017]
13.Proszę o dar wiary dla syna Bartosza i Jego rodziny i łaskę pojednania z rodzicami – Bożena [16.10.2017]
14.Święty Charbelu czuwaj dziś przy Henryku i wybłagaj dobre wyniki badań, proszę Boga o zdrowie dla Henryka za
Twoim wstawiennictwem oraz o opiekę dla naszej rodziny – Krystyna [16.10.2017]
15.Pokładając nadzieję w Bogu bardzo Was proszę o modlitwę za Julię, którą urodziła moja siostra, 32-letnia Gosia.
12 października 2017 w 28 tygodniu(ciąży) przez cesarskie cięcie po sporych komplikacjach w prowadzeniu ciąży.
Niech dobry Bóg ochroni ją od śmierci i obdarzy zdrowiem – Kasia [16.10.2017]
16.Proszę o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego o uwolnienie i uzdrowienie od epilepsji, nerwicy, zazdrości –
Adam [16.10.2017]
17.Bardzo proszę o modlitwę za zdrowie moich oczu. Aby zniknął stan zapalny i wzrok się nie pogarszał oraz bym
mogła dobrze widzieć bez okularów – Agnieszka [17.10.2017]
18.Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia zarówno fizycznego jak i duchowego oraz o zdrowie dla mojej
córki Oliwii oraz o zdrowie dla mojego męża Andrzeja, zdrowie i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. Bóg
zapłać – Aneta [17.10.2017]

19.Proszę o uzdrowienie mojego męża z choroby alkoholowej – Katarzyna [17.10.2017]
20.Proszę o modlitwę o cud uzdrowienia i potrzebne łaski dla Pawła, który uległ wypadkowi samochodowemu –
Grażyna [17.10.2017]
21.Święty Charbelu wstaw się za moim mężem, który jest 3 rok w śpiączce oraz za nami o zdrowie i siły do opieki nad
nim. Kochany Panie Jezu pomóż mojej rodzinie. Błagam - Bożena [17.10.2017]
22.Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z raka taty mojego męża Ryszarda. Jest chory na raka lekarza dają mu
nikle szanse ale ja wierze e Bóg go uzdrowi – Elwira [18.10.2017]
23.Dobry Boże, błagam Cię o zdrowie dla dzieci: Hani, Zosi, Laury i Mateusza. W sposób szczególny proszę Cię o
uzdrowienie i prawidłowe wyniki badan dla małej Hani i Mateusza – Joanna [19.10.2017]
24.Oddaję Ci Jezu w opiekę moje małżeństwo. Święty Charbelu wyjednaj łaskę nawrócenia mojego męża. Duchu
Święty przyjdź do naszego domu z pokojem i ufnością w boże miłosierdzie. Prosi Alicja [19.10.2017]
25.Proszę Cię Święty Charbelu o zdrowie dla mojej siostry Moniki, która przeszła ciężką operację aby szybko wróciła
do zdrowia – Edyta [19.10.2017]
26.Proszę Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo, proszę o zdrowie dla Siebie i możliwość posiadania Dziecka – Edyta
[19.10.2017]
27.Proszę Cię Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela o cud uzdrowienia moich rodziców Zofii i Jana. Tata cierpi
z powodu kręgosłupa, jest po badaniu rezonansem magnetycznym i czeka na wynik. Mamę 23 listopada czeka
poważna operacja ginekologiczna. Jezu zajmij się moimi rodzicami. Święty Charbelu wyjednaj im łaskę zdrowia –
Andrzej [19.10.2017]
28.Proszę o dobrą pracę dla mojej żony Lucynki. By mogła w niej się rozwinąć, by trafiła na dobrych ludzi, by miała
dobre warunki pracy – Andrzej [19.10.2017]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 19 do 26.10.2017
1. Proszę o zdrowie dla Krystyny Longina Piotra oraz o prawdziwą miłość dla Małgosi [19.10.2017]
2. Święty Charbelu wstawiaj się za Elwirę, która porusza się na wózku. Jeżeli pan zechce Niech ją uzdrowi
[19.10.2017]
3. Bardzo proszę Boże o zdrowie dla mojej córki żeby uleczeniu uległ nerw trójdzielny – mama [19.10.2017]
4. Proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne, o to bym znalazła potrzebną kwotę na wyleczenie zębów, by mi starczyło
na życie. Proszę też o dobre relacje z rodziną [19.10.2017]
5. Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnej sytuacji w pracy, znalezienia nowej, lepszej w której będę się
spełniać i z której będę się cieszyć. Proszę również o laskę uzdrowienia wewnętrznego, bym mogła doświadczyć
Bożej Miłości – Daria [19.10.2017]
6. O zdrowie dla wnuczka Antosia, aby miał dobry kontakt wzrokowy, nie bał się ludzi i stał się otwartym, spokojnym
i mądrym chłopczykiem. Bóg zapłać – Halina [20.10.2017]
7. Proszę o uzdrowienie mojego synka Jasia i o to by choroba więcej nie powróciła żeby jego oczy i narządy
wewnętrzne wyzdrowiały aby nie był konieczny zabieg chirurgiczny aby jego narządy płciowe szybko zagoiły się
oraz o zdrowie i błogosławieństwo i pomoc w nauce dla mojej córki Zosi. Jaś był w bardzo ciężkim stanie miał
sepsę i zespół Stevena Johnsona i Leilla jeszcze nie jest w pełni zdrowy bardzo proszę o modlitwę Aleksandra
[21.10.2017]
8. Proszę o modlitwę w intencji Darka niech mu Pan wskaże drogę którą ma iść i pomoże mu przebaczyć – Ewa
[22.10.2017]
9. Bardzo proszę o modlitwę w intencji nawrócenia M. – prosi Monika [22.10.2017]
10.Mój synek Kubuś ma 12 lat. W zeszłym tygodniu odkryto u niego wadę serca jest po ciężkiej operacji. Jego serce
jest tak słabe że musi czekać na przeszczep. Proszę o modlitwę w intencji mojego synka, o łaskę uzdrowienia –
Maja [22.10.2017]
11.Za wstawiennictwem Świętego Charbela Bardzo proszę o modlitwę w intencji 3 letniej Poli przebywającej w
szpitalu o powrót do zdrowia oraz o potrzebne łaski dla jej rodziców i światło dla lekarzy – Maria [22.10.2017]
12.O wszelkie łaski dla moich rodziców – prosi Zofia [23.10.2017]
13.Proszę o modlitwę o powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Zbigniewa – Renata [23.10.2017]
14.O pomoc w przeciwnościach życiowych z bezdusznością urzędów by nie zniszczyły wiary w dobrość i
bezinteresowność. O wiarę w moc Boskiej dobroci i opiekę Matki Niebieskiej – prosi Halina [24.10.2017]
15.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 [24.10.2017]
16.Proszę o modlitwę do Pana Jezusa z prośbą: Panie Jezu proszę o uwolnienie od złego Darii i mojej rodziny, od
klątw i okultyzmu oraz proszę o uzdrowienie z chorób. Panie Jezu możesz to uczynić jednym aktem Swojej woli:
"albowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego". Wypędź Złego z mojej rodziny i uwolnij nas Panie Jezu poprzez
Twoją Drogocenną Krew, która codziennie jest składana w ofierze na naszych ołtarzach. Amen – Renata
[24.10.2017]

17.Proszę Cię Święty Charbelu w bardzo nagłej sprawie mojej córki Madzi. W Tobie jedyna nadzieja. Proszę
wszystkich modlących o wsparcie modlitewne tej trudnej sprawie - Małgorzata [24.10.2017]
18.O zdrowie i siły dla mojej Mamusi – prosi Rita [24.10.2017]
19.Święty Charbelu, podobno naturalnie nie mamy szansy na własne potomstwo. Bardzo potrzebujemy więc
Twojego cudownego wsparcia i modlitwy – prosi Ewa [24.10.2017]
20.Proszę o zdrowie dla mojej córki Julii, o dobry wynik badania rezonansowego, dziękuję Ci Jezu – Sebastian
[24.10.2017]
21.Ukochany Święty Charbelu proszę o pomoc dla Tomka i jego rodziny – prosi Marta [24.10.2017]
22.Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojej siostry Natalii. Bóg zapłać – Danuta [24.10.2017]
23.Bardzo proszę o modlitwę za brata mojej przyjaciółki. Napisał list pożegnalny i wyszedł z domu. Szukała go cała
wioska i policja. Ma na imię Krzysztof. Bóg zapłać – Beata [22.10.2017]
24.Proszę o łaskę uleczenia z długotrwałej i ciężkiej choroby nowotworowej mego męża Krzysztofa, o mądrość dla
lekarzy oraz o siły dla mnie abym mogła nieść mu pomoc w tej ciężkiej chorobie – Ewa [25.10.2017]
25.Święty Charbelu proszę o pomoc w leczeniu i łaskę życia dla Barbary z Warszawy - Barbara [25.10.2017]
26.Proszę Cię Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela o cud uzdrowienia moich rodziców Zofii i Jana. Tata cierpi
z powodu kręgosłupa, jest po badaniu rezonansem magnetycznym i czeka na wynik. Mamę 23 listopada czeka
poważna operacja ginekologiczna. Jezu zajmij się moimi rodzicami. Święty Charbelu wyjednaj im łaskę zdrowia –
Andrzej [25.10.2017]
27.Ojcze Charbelu błagam o uzdrowienie – prosi Bożena [25.10.2017]

