
 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 26.10 do 2.11.2017 

1. Proszę o modlitwę w intencji syna o łaskę nawrócenia, uwolnienie z nałogu alkoholizmu, wyleczenie z depresji, 
pokój serca, odnalezienie swojej drogi życia zgodnej z wolą Bożą – Małgorzata [25.10.2017] 

2. Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Moniki oraz o pracę - Joanna [25.10.2017] 

3. Proszę w intencji męża aby nawrócił się i wyszedł z alkoholizmu - Małgorzata [26.10.2017] 

4. Święty Charbelu wypraszaj zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie i rodziny. Dziękuję! - czciciel 
[26.10.2017] 

5. Święty Charbelu proszę o powrót do zdrowia mojej kochanej babci - Iwona [26.10.2017] 

6. Za wstawiennictwem Świętego Charbela Proszę o uzdrowienie  mojej ukochanej  mamusi z autoagresywnej 
marskości wątroby na którą nie jest znane lekarstwo – Beata [26.10.2017] 

7. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o modlitwę i łaskę uzdrowienia dla mojego męża Zbigniewa który 
ma nowotwór złośliwy nerki z przerzutami do płuc. Proszę o modlitwę - żona Bogusia [26.10.2017] 

8. Panie Jezu proszę o łaskę uzdrowienia  dla mojego taty u którego zdiagnozowano nowotwór złośliwy - Renata 
[28.10.2017] 

9. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia wewnętrznego, rozwiązania pewnej sprawy w pracy oraz znalezienia 
nowej, lepszej, w której będę się cieszyć i spełniać – Daria [29.10.2017] 

10. Proszę o modlitwę w mojej intencji za udana operacje i uzdrowienie. Będę się modlić w intencji osób modlących – 
Ewa [29.10.2017] 

11. Proszę o uzdrowienie Miłosza z wylewu  do mózgu i błogosławieństwo Boga dla niego i jego bliźniaczki Lilianki. O 
nawrócenie dla Agaty i zdanie matury oraz właściwe wybory  w przyszłości – prosi Beata [29.10.2017] 

12. Przez wstawiennictwo Świętego Charbela błagam Jezusa o nawrócenie moich synów do Boga oraz uleczenie z 
choroby psychicznej mojego syna Konrada, o uwolnienie go ze szponów narkotyków i szatana. Boże przybądź z 
pomocą, Święty Charbelu stawiaj się za nami – Stanisława [30.10.2017] 

13. Proszę o modlitwę o dobre wyniki badań i o zdrowie dla mnie i mojego nienarodzonego dzieciątka – Agnieszka 
[30.10.2017] 

14. Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę Pana Jezusa o uzdrowienie z guza mózgu – Katarzyna 
[30.10.2017] 

15. Proszę o łaskę dla mojego syna Karola żeby się nawrócił żeby powrócił do domu do dzieci do żony. Żeby synowa z 
nim się pojednała i jemu wybaczyła, żeby razem się pojednali i sobie wybaczyli - Jolanta [30.10.2017] 

16. Proszę o pomoc w moich kłopotach finansowych, stale pomagam dzieciom a one ciągną mnie na dno już nie daję 
rady, ale je kocham, proszę o pomoc w wyjściu z tej sytuacji, błagam i dziękuję za modlitwę – Beata [31.10.2017] 

17. Dziękuję Ci Panie za dziecko i żonę. Opiekuj się nimi – Mateusz [31.10.2017] 

18. Proszę o modlitwę w intencji bardzo chorej koleżanki Ani – Beata [31.10.2017] 

19. Proszę o uzdrowienie z raka mojego męża Józefa – Krystyna [31.10.2017] 



 
 

20. Serdecznie proszę o modlitwę w intencji 8-letniego Dominika chorego na złośliwego guza mózgu. Proszę módlmy 
się o jego powrót do zdrowia. Bóg zapłać – Magdalena [31.10.2017] 

21. Proszę o zdrowie  i wyzwolenie od wszelkich nałogów  w intencji mojego syna Mateusza - Anna [25.10.2017] 

22. Proszę aby Basia i Piotr przystąpili do sakramentu małżeństwa – Barbara [1.11.2017] 

23. Bardzo proszę o uzdrowienie mojego przyjaciela i pomoc Ducha Świętego w naszej trudnej sytuacji i dar założenia 
rodziny. Bóg zapłać – Monika [1.11.2017] 

24. Błagam o  uzdrowienie  mojego ukochanego męża Waldka - Magda [1.11.2017] 

25. Proszę o modlitwę za moją córkę i zięcia o łaskę nawrócenia dla nich o wyzwolenie zięcia z nałogu alkoholowego 
zgodę miłość wzajemny szacunek i o chrzest dla Kubusia prosi mama - Łucja [1.11.2017] 

 

  



 
 

 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 2 do 9.11.2017 

1. Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo w intencji przetrwania i rozwoju mojej firmy. Proszę o klientów i o 
hojność, gdyż pragnę czerpać z bogactwa będącego własnością Boga, jeśli taka będzie Jego wola. Ufam Święty 
Charbelu, że za Twoim pośrednictwem Pan Bóg zechce mi uczynić tę łaskę, której z całego serca pragnę i 
potrzebuję. Jeśli ją otrzymam wykorzystam ją ku chwale Boga. Amen [2.11.2017] 

2. Święty Charbelu uwolnij mojego syna, wnuka i wnuczki od zniewolenia. Doprowadź wnuka do bierzmowania, a 
wnuczki do Chrztu Świętego – prosi babcia [2.11.2017] 

3. Proszę o uzdrowienie i dar Ducha Świętego dla Pawełka i Tomka. Proszę o uzdrowienie z choroby otyłości 
[2.11.2017] 

4. Proszę o uwolnienie z nałogu alkoholowego Michała oraz o wiarę dla jego rodziny [2.11.2017] 

5. Proszę o łaskę zdrowia dla Krystyny, Longina, Piotra i Małgorzaty. Proszę o prawdziwą miłość i potrzebne łaski 
[2.11.2017] 

6. Jezu ufam Tobie. Ty znasz mój problem. Okaż swą łaskę. Proszę [2.11.2017] 

7. Błagam o  uzdrowienie  mojego ukochanego męża Waldka – Magda [2.11.2017] 

8. Proszę o modlitwę za zdrowie mojej córki Wioli i za moja operacje, za wyzdrowienie - Ewa [2.11.2017] 

9. Święty Charbelu błagam wesprzyj modlitwą moje dzieci. Proszę o pojednanie ich z Bogiem, łaskę zdrowia i dar 
macierzyństwa dla Marysi – Matka [2.11.2017] 

10. Bardzo proszę o modlitwę za zdrowie moich oczu i o dobry wzrok – Agnieszka [3.11.2017] 

11. Proszę o zdrowie i zerwanie z nałogiem alkoholowym mojej siostry Wiesławy – Wojciech [3.11.2017] 

12. O zdrowie dla mojego synka Tymusia – prosi Justyna [3.11.2017] 

13. Bardzo proszę o modlitwę o całkowite pojednanie pokój i miłość z człowiekiem z  którym jestem w głębokim 
konflikcie. Proszę Miłosiernego Boga żeby pomógł w pełni naprawić mi relacje z tym człowiekiem i pokonać zło, 
które jest miedzy nami. Ja codziennie modlę się do Ojca Charbela. Bóg zapłać za modlitwę – Renata [3.11.2017] 

14. Proszę o uzdrowienie mojej córki z depresji – Alina [3.11.2017] 

15. O uzdrowienie relacji w małżeństwie, o nawrócenie męża i syna i wierność syna – prosi Magdalena [3.11.2017] 

16. Proszę o modlitwę za mojego przyjaciela Dariusza, który jest chory na raka i jest w ciężkim stanie, proszę o 
modlitwę o uzdrowienie – Aneta [4.11.2017] 

17. Proszę o to żebym mogła zajść w ciąże i urodzić zdrowe dziecko – Bożena [5.11.2017] 



 
 

18. Proszę o to by ważna dla mnie osoba skontaktowała się ze mną, by do mnie wrócił i ze mną był, Boże pobłogosław 
tej relacji. Jezu Ty się tym zajmij – Magdalena [5.11.2017] 

19. W intencji chorej na raka Ewy, jej rocznego dziecka i wszystkich jej bliskich – prosi Anna [5.11.2017] 

20. Proszę o modlitwę za mego tatę Włodzimierza został opętany oraz za całą rodzinę. Z Bogiem – Joasia [5.11.2017] 

21. Proszę o opiekę Boża i rozwiązanie pomyślne dla mnie spraw firmowych oraz sądowej z pewną firmą. Dziękuję 
Boże za dotychczasowe wsparcie – Irena [5.11.2017] 

22. Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej mojego męża Jarosława, który od 3 
lat się z nią zmaga – Urszula [5.11.2017] 

23. Proszę o uzdrowienie mojego Tatusia Franciszka, diagnoza rak żołądka i dwunastnicy, przerzuty do otrzewnej, 
proszę o modlitwę za Niego, ufajmy Panu,  że nas wysłucha – Katarzyna [5.11.2017] 

24. Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy Bożenny o łaskę zdrowia dla niej – Justyna [5.11.2017] 

25. Ochroń mnie przed złem i spraw by ta plaga problemów i przykrości się skończyła bo ja już nie daje rady. Spraw 
bym wyszła na prostą. Niech w moim życiu zagości spokój, Boża opieka i pogoda ducha. Błagam Cię Boże z całego 
serca [6.11.2017] 

26. Proszę o modlitwę w intencji szczególnie dla mnie ważnej, aby Rafał zrozumiał że go kocham i chcę z nim być na 
poważnie, pozwól nam stworzyć prawdziwy związek, który nie będzie oparty na zdradzie i kłamstwie. Proszę o 
pomoc w pokonaniu jego lęku przed zaangażowaniem się w związek ze mną – Katarzyna [6.11.2017] 

27. Proszę o wyleczenie z choroby o polepszenie wzroku dla wnuka Kamila i nawrócenie i znalezienie dobrej pracy dla 
syna i znalezienie dziewczyny dla niego – Małgorzata [6.11.2017] 

28. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny i sile do walki z moja otyłością, która jest już chorobliwa. Niech dobry Bóg I 
Matka Najświętsza czuwa i ma w opiece moich bliskich – Barbara [6.11.2017] 

29. Błagam o łaskę zdrowia dla Henryka, Święty Charbelu wyproś u Miłosiernego Boga uzdrowienie męża – Krystyna 
[7.11.2017] 

30. Proszę gorąco o modlitwę w intencji mojej córki i jej męża o wyzwolenie zięcia z nałogu alkoholowego o zgodę i 
miłości te rodzinie o wiarę i wzajemne poszanowanie siebie i dzieci – Łucja [7.11.2017] 

31. Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie dla mamy aby ustąpiły silne bóle głowy – 
Bóg zapłać Maria [8.11.2017] 

32. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o modlitwę za Rafała aby odnalazł w swoim życiu drogę do 
Chrystusa prosi rodzina [8.11.2017] 

33. Proszę za brata Wojtka o przemianę jego serca o dobrą pracę dla niego oraz żeby przestał się jąkać. Dziękuję za 
modlitwę – Gosia [8.11.2017] 

34. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – prosi Ewa [8.11.2017] 

35. Proszę o uzdrowienie duszy i ciała Moniki oraz o znalezienie pracy - Joanna [8.11.2017] 

36. Proszę o modlitwę w intencji Edwarda – Lucyna [8.11.2017] 



 
 

37. Proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża Zbigniewa który ma nowotwór złośliwy nerki z przerzutami do płuc. 
Proszę o modlitwę – żona Bogusia [8.11.2017] 

38. Święty Charbelu wybłagaj u miłosiernego Boga łaskę zdrowia dla Henryka, proszę otoczona go jutro szczególną 
opieką – Krystyna [8.11.2017] 

39. Proszę o modlitwę w intencji uczestników i ekipy przygotowującej kurs ewangelizacyjny Emaus. Aby Duch Święty 
prowadził nas wszystkich wedle woli Boga Ojca. Kurs odbędzie się w dniach 17- 19 listopada 2017r. Bóg zapłać za 
modlitwę! – Olga [9.11.2017] 

40. Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św Charbela o zdrowie dla mamy aby ustąpiły silne bóle głowy – Bóg 
zapłać Maria [9.11.2017] 

41. Proszę o łaskę zdrowia dla moich rodziców. Tata ma chory kręgosłup i cierpi na silne bóle, obecnie przechodzi 
rehabilitację. Moją mamę niedługo czeka poważna operacja narządów rodnych. Panie Jezu pomóż! Andrzej [9.11.2017] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 9 do 16.11.2017 

1. Proszę w intencji uzdrowienia Magdaleny [9.11.2017] 

2. Proszę za Adama, który 16 listopada ma w Indiach proces sądowy [9.11.2017] 

3. Święty Charbelu uzdrów moją córkę ze schizofrenii – prosi matka [9.11.2017] 

4. Święty Charbelu proszę o nawrócenie wnuka Kacperka (licealistę II klasy) z nałogów – prosi babcia [9.11.2017] 

5. Panie Jezu, Matko Boża, Święty Charbelu proszę o cud uzdrowienia mnie choroby nowotworu dróg żółciowych dla 
31-letniej Doroty [9.11.2017] 

6. Jezu dotknij mojego syna, mnie i moje małżeństwo, relacje w rodzinie, córkę, wnuki i zięcia oraz moją pracę.  
Przyjdź proszę z nawróceniem – J. [9.11.2017] 

7. Panie Jezu uzdrów Milenkę z padaczki [9.11.2017] 

8. Proszę o dar prawdziwych przyjaciół oraz uwolnienia Joanny od wszelkiego zła [9.11.2017] 

9. Proszę o pokój w domu i o dar Bożej pracy oraz własnego mieszkania [9.11.2017] 

10. Proszę o dar zdrowia psychicznego fizycznego i duchowego dla Joanny [9.11.2017] 

11. Proszę za Janinę Aleksandra Joannę Marcina i Kasię K. [9.11.2017] 

12. Święty Charbelu wstaw się proszę za mną w wiadomej Bogu intencji, której wstydzę się już wymieniać. Tyle razy i 
od tak dawna o nią proszę i błagam, nie tracę nadziei. Boże odpowiedz na moje udręczone wołanie. Święty 
Charbelu, potężny nasz orędowniku błagam dopomóż. Amen [9.11.2017] 

13. Proszę za Tadzia i Janusza, za dwoma uczniami, za synem, córką i wnukami, zięciem i mężem, rodzicami, siostrą i 
jej rodziną [9.11.2017] 

14. Za wstawiennictwem Świętego Charbela gorąco proszę o uzdrowienie dla mnie i uzdrowienie dla Kacpra  – 
Agnieszka [9.11.2017] 

15. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie dla mamy, aby ustąpiły silne bóle głowy – Bóg zapłać. 
Maria [9.11.2017] 

16. Proszę o całkowite uzdrowienie z wady serca mojego nienarodzonego synka – Anna [9.11.2017] 

17. Święty Charbelu proszę wyproś u Jezusa uzdrowienie mnie z raka piersi. Jezu ufam Tobie. Matko Boska 
Częstochowska módl się za nami – Iwona [10.11.2017] 

18. Potrzebna modlitwa za córkę naszych znajomych. Ma 18 lat i guza głowy. Miała być operowana w tym tygodniu 
ale wczoraj dostała wylewu i jest w stanie agonalnym. Jedynie cud może ja uratować. Ma na imię Tosia 
[10.11.2017] 



 
 

19. Proszę o modlitwę w intencji uleczenia mojej samotności i przygotowania mnie do miłości. O łaskę dobrego męża 
i o Boże prowadzenie dla niego i dla mnie. Bóg zapłać – Patrycja [11.11.2017] 

20. Proszę o zdrowie fizyczne i psychiczne moich dzieci i o szczęśliwy ich powrót z wycieczki z Krakowa – Agnieszka 
[11.11.2017] 

21. Proszę o modlitwę za mnie, bym znalazł odpowiednią osobę na żonę, założył własną rodzinę – Marian 
[11.11.2017] 

22. Bardzo proszę o łaskę zdrowia dla Jarka i Hani – Hanna [11.11.2017] 

23. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego Taty. W przyszły piątek ma operację, grozi mu ślepota w obu 
oczach – Joanna [11.11.2017] 

24. Błagam o łaskę uzdrowienia ciała, ponieważ jestem chora na ALS. W tej chwili jestem sparaliżowana, podłączona 
do respiratora i do cewnika oraz otrzymuje pokarm jelitowo. Błagam was o modlitwę za łaskę uzdrowienia 
mojego  ciała i duszy! Zostańcie z Bogiem – Katarzyna [12.11.2017] 

25. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego Taty Tadeusza. O łaskę nawrócenia, łaskę uzdrowienia z choroby. 
Dziękuję – Małgorzata [12.11.2017] 

26. Święty Charbelu! Pokornie proszę o wstawiennictwo u Pana Boga o uzdrowienie z prawdopodobnie wrodzonego 
wodonercza lewej nerki i stanu zapalnego. 16 listopada tomografia pokaże anatomię nerki i całego układu, żeby 
lekarz prowadzący podjął decyzję czy mnie operować czy też nie. Przyzywam Twojej pomocy Święty Charbelu! 
Uniżona sługa Iwona [12.11.2017] 

27. Błagam o modlitwę za mnie o nawrócenie i moją rodzinę, mamę tatę oraz rodzeństwo [12.11.2017] 

28. Proszę o zdrowie dla wnuczka Antosia, aby dobrze rozumiał rzeczywistość, miał dobry kontakt wzrokowy, o łaskę 
spokoju, radości i mądrości dla jego i aby stał się otwartym i dobrym chłopcem... Panie Jezu dotknij Antosia i 
uczyń cud uzdrowienia go. Bóg zapłać – Halina [13.11.2017] 

29. Bardzo proszę o modlitwę w intencji całkowitego pojednania mojego z człowiekiem z którym jestem w głębokim 
konflikcie. Proszę miłosiernego Boga o skruszenie jego serca. O pokój i miłość między nami. Bóg zapłać – Renata 
[13.11.2017] 

30. Święty Charbelu proszę o modlitwę w intencji o uzdrowienie z choroby  nowotworowej i potrzebne łaski dla 
Zbigniewa - Renata [13.11.2017] 

31. Jest pilnie potrzebna modlitwa za córkę naszych znajomych. Ma 18 lat i guza głowy. Miała być operowana w tym 
tygodniu ale wczoraj dostała wylewu i jest w stanie agonalnym - jedynie cud Boży może ją uratować. Ma na imię 
Tosia. Szczęść Boże! Marek [13.11.2017] 

32. Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania kłopotów z sąsiadami, którzy w jawny sposób okazują mi i mojemu 
mężowi niechęć, donoszą na nas do różnych instytucji, a nawet atakują fizycznie. Proszę o uzdrowienie relacji 
między nami i cudowne wygaszenie kłopotów, abyśmy jako rodzina z dziećmi mogli tu w tej miejscowości 
spokojnie żyć – Joanna [13.11.2017] 

33. Proszę o zdrowie i o błogosławieństwo w nauce dla Tatiany – Zofia [14.11.2017] 

34. Proszę o łaskę wytrwania w powołaniu i szczęśliwie rozwiązanie trudności – Karol [15.11.2017] 

35. Proszę o spokój, o wyzwolenie ze skoków ciśnienia spowodowanych stresem. Wracam po roku do pracy, boję się 
jak dam sobie radę, mam dziś rezonans, boję się tego badania. Proszę o modlitwę – Hania [15.11.2017] 



 
 

36. Proszę w intencji mojej rodziny, o pozytywne rozwiązanie pewnej sprawy, aby nasza rodzina nie została obciążona 
długami – Andrzej [15.11.2017] 

37. Proszę w intencji dwóch osób po wypadku motocyklowym o łaskę zdrowia i o potrzebne łaski – Andrzej 
[15.11.2017] 

38. Proszę o łaskę wyjścia z długów – Elżbieta [15.11.2017] 

39. Proszę o pokój dla duszy Mariusza oraz za powodzenie spraw sądowych i abym była spokojniejsza – Dorota 
[15.11.2017] 

40. Proszę w intencji mamy, która 24.11 będzie poddana poważnej operacji. Proszę Cię Jezu napełnij ją swym 
pokojem, uwolnij od lęku. Proszę prowadź ręce lekarzy, oświecaj ich umysły. Proszę o uspokojenie ciśnienia krwi 
mojej mamy. Kiedy ostatnim razem była przyjmowana do szpitala było zagrażające życiu. Bóg zapłać. Andrzej 
[15.11.2017] 

41. Proszę o cud uzdrowienia mojego synka z jego choroby. Bóg zapłać! Bernadeta [15.11.2017] 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 16 do 23.11.2017 

1. Proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty [16.11.2017] 

2. Joanna: proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia zdrowia mojego taty. W Jutro (24.11) ma operację, grozi mu 
ślepota w obu oczach [16.11.2017] 

3. Proszę za Wiesławę i Jerzego Mozelewskich o uzdrowienie z raka [16.11.2017] 

4. Danuta: proszę o łaskę pojednania ze sobą i z synem, o radość serca, o pomyślne leczenie złamanej ręki i o łaskę 
przebaczenia wszystkim którzy mnie zranili [16.11.2017] 

5. Święty Charbelu udziel łaski miłości i zgody dla mojej rodziny Lermanów [16.11.2017] 

6. Matka Proszę o pomyślne wyniki biopsji dla mojej córki [16.11.2017] 

7. Proszę o uzdrowienie ciała z bólu i choroby oraz o pomoc w rozwiązaniu spraw zawodowych [16.11.2017] 

8. Proszę o zdrowie dla Ani i zrośnięcie kości czaszki oraz o pomoc [16.11.2017] 

9. Święty Charbelu proszę wyproś u Boga łaski dla Arkadiusza [16.11.2017] 

10. Jezu Pomóż w pracy synom Tadzikowi i Romanowi oraz moim synowym [16.11.2017] 

11. Bogusia: proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża który ma nowotwór złośliwy nerki z przerzutami 
[16.11.2017] 

12. Danuta: bardzo proszę o uzdrowienie od. 2 miesięcy borykam się z dolegliwością gardła [16.11.2017] 

13. Beata: Jezusie, Ojcze bądź miłosierny, uzdrów moje życie z samotności. Chcę kochać, być kochana i chciałabym 
mieć rodzinę. Błagam wysłuchaj mnie! [17.11.2017] 

14. Anna: proszę Jezusa o miłosierdzie Boże dla męża Leszka, dorosłe nasze dzieci, zięcia, konkubenta córki, którzy 
zeszli z Bożych dróg, o nawrócenie i generalną spowiedź dla nich [17.11.2017] 

15. Marta: proszę o dary i łaski potrzebne na czas przygotowania  do obrony i na czas obrony (która odbywa się 
24.11) oraz o światło Ducha dla komisji [16.11.2017] 

16. Maria: proszę w intencji brata  Franciszka o wybudzenie się ze śpiączki i powrót do zdrowia [16.11.2017] 

17. Justyna: proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania problemu w pracy, o szczęśliwe zakończenie 
sprawy z wypadkiem w pracy [18.11.2017] 

18. Ewa: Proszę o uzdrowienie  syna Daniela z choroby alkoholowej [18.11.2017] 

19. Ola: proszę o uratowanie mojego małżeństwa, żebyśmy z mężem umieli naprawić swoje małżeństwo dla dobra 
naszych małych dzieci [18.11.2017] 



 
 

20. Renata: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo i łaskę uzdrowienia dla mojego taty z nowotworu [18.11.2017] 

21. Proszę o litość i o pomoc prawie 30 lat mam zniekształcone kości czaszki i reszty ciała. Byłem grzesznikiem. Teraz 
próbuję żyć. Kiedyś Pan Bóg mi pomagał. Teraz jestem bez szans. Błagam o ukrócenie cierpień. Boję się 
wszystkiego i wszystkich [19.11.2017] 

22. Alicja: proszę o wyleczenie mnie z choroby nowotworowej [19.11.2017] 

23. Renata: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo i łaskę uzdrowienia dla mojego taty z nowotworu [18.11.2017] 

24. Marek: Proszę o uzdrowienie. Święty Charbelu módl się za mną [18.11.2017] 

25. Jola: proszę o łaskę zdrowia dla mnie, o łaskę małżeństwa, o pomoc w złej sytuacji finansowej, o pomoc w 
znalezieniu pracy, o pomoc w zwalczaniu nałogów, o Dary Ducha Świętego, o nawrócenie cioci Anny. Bardzo 
dziękuję [19.11.2017] 

26. Ewa: Proszę za moją koleżankę Mariolę oby wynik na który czeka był dobry i żeby była zdrowa. Bóg zapłać 
[19.11.2017] 

27. Małgorzata: Proszę uzdrowienie mojego wnuka Ignasia [19.11.2017] 

28. Justyna: Proszę o szczęśliwy przebieg ciąży i porodu, który jest już coraz bliżej. Proszę, żeby poród przebiegł bez 
komplikacji i powikłań, dzieciątko urodziło się żywe, zdrowe psychicznie i fizycznie. Abyśmy mogli spełniać się w 
roli rodziców, wychowując je na dobrego człowieka. Proszę o dobre wyniki badań i abym nie chorowała 
[20.11.2017] 

29. Proszę o  wstawiennictwo Świętego  Charbela  o uzdrowienie  z choroby mojej córki Bernadety [20.11.2017] 

30. Wioletta: Proszę o modlitwę w mojej intencji, żeby nie było nowych ognisk nowotworowych [20.11.2017] 

31. Halina: proszę o zdrowie dla wnuczka Antosia, aby miał dobry kontakt wzrokowy, dobrze rozumiał rzeczywistość i 
stał się otwartym, spokojnym, odważnym i mądrym chłopcem. Panie Jezu dotknij Antosia i uzdrów go. Bóg zapłać 
[20.11.2017] 

32. Renata: Bardzo proszę o modlitwę o pojednanie z człowiekiem z którym jestem w głębokim konflikcie. Błagam 
Miłosiernego Boga aby pomógł mi pokonać zło które nas podzieliło i przywrócił miedzy nami pokój i miłość. Bóg 
zapłać za modlitwę [20.11.2017] 

33. Agnieszka: proszę pokornie o łaskę uzdrowienia dla mojego taty. Lekarze nie dają nadziei, nie chcą leczyć. Bo za 
ciężki przypadek i za stary jest [20.11.2017] 

34. Helena: proszę  przez wstawiennictwo Świętego Charbela  o łaskę wysłuchania mojej  modlitwy [20.11.2017] 

35. Helena: Święty Charbelu uproś uzdrowienie naczyniaka na rączce mojego wnuka Maciusia  i uleczenie  mojego  
męża  z cukrzycy [20.11.2017] 

36. Iwona: bardzo proszę o modlitwę, żebym szybko wyzdrowiała bez konieczności pójścia do szpitala i bez 
konieczności operacji [21.11.2017] 

37. Marek: proszę o łaskę uzdrowienia. Módlcie się za mnie proszę. Bóg zapłać [22.11.2017] 



 
 

38. Ewa: proszę o zdrowie dla Michała [22.11.2017] 

39. Helena: proszę w intencji wszystkich członków mojej rodziny podziękowanie za otrzymane łaski i prośba  o Boże 
błogosławieństwo  i zgodę w rodzinie. Jezu ufam Tobie [22.11.2017] 

40. Urszula: bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego bardzo chorego na chorobę nowotworową 
męża Jarosława. Jezu ufam Tobie! [22.11.2017] 

41. Joanna: proszę o modlitwę za całą rodzinę, która żyje z dala od Boga. Bóg zapłać [22.11.2017] 

42. Leokadia: proszę o uzdrowienie mojego męża, który traci wzrok [22.01.2017] 

43. Andrzej: proszę w intencji mamy, która jutro (24.11) będzie poddana poważnej operacji. Proszę Cię Jezu napełnij 
ją swym pokojem, uwolnij od lęku. Proszę prowadź ręce lekarzy, oświecaj ich umysły. Proszę niech Twoi Święci 
Aniołowie czuwają nad przebiegiem operacji [22.11.2017] 

44. Andrzej: proszę o cud uzdrowienia mojego wujka Henryka. Miesiąc temu był poddany ciężkiej operacji. Miał 
usuniętą znaczną część jelit. Dziś stracił przytomność i nieprzytomnego odwieziono go do szpitala. Panie Jezu 
proszę zajmij się moim wujkiem. Proszę napełnij lekarzy darami Ducha Świętego by podejmowali słuszne decyzje 
[22.11.2017] 

45. Agnieszka: proszę o modlitwę za mojego narzeczonego i jego rodzinę, która boryka się z wieloma problemami. 
Proszę o siły, dar rady i promyk nadziei dla narzeczonego [22.11.2017] 

46. Joanna: Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Moniki i o pracę dla niej [22.11.2017] 

47. Monika: Proszę o otrzymanie pracy [22.11.2017] 

48. Monika: Proszę o pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla Bronisławy [22.11.2017] 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 23 do 30.11.2017 

1. Proszę o dar uwolnienia mnie z choroby psychicznej bo mam ciężkie życie. Proszę o silną psychikę dla mnie 
[23.11.2017] 

2. Proszę za jego ofiarę molestowania seksualnego i za jej oprawcę  Tomasza [23.11.2017] 

3. Jolanta: Święty Charbelu dziękuję ci za częściowe uzdrowienie lewej ręki [23.11.2017] 

4. Proszę o dar uwolnienia mnie od złej woli względem siebie, od autoagresji i autodestrukcji [23.11.2017] 

5. Proszę o błogosławieństwo mojej pracy i życia osobistego [23.11.2017] 

6. Święty Charbelu zajmij się mną bo żyje w domu pełnym nienawiści [23.11.2017] 

7. Proszę o dar i cud uzdrowienia relacji w mojej rodzinie [23.11.2017] 

8. Bardzo proszę o modlitwę i uzdrowienie z nałogu alkoholowego Adama. Bóg zapłać. Bardzo proszę o uzdrowienie 
Krzysztofa, Edwarda i wszystkich chorych, którzy pragną tej łaski [23.11.2017] 

9. Bardzo proszę o uzdrowienie zakonnicy siostry Czesławy i mojego proboszcza Mirosława. Z serca całego dziękuję. 
[23.11.2017] 

10. Z całego serca proszę o uzdrowienie brata mojego proboszcza Mirosława. Brat choruje na serce. [23.11.2017] 

11. Proszę za Marka, Ewę, Izę i inne osoby, które mi nie pomogły. O dar przemiany ich serc i o dar przebaczenia dla 
mnie [23.11.2017] 

12. Bardzo proszę o dar uwolnienia mnie od zła, bo ludzie się mnie boją [23.11.2017] 

13. Żona i matka: Święty Charbelu proszę cię za uzdrowionych Darka, Wojtka, Artura i Piotrka, żeby w końcu przestali 
pić [23.11.2017] 

14. Bardzo proszę o uzdrowienie mojej córki Anny. Prosi matka, która ma tylko ją, a córka moja ma tylko mnie. 
Dziękuję z całego serca [23.11.2017] 

15. Święty Charbelu z góry dziękuję i powierzam ci mój pobyt w Polsce i mój powrót, moje małżeństwo, nasze 
rodziny. Oddaję Ci mój problem z zębami. Upraszaj mi łaskę codziennego wypełniania się woli Bożej w moim życiu 
[23.11.2017] 

16. Anna: proszę Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo w modlitwie do Pana Jezusa Miłosiernego i o uzdrowienie z 
choroby nowotworowej oraz o miłość i zgodę w rodzinie [23.11.2017] 

17. Proszę o dar nawrócenia i uwolnienia dla Marcina. Proszę dla Marcina o dar uwolnienia z nieczystości i od 
wszelkiego zła oraz o dar Bożej żony dla niego [23.11.2017] 

18. Zofia: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie z chorób płuc i serca [23.11.2017] 

19. Proszę o dar zrealizowania powołania przez Joannę i jeśli taka jest wola Boża to proszę dla niej o Bożego męża 
[23.11.2017] 



 
 

20. Święty Charbelu proszę o cud uzdrowienia Doroty z Łodzi, lat 51. Choruje ona na raka wątroby i dróg żółciowych. 
Bóg zapłać [23.11.2017] 

21. Babcia: Święty Charbelu proszę o wiarę i bierzmowanie mojego wnuczka [23.11.2017] 

22. Babcia: Święty Charbelu proszę Cię o dobrych mężów dla moich wnuczek [23.11.2017] 

23. Proszę o dar prawdziwych przyjaciół dla Joanny [23.11.2017] 

24. Ilona: Święty Charbelu błagam o uwolnienie, uzdrowienie, nawrócenie przemianę serca oraz przedłużenie terapii 
dla Macieja. Proszę też o siłę i pomnożenie mojej wiary [23.11.2017] 

25. Proszę cię Święty Charbelu o wstawiennictwo u Boga Wszechmogącego i o zdrowie dla mojej siostry Kasi, aby 
wyzdrowiała z depresji. Proszę o zdrowie dla wszystkich członków rodziny. Serdecznie dziękuję [23.11.2017] 

26. Grażyna: przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę Cię Jezu o to, aby wszystkie moje plany i zamiary 
zostały zrealizowane [23.11.2017] 

27. Proszę od nawrócenia Natalii z satanizmu i z nienawiści do samej siebie [23.11.2017] 

28. Proszę o zdrowie dla wnuka i wnuczki [23.11.2017] 

29. Proszę o dar Bożej pracy dla Joanny [23.11.2017] 

30. Proszę o zaakceptowanie życia przez Joannę i o miłość do samej siebie [23.11.2017] 

31. Proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty [23.11.2017] 

32. Proszę o uzdrowienie córki Marty u której lekarze nie mogą zdiagnozować choroby. Cierpi na bóle kończyn i 
drętwienie [23.11.2017] 

33. Proszę o wytrwanie w dobrym mojego syna i uwolnienie z nałogu [23.11.2017] 

34. Matka: Święty Charbelu proszę o uwolnienie mojej córki z choroby schizofrenii [23.11.2017] 

35. Proszę za uzdrowienie moje i mojej rodziny oraz o łaskę nawrócenia [23.11.2017] 

36. Jezu proszę o dar mądrości serca i ulecz szum w moim uchu [23.11.2017] 

37. Jezu proszę Cię o żony dla Michała i Marcina Polecam Ci Anetę, Łukasza, Sylwię, Krzysztofa ich dzieci. Błogosław 
im i obdarz ich potrzebnymi łaskami [23.11.2017] 

38. Proszę o uzdrowienie duchowe dla Przemka, Anny i ich rodzin i o zdrowie dla ich dzieci Olafa i Franciszka. Dziękuję 
[23.11.2017] 

39. Jezu polecam Ci rodzinę i pewną osobę w wiadomej Bogu intencji [23.11.2017] 



 
 

40. Proszę o wszystkie potrzebne łaski, łaskę wiary, przemiany serca i uzdrowienia chorych stawów dla Krystyny 
[23.11.2017] 

41. Czcicielka: proszę Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo za mną. Uderzyłam się w głowę i nie wiem co złego 
może być [23.11.2017] 

42. Proszę Cię Jezu o dobre słowa w domu [23.11.2017] 

43. Krystyna: prozę o łaskę pojednania dla Jerzego [23.11.2017] 

44. Proszę za Anię i Pawła o dar rodzicielstwa [23.11.2017] 

45. Proszę o miłość do samej siebie i o dar przyjęcia Miłosierdzia Bożego względem siebie [23.11.2017] 

46. Matka: Święty Charbelu proszę Cię o dzieciątko dla moich dzieci [23.11.2017] 

47. Proszę o łaski wiary, przemiany serca uzdrowienia z chorób ciała dla Andrzeja, Grażyny i Patrycji [23.11.2017] 

48. Święty Charbelu proszę o pomoc w wyjściu z tej patowej sytuacji. Bóg zapłać. Ufam, że znajdziesz idealne 
rozwiązanie [23.11.2017] 

49. Panie Jezu proszę Cię o uzdrowienie mojego taty Edwarda z nowotworów, które są u niego podejrzane. Proszę Cię 
także o zdrowie i siłę dla mojej mamy Jadwigi, dla Przemka, Zbyszka i dla mnie. Błagam Cię o wybaczenie 
grzechów moim rodzicom, bratu, Przemkowi i mnie [23.11.2017] 

50. Błagam Święty Charbelu za Joasię i Tomka o uzdrowienie i nawrócenie. Bóg niech będzie uwielbiony [23.11.2017] 

51. Święty Charbelu proszę Cię o Twoją interwencję i opiekę dla Krystyny, Zbigniewa, Macieja, Marty, Igi, Andrzeja, 
Grażyny, Patrycji, Krzesimira, Ireny i rodziny śp. brata Franciszka [23.11.2017] 

52. Żona: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie mojego męża z chorób i o pojednanie z Jezusem Chrystusem 
[23.11.2017] 

53. Proszę za Kasię, śp. ks. Marka, drugą Kasię, Andrzejka, Michałka, Andrzeja i Annę [23.11.2017] 

54. Błagam o uwolnienie i uzdrowienie męża Michała i o pomoc w pełnieniu woli Bożej [23.11.2017] 

55. Ela: Błagam Cię Boże, bo ty możesz wszystko, ulecz mnie z astmy i moje notorycznie chore oczy. Przyjmuję Twoją 
wolę Boże. Chwalę Ciebie i dziękuję za moją chorobę [23.11.2017] 

56. Proszę Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo u Boga wszechmogącego i uzdrowienie mnie choroby tarczycy, 
abym nie musiała być operowana. Z całego serca dziękuję [23.11.2017] 

57. Proszę o nawrócenie i uwolnienie dla Janiny i dla Aleksandra [23.11.2017] 

58. Proszę o błogosławieństwo finansowe dla Joanny, uwolnienia jej w nędzy i o pieniądze dla niej [23.11.2017] 



 
 

59. Proszę Cię Jezu o zdrowie dla Uleńki, Beatki, mojego wnuczka, córki Marzenki, Natalki, mamy mojej Ireny. Bóg 
zapłać dobry Boże [23.11.2017] 

60. Halina: Miłosierny Jezu przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie mojego męża Witka z 
guza w płucu i jeśli jest taka Twoja wola uniknięcie operacji  na początku grudnia [23.11.2017] 

61. Proszę za Artura i Gosię. Jeśli taka wola Boża niech wezmą ślub [23.11.2017] 

62. Aga: proszę o modlitwę za znajomego, Nicola (mężczyzny), który jest opętany i zniewolony. Przez klątwę i nałogi 
powiązane z drzewem geologicznym. Regularnie chodzi do egzorcysty. Za pośrednictwem  Świętego Charbela 
proszę o uwolnienie Nicola, który teraz prosi o wsparcie  w modlitwie i obecne odmawia nowennę do Świętego 
Charbela. Serdeczne Bóg zapłać [26.11.2017] 

63. Aga: Błagam o uzdrowienia z zaburzeń osobowości mojej córki Nicole 19 lat, która wg egzorcysty jest zniewolona. 
Proszę o modlitwę, aby za pośrednictwem Świętego Charbela została uwolniona [26.11.2017] 

64. Gabrysia: Błagam Cię Boże, pomóż! [26.11.2017] 

65. Izabela: Bardzo proszę o wyjście z nałogu narkomanii mojej córki i jej nawrócenie, o zdecydowaną poprawę 
wzroku mojej mamy, o pokój w sercu i w rodzinie i poprawę sytuacji materialnej Proszę też o zdrowie dla 
wszystkich członków mojej rodziny, przewodnictwo i błogosławieństwo Jezusa w każdym dniu [26.11.2017] 

66. Mama: proszę w intencji nawrócenia syna Darka i jego żony [26.11.2017] 

67. Danuta: Proszę o dar zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego dla mojej rodziny i dla mnie, o dobrą pracę 
dla mojej córki, i o szczególną opiekę dla mojego wnuczka Alessio [27.11.2017] 

68. Katarzyna: Święty Ojcze Charbelu, nie mam już dokąd pójść, nie mam już kogo prosić o pomoc, wsparcie, 
pocieszenie. Moje serce jest przepełnione strachem i bólem, wszystko straciło swój sens, nie mam już sił. Ty jesteś 
moją jedyną i ostatnią nadzieją. Wierzę, że nie opuścisz mnie w potrzebie i udzielisz łask o które chcę Cię dzisiaj 
prosić. Błagam Cię z całego serca o zdrowie, o to aby wyniki badań, których tak wiele przede mną, były dobre i nie 
budziły powodów do niepokoju. Abym nie miała raka ani innej ciężkiej i poważnej choroby, szpiczaka, chłoniaka, 
białaczki, ziarnicy i innych chorób których nie sposób wymienić. Moje życie od samego początku przepełnione jest 
bólem i cierpieniem fizycznym i psychicznym. Nie ma dnia bez bólu, łez i strachu. Ale mogę z tym żyć. Tylko 
błagam, uchroń mnie przed innymi chorobami. Błagam usłysz moje wołanie, choćby na samym końcu. Nie 
opuszczaj mnie. [27.11.2017] 

69. Zofia: Jezu skrusz serce Łukasza by pokochał pasierba Filipa aby zapanowała zgoda i miłość w ich rodzinie 
[27.11.2017] 

70. Dorota: proszę o łaski uzdrowienia psychicznego dla Barbary [27.11.2017] 

71. Danuta: gorąco proszę o uzdrowienie Tadeusza Kuleszy z choroby nowotworowej [28.11.2017] 

72. Danuta: proszę o uwolnienie z depresji Marcina Piekut, o pomoc w znalezieniu Pana Boga, sensu i radości życia, o 
pokój w zranionym sercu [28.11.2017] 

73. Danuta: proszę o zdrowie dla Jana Grygoruka i o ulgę w cierpieniu dla Olgi Koszalnik [28.11.2017] 

74. Danuta: proszę o łaskę zdrowia ciała i duszy dla Danuty Piekut i uwolnienia od lęków, smutku, o pokój w sercu. O 
siłę do życia [28.11.2017] 



 
 

75. Danuta: proszę przebacz nam Jezu, wysłuchaj, uzdrów nasze ciała ,dusze i poranione serca i pozwól nam cieszyć  
się z życia, które nam dałeś [28.11.2017] 

76. Katarzyna: proszę o wspomożenie mnie w pewnej ważnej sprawie oraz pomoc w ukończeniu domu [28.11.2017] 

77. Joanna: proszę o dar uzdrowienia mnie z choroby zwanej mioklonusem ucha środkowego, a także dar łaski dla 
Agnieszki aby znalazła dobrą pracę [28.11.2017] 

78. Joanna: proszę o modlitwę w intencji daru zdrowia dla mojej babci Zuzanny a także o łaskę dla Michała, aby miał 
siłę wyjść z nałogów [28.11.2017] 

79. Renata: Święty Chabrelu proszę o wstawiennictwo i o uzdrowienie mojego  męża z ciężkiej choroby [28.11.2017] 

80. Alicja: za wstawiennictwem Świętego Charbela bardzo proszę Cię Jezu o nawrócenie mojego męża Marcina i jego 
powrót do naszego małżeństwa [29.11.2017] 

81. Alicja: Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela i o nawrócenie mojego brata Łukasza oraz cud ojcostwa dla 
niego [29.11.2017] 

82. Barbara: przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o pomoc w leczeniu choroby nowotworowej i łaskę 
życia dla Barbary z Warszawy [29.11.2017] 

83. Helena: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie dla mojego męża, błogosławieństwo dla całej  
rodziny i opiekę Matki Bożej [29.11.2017] 

84. Joanna: proszę o zdrowie duszy i ciała dla Moniki i o pracę dla niej [29.11.2017] 

85. Monika: proszę o pomyślne załatwienie spraw urzędowych  dla Bronisławy [29.11.2017] 

86. Renata: Bardzo proszę o modlitwę o pokój miłość i pojednanie z człowiekiem z którym jestem w głębokim 
konflikcie. Poprzez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę Miłosiernego Boga o naprawienie relacji i 
pokonanie wszelkiego zła, które nas podzieliło. Proszę o błogosławieństwo dla mnie i Tomka [29.11.2017] 

87. Joanna: proszę za moją ukochane córkę , o jej nawrócenie i powrót do zdrowia [29.11.2017] 

88. Czciciel: Świety Charbelu wypraszaj zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie, mamy, braci i 
rodziny. Dziękuję [30.11.2017] 

89. Dobry Jezu bardzo Ci dziękuję za to, że operacja mojej mamy się powiodła. Chwała Ci Jezu! Proszę Cię umacniaj ją 
fizycznie i psychicznie. Proszę zajmij się nią. Proszę o jej szybki powrót do sił i zdrowia [30.11.2017] 

 

 

  


