
 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 30.11 do 7.12.2017 

1. Proszę o dar uzdrowienia duszy oraz abym rozeznała swoje powołanie w życiu [30.11.2017] 

2. Ewa: proszę o potrzebne łaski dla mnie i dla mojej rodziny [30.11.2017] 

3. Janusz: Święty Charbelu proszę za Tomasza o wyleczenie z alkoholizmu i za Rafała i Kingę o nawrócenie 
[30.11.2017] 

4. Proszę Świętego Charbela o zdrowie dla Eweliny, o uzdrowienie z poważnej choroby serca, aby nie była potrzebna 
operacja oraz o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Martyny[30.11.2017] 

5. Czcicielka: Święty Charbelu dziękuję Ci za uzdrowienie mojej ręki i barku oraz mojej głowy [30.11.2017] 

6. Agnieszka: proszę o uwolnienie od złego mojego taty Andrzeja i uzdrowienie z choroby psychicznej. Proszę o 
uratowanie mojego małżeństwa oraz o łaski dla mojego syna Dawida [30.11.2017] 

7. Agnieszka: Święty Charbelu proszę Ciebie o wstawiennictwo o uzdrowienie mojej babci Marianny, by choroba 
cofnęła się a babcia przestała cierpieć. By mogła wrócić do pełni sił i żeby było jak dawniej, by nasza rodzina była 
razem - Wszyscy gorliwie czekamy, aż do nas powróci. Proszę Ciebie tak samo o dużo siły i łaskę dla mojej mamy 
Małgorzaty. Proszę wysłuchaj prośby zwykłego szarego człowieka, który bezradny jest na tym świecie. Pomóż 
uwierzyć mojej rodzinie, ze wszystko jest możliwe i czuwają nad nami aniołowie. Święty Charbelu wołam do 
Ciebie o pomoc - Amen [1.12.2017] 

8. Andrzej: Bardzo Cię proszę Panie w intencji mojej żony. Pomóż jej Panie w tych pierwszych dniach pracy, zdejmij z 
niej stres, który ją paraliżuje, odsuń bezsenność, która o dodatkową nerwowość przyprawia. Przyjdź Panie z łaską 
miłości i pokoju [1.12.2017] 

9. Helena: Święty Charbelu uproś dla mojej rodziny Boże błogosławieństwo, zdrowie i zgodę w  rodzinie [3.12.2017] 

10. Babcia: Święty Charbelu uproś dla naszego wnuka  łaskę uzdrowienia z naczyniaka [3.12.2017] 

11. Urszula: Dziękuję za dotychczasową modlitwę, a teraz proszę w swojej intencji o modlitwę za moje zdrowie. Jezu 
ufam Tobie [3.12.2017] 

12. Maria: Bardzo proszę o modlitwę w intencji Kasi i jej dzieci za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie 
Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski o pokój Ducha [4.12.2017] 

13. Maria: Głęboko wierzę i proszę o uzdrowienie z raka piersi za wstawiennictwem Świętego Charbela dla Iwony. 
Prosimy Jezu ulituj się nad Nią. Prosi koleżanka ze swoją mamą [4.12.2017] 

14. Halina: proszę o zdrowie dla wnuczka Antosia, aby miał dobry kontakt wzrokowy, nie bał się ludzi i stał się 
otwartym, spokojnym i mądrym chłopcem. Panie Jezu połóż Swoje Święte Ręce na Antosiu i uczyń cud 
uzdrowienia go [4.12.2017] 

15. Halina: proszę o powrót do zdrowia dla ciężko chorego na nowotwór Łukasza, Panie Jezu dotknij Łukasza i uczyń 
cud uzdrowienia go, aby mógł cieszyć się swoją rodziną i malutką córeczką [1.12.2017] 

16. Mama: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie  córki Katarzyny z bólów głowy i kręgosłupa [1.12.2017] 

17. Marzenna: Proszę o gorącą modlitwę za dusze mojej cioci Kazimiery,  która dziś rano odeszła do domu Ojca. 
Bardzo kochała Maryję i dziś jest już z Nią [2.12.2017] 



 
 

18. Marzenna: Proszę o gorącą modlitwę za wujka Ryszarda, brata cioci Kazi. Nastąpiły komplikacje neurologiczne i 
został przewieziony do szpitala w Tworkach. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie! Uproście łaskę zdrowia dla 
wujka [2.12.2017] 

19. Renata: Bardzo proszę o modlitwę w intencji Tomka. To bardzo poraniony duchowo człowiek. Tylko Bóg może 
uleczyć jego serce. Bardzo proszę o modlitewne wsparcie. Ja nie umiem pomoc [4.12.2017] 

20. Julita: proszę za Karinkę, Franka, Pawełka i Williamka oraz za wszystkie dzieci chore i cierpiące. Dziękujemy Ci 
Panie Boże za każdy dzień, który jest na ziemi, a jakby w raju. Julita Pawełek i Williamek [5.12.2017] 

21. Julita: proszę we wszystkich prośbach o modlitwę z facebooka: „Modlitewne okno Życia”, „Św. Gerard Majella”. 
Proszę też za panią „singielkę”, za panią Asię i za panią z balkonu [5.12.2017] 

22. Julita: proszę za powołania duchowne, za księży, kapłanów, duchownych biskupów, papieży, zakonników, 
zakonnice, misjonarzy, za  wolontariuszy, za  wszystkich pomagających w kościele fizycznie i w modlitwie, za 
wszystkich pielgrzymujących i w ich intencjach. Proszę za ks. Marka Kapłona, ks. Zająca, ks. Piotra i dwóch 
starszych księży [5.12.2017] 

23. Julita: modlimy się  za dzieci nienarodzone i do dzieci nienarodzonych o nawrócenie grzeszników (a zwłaszcza ich 
oprawców, w tym Piotra, Pawła i Marka, aby mogli odbyć karę za życia [5.12.2017] 

24. Modlimy się za osoby w kolejnej dobie konające, aby Dobry Bóg okazał im miłosierdzie dopuścił ich do czyśćca, 
aby tam odbyli karę. Proszę też za wszystkich zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące, aby Dobry Bóg ulitował się 
nad nimi i dopuścił do Królestwa Niebieskiego 

25. Proszę Trójcę Przenajświętszą i Wszystkich Świętych i Błogosławione Sługi Pańskie o to by Radek i Justynka mogli 
mieć dzieci [5.12.2017] 

26. Maria: proszę o modlitwę za Łukasza o powrót do rodziny i łaskę wiary o światło  [5.12.2017] 

27. Ewa: proszę o zdrowie dla mojej mamy i dobre wyniki badań [5.12.2017] 

28. Bogusia: Proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża. Ma nowotwór nerki z przerzutami [5.12.2017] 

29. Beata: Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia córeczki Natalii. Jesteśmy już 3 m-ce w szpitalu 
[6.12.2017] 

30. Agnieszka: Święty Charbelu proszę Ciebie o wstawiennictwo za uzdrowienie mojej babci Marii, która dostała 
udaru mózgu. 3 tygodnie temu wykryto u niej 3 nowotwór, a także tętniaka szyjnego. Proszę o uzdrowienie -  cała 
rodzina czeka na jej szczęśliwy powrót do zdrowia i do domu. Proszę również o uzdrowienie duszy i ciała mojej 
mamy Małgorzaty, która podupadła na zdrowiu. Proszę pomóż i wstaw się za moimi prośbami. Święty Charbelu 
ufam Tobie. Amen [6.12.2017] 

31. Agnieszka: Święty Charbelu proszę o pomoc w uleczeniu mojej tarczycy, a także szumów i pisków w uszach i 
głowie. Proszę także o pomyślność w pracy, by wszystko wyszło na prostą. Święty Charbelu Ufam Tobie, Jezu 
Ufam Tobie  proszę pomóż. Chwała Tobie Panie [7.12.2017] 

32. Renata: Proszę o modlitwę dla Darii o uwolnienie od Złego i uzdrowienie Darii z chorób duszy, ciała i umysłu oraz 
uwolnienie mojej rodziny od skutków klątw, bioenergoterapii i okultyzmu, oraz proszę o modlitwę za przodków 
żywych i zmarłych o przebłaganie za popełnione nieprawości przeciw Panu Bogu i dla zmarłych łaskę nieba 
[7.12.2017] 

33. Andrzej: Proszę w intencji Iwony, u której wykryto guza na jelitach. Bardzo proszę o pomyślny przebieg operacji, 
łaskę dla jej rodziny, o cud uzdrowienia dla jej męża, który od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową, a dla 
jej syna o pokój serca i cud uleczenia jego zranień. Panie Jezu zajmij się proszę tą rodziną  [7.12.2017] 



 
 

34. Andrzej: Panie Jezu proszę w intencji wujka Henryka. Miał usuniętą znaczną część jelit, nie opracują mu nerki, jest 
karmiony pazajelitowo. Panie Jezu okaż mu swoje miłosierdzie. Niech się wypełni Twa Święta Wola [2.12.2017] 

35. Andrzej: Proszę w intencji mamy, która niecałe 2 tygodnie temu była operowana. Przyjdź do niej Panie z 
pocieszeniem, napełnij otuchą, proszę aby nie było powikłań [1.12.2017] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 7.12 do 14.12.2017 

1. Janusz: proszę o zdrowie dla Katarzyny i dla osoby po zawale serca [7.12.2017] 

2. Ewa: proszę o potrzebne łaski dla mnie i dla mojej rodziny [7.12.2017] 

3. Święty Charbelu proszę wyproś łaskę uzdrowienia mojej rodziny, a szczególnie Mariusza [7.12.2017] 

4. Święty Charbelu proszę aby w czasie Świąt w domu zapanowały wiara, nadzieja, miłość i pokój [7.12.2017] 

5. Święty Charbelu proszę za dzieci o potrzebne dla nich łaski [7.12.2017] 

6. Święty Charbelu proszę o pojednanie w rodzinie [7.12.2017] 

7. Proszę o uzdrowienie Piotra z raka złośliwego prostaty [7.12.2017] 

8. Święty Charbelu proszę o nowy, dobry dom dla swojej rodziny [7.12.2017] 

9. Wioletta składa podziękowania [7.12.2017] 

10. Halina: Panie Jezu bardzo Cię proszę o zdrowie dla mojej córki, aby guz który wykryto okazał się sprawą łagodną, a 
zmiany w kręgosłupie nie dawały tak dużych dolegliwości [7.12.2017] 

11. Święty Charbelu proszę o złamanie przekleństw i złorzeczeń mojej matki wobec mnie i moich wobec niej. Obejmij 
tą modlitwą nasze złe relacje z wszystkimi ludźmi z którymi miałyśmy do czynienia. Spraw proszę aby w naszym 
życiu zatriumfowało Boże błogosławieństwo. Chwała Panu [7.12.2017] 

12. Aldona: proszę o zdrowie ochronę i siłę dla mamy [7.12.2017] 

13. Wioletta: proszę o nawrócenie Stanisława i Kazimiery, ich pojednanie się z Panem Bogiem, o zgodę w rodzinie i 
rozwiązanie wszystkich problemów w wiadomej Bogu sprawie, o zdrowie dla mojej mamy Jadwigi i Haliny 
[7.12.2017] 

14. Święty Charbelu proszę wyproś proszę dla mojej rodziny zdrowie, miłość, nadzieję i wiarę [7.12.2017] 

15. Halina: Proszę o łaskę bezgranicznego zawierzenia swojej rodziny i siebie Panu Jezusowi. Proszę też o łaskę 
kontemplacji męki, miłości i miłosierdzia Pana Jezusa [7.12.2017] 

16. Proszę o zdrowie dla dzieci Justyny i Rafała i o dobre wybory życiowe [7.12.2017] 

17. Proszę Matkę Bożą o łaskę wyjścia z nałogu alkoholowego dla mojego męża. Proszę Matkę Bożą o opiekę i łaskę 
dla mojej córki chorej na stwardnienie rozsiane. Proszę też o spokojne życie [7.12.2017] 

18. Proszę Ciebie Maryjo, Matko mego Zbawiciela Jezusa przez wstawiennictwo Świętego Charbela o łaskę 
nawrócenia dla męża Piotra i córki Agnieszki. O przemianę ich serc [7.12.2017] 

19. Matka: Proszę o dom i pieniążki na godne życie, proszę o zwycięstwo dobra nad złem w tragicznej sprawie i o 
bycie razem z dziećmi [7.12.2017] 



 
 

20. Całego serca proszę Ciebie Maryjo przez wstawiennictwo Świętego Charbela o łaskę nawrócenia i wyjścia z nałogu 
alkoholowego i narkotykowego dla siostrzeńców Marcina (26 lat) i Mariusza (27 lat) [7.12.2017] 

21. Mirka prosi o zdrowie dla całej rodziny [7.12.2017] 

22. Proszę Ciebie Maryjo przez wstawiennictwo Świętego Charbela o łaskę zdrowia dla pani Magdy ma silną depresję 
i o potrzebne łaski dla całej rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę [7.12.2017] 

23. Joanna: proszę o uzdrowienie duszy i ciała Moniki i o pracę dla niej [7.12.2017] 

24. Joanna: proszę o zgodę i miłość w rodzinie mojego brata Marka [7.12.2017] 

25. Andrzej: Bardzo Cię proszę Panie w intencji mojej żony. Pomóż jej w tej sytuacji przyjdź do Niej z akceptacją dla 
Twej świętej Woli, akceptacją samej siebie, radością życia. Niech Twa łaska i pokój ogarnie Ją, a serce wypełni 
radość z bycia Twoją ukochaną córką [1.12.2017] 

26. Lidia: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Boga o życie i uzdrowienie z choroby nowotworowej Wiesława, 
Alicji, Teresy. Proszę także za moją rodzinę - męża, dzieci ich rodziny, rodziców, rodzeństwo oraz moje zdrowie. 
Polecam Ci maleńką Sarę, operacje serca oraz chrzest dla niej oraz jej siostry Sofii [8.12.2017] 

27. Iwona: bardzo proszę o modlitwę i o łaskę zdrowia dla mnie [8.12.2017] 

28. Helena: Za pośrednictwem Świętego Charbela składam podziękowanie Matce Bożej  za cudowne 
uratowanie  syna i męża przed zderzeniem z innym samochodem [9.12.2017] 

29. Agnieszka: Święty Charbelu błagam o uzdrowienie duszy mojej mamy Małgorzaty po stracie jej mamy, a także o 
wyleczenie jej z  żylaków i bóli kręgosłupa. Cierpi jej dusza i ciało. Błagam pomóż [9.12.2017] 

30. Agnieszka: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo i łaskę uzdrowienia mojej tarczycy, która momentami daje 
mi się we znaki i poddusza, a także o łaskę uzdrowienia z wirusa HPV, który pojawił się po porodzie. Błagam 
pomóż [7.12.2017] 

31. Proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej  i potrzebne łaski dla Zbigniewa [9.12.2017] 

32. Halina: proszę o zdrowie dla wnuczka Antosia, aby tak często nie chorował, miał dobry kontakt wzrokowy, dobrze 
rozumiał rzeczywistość i stał się otwartym, spokojnym i mądrym chłopcem. Bóg zapłać [10.12.2017] 

33. Halina: proszę o powrót do zdrowia dla ciężko chorego Łukasza, aby pokonał chorobę i nadal mógł się cieszyć 
rodziną i malutką córeczką, a dla rodziny o wiarę i nadzieję w  wyzdrowienie Łukasza. Bóg zapłać [10.12.2017] 

34. Daria: proszę o powrót do zdrowia dla ciężko chorego Łukasza, aby pokonał chorobę i nadal mógł się cieszyć 
rodziną i malutką córeczką, a dla rodziny o wiarę i nadzieję w  wyzdrowienie Łukasza. Bóg zapłać [10.12.2017] 

35. Proszę przez wstawiennictwo Świętego  Charbela o cud uzdrowienia dla mojego Taty Marcelego z nowotworu 
złośliwego opłucnej. Dziękuję [11.12.2017] 

36. Renata: bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji. Popadłam w rozpacz i tracę wiarę. Bardzo proszę o modlitwę 
o pokonanie zła pojednanie w moim życiu o nadzieję i łaskę. Boję się że sama się nie podniosę [11.12.2017] 

37. Ewa: proszę o modlitwę i wstawiennictwo Świętego Charbela o uzdrowienie i  o udana operacje, która odbędzie 
się w czwartek [11.12.2017] 

38. Alina: Proszę o modlitwę w intencji Marysi, która bierze chemię. Bóg zapłać [11.12.2017] 



 
 

39. Helena: Święty Charbelu proszę o Boże błogosławieństwo, opiekę , zdrowie i zgodę  w rodzinie i dla moich bliskich 
[12.12.2017] 

40. Bogusia: Proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża. Ma nowotwór złośliwy nerki z przerzutami [12.12.2017] 

41. Maria: proszę o Boże Miłosierdzie dla Artura, który popełnił samobójstwo [13.12.2017] 

42. Marta: Błagam o całkowite uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej Mamy Irenki. Święty Charbelu 
wstawiaj się u Boga za moją Mamą [13.12.2017] 

43. Karina: Proszę o modlitwę za moje małżeństwo - o Ducha Świętego, który pomoże nam porozumieć się i odnowi 
w  nas miłość... Proszę też o uwolnienie z autyzmu syna ... i o opiekę Matki Najśw. Nad Kasia,Karolkiem ,Antosiem 
i Leonkiem [13.12.2017] 

44. Proszę o uwolnienie z autyzmu syna i o opiekę Matki Najświętszej dla Kasi, Karolka, Antosia i Leonka [13.12.2017] 

45. Edyta: Święty Charbelu przez Twoje wstawiennictwo proszę o łaskę uzdrowienia relacji w małżeństwie, o 
uratowanie go, a także o przemianę i nawrócenie w mojej rodzinie [13.12.2017] 

46. Aga: prosimy o modlitwę za męża i ojca o jego nawrócenie i powrót do domu [14.12.2017] 

47. Andrzej: Proszę w intencji Iwony, która ma nieoperacyjnego guza na jelitach, przyrośniętego do kręgosłupa. 
Dziękuję Ci za cud uzdrawiania jej męża, który od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową, a dla jej syna 
proszę o pokój serca i cud uleczenia jego zranień. Panie Jezu zajmij się proszę tą rodziną  [14.12.2017] 

48. Andrzej: Panie Jezu proszę w intencji wujka Henryka. Miał usuniętą znaczną część jelit, nie opracują mu nerki, jest 
karmiony pazajelitowo. Panie Jezu okaż mu swoje miłosierdzie. Niech się wypełni Twa Święta Wola, daj mu dobrą 
śmierć [12.12.2017] 

49. Andrzej: Bardzo Cię proszę Mateńko Najświętsza abyśmy mogli pojechać z żoną na rekolekcje ignacjańskie. W 
chwili obecnej jesteśmy na liście rezerwowej [12.12.2017] 

50. Elżbieta: Święty Charbelu błagam Cię o nawrócenie mojego męża Artura, o uwolnienie od wszelkiego zła, o 
przemianę serca, charakteru, myślenia i wypowiedzi i o gorącą miłość męża do Pana Boga. Św. Charbelu błagam 
Cię pomóż mi!!! Amen [12.12.2017] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 14 do 21.12.2017 

1. Proszę o zdrowie dla synowej i dzieciątka w jej łonie poczętego na nową drogę w małżeństwie [14.12.2017] 

2. Dorota: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie mojego małżeństwa oraz o zdrowie duszy i ciała dla Tadeusza, 
Anny, Szymona [14.12.2017] 

3. Proszę w intencji  Jagody o dobre myślenie, by nie przeszkadzała na lekcjach o uzdrowienie oczów [14.12.2017] 

4. Proszę o pokój w moim domu [14.12.2017] 

5. Proszę o to by Agnieszka zmieniła mieszkanie oraz o to by Magda nie była zazdrosna [14.12.2017] 

6. Błagam o wytrwanie w dobrym i uwolnienie z nałogu alkoholizmu mojego oraz o błogosławieństwo dla jego całej 
rodziny i poczętego dziecka [14.12.2017] 

7. Święty Charbelu proszę wstawiaj się u Naszego Pana za Ewą, której lekarze nie potrafią pomóc [14.12.2017] 

8. Bardzo proszę o zdrowie dla Krystyny, Longina, a dla Piotra, Małgorzaty o zdrowie, znalezienie pracy i prawdziwą 
miłość [14.12.2017] 

9. Proszę o uzdrowienie Magdy z chorób psychicznych, o uwolnienie z klątwy głębokich ran serca oraz z bólu zęba 
[14.12.2017] 

10. Tadeusz prosi za Joannę i Tomasza o wyzwolenie z nałogów alkoholizmu, narkomanii, komputera o uzdrowienie z 
autyzmu, o nawrócenie i życie w jedności z Panem Jezusem i Jego ukochaną Matką [14.12.2017] 

11. Proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne, bezbolesne wyleczenie zębów, o grafik na styczeń w ŁDK-u i o pracę tam 
do czerwca. Proszę o poprawę sytuacji finansowej, dobrego męża a dla bliskich zmarłych o życie wieczne 
[14.12.2017] 

12. Proszę w intencji Krystiana aby nie był nadpobudliwy, aby mama miała dużo cierpliwości [14.12.2017] 

13. Ewa: Proszę o łaskę wiary i miłości dla całej rodziny [14.12.2017] 

14. Święty Charbelu proszę Cię o cud uzdrowienia Doroty z raka wątroby[ 14.12.2017] 

15. Barbara: Proszę o poprawę relacji z rodziną oraz o uleczenie z depresji [14.12.2017] 

16. Katarzyna: Święty Charbelu proszę Cię o Anioła przedsiębiorczości [14.12.2017] 

17. Maria: bardzo proszę o modlitwę za Anie - moją koleżankę, która w nawrocie schizofrenii  potrzebuje bardzo 
opieki i pomocy, a nie wiadomo gdzie teraz jest. Prawdopodobnie gdzieś się błąka z dala od Warszawy. Proszę o 
siły dla Jej rodziców i o Jej szczęśliwy powrót [14.12.2017] 

18. Ewa: Proszę o modlitwę za mojego siostrzeńca Mateusza, który przyszedł za wcześnie na ten świat i jego życie jest 
zagrożone,  proszę też o siłę dla jego mamy [14.12.2017] 

19. Renata: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę zdrowia i błogosławieństwo na każdy 
dzień dla Zbigniewa [16.12.2017] 



 
 

20. Ewa: Święty Charbelu uproś łaskę  o uzdrowienie dla Teresy [16.12.2017] 

21. Dorota: Święty Charbelu proszę o spokój wewnętrzny, prowadź mnie i pomóż w pracy w wyborze dobrej drogi i 
niech sprawy zawodowe pomyślnie dla mnie się ułożą. Postaw na mej drodze przyjaznych mi ludzi [17.12.2017] 

22. Anna: proszę za Kacpra, który ma złe myśli, niech Matka Najświętsza czuwa nad nim [18.12.2017] 

23. Małgorzata: Proszę o ulgę w cierpieniu, wyleczenie z dręczącej mnie choroby i całkowity powrót do zdrowia 
[18.12.2017] 

24. Marzenna: proszę w mojej intencji, o łaskę uleczenia z kolejnej wirusówki, by choroba znowu nie trwała miesiąc 
[18.12.2017] 

25. Nadzieja: Proszę o pomoc. Mam zdiagnozowanego raka trzustki [18.12.2017] 

26. Mama: Święty Charbelu uproś łaskę poprawy  zdrowia dla córki i zięcia, Matko Boża okryj  swym płaszczem całą 
ich rodzinę [18.12.2017] 

27. Święty Charbelu proszę o uwolnienie mojej córki  od bólów głowy [18.12.2017] 

28. Jola: Proszę o modlitwę o łaskę uzdrowienia na duszy i ciele o uwolnienie od nieprzyjaciół, o zdrowie dla mamy, 
cud uzdrowienia Pawła, o łaskę uzdrowienia kolana Andrzeja i o Bożą Opatrzność i pomoc dla całej rodziny 
[18.12.2017] 

29. Żona: Święty Charbelu  Tobie powierzam moje troski i zmartwienia minionego tygodnia [18.12.2017] 

30. Maria: Bardzo proszę o wielką modlitwę za śp. Barbarę, która zmarła 19.12 by Pan okazał Jej Miłosierdzie. Długo 
przed śmiercią nie chodziła do kościoła, nie przystępowała też do sakramentów [19.12.2017] 

31. Edyta: Proszę o modlitwę za Kubusia, który nie ma jeszcze roku, wczoraj poparzył się herbatą. Bardzo cierpi i Jego 
rodzice też. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie [19.12.2017] 

32. Piotr: O zdrowie dla Mamy Taty i całej rodziny, o zdrowie dla wszystkich których znam i o dar uleczenia mnie 
[19.12.2017] 

33. Jezu proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę zdrowia dla mojego męża Andrzeja [19.12.2017] 

34. Joanna: proszę o zdrowie duszy i ciała dla Moniki i o pracę [19.12.2017] 

35. Joanna: proszę o zgodę i miłość w rodzinie Marka [19.12.2017] 

36. Jadwiga: proszę o zdrowie dla mnie i moich bliskich [19.12.2017] 

37. Ewa: proszę o nawrócenie Piotra [20.12.2017] 

38. Ewa: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo w mojej prośbie dotyczącej uzdrowienia i otrzymania dobrych 
wyników badań [20.12.2017] 



 
 

39. Andrzej: Bardzo Cię proszę Panie w intencji mojej żony o uzdrowienie zaburzeń snu, o pokój serca, o radość bycia 
Twoją ukochaną córką [21.12.2017] 

40. Agnieszka: Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc dla mojej mamy Małgorzaty. Proszę o 
uzdrowienie jej duszy po stracie mamy, a także pomoc w uleczeniu jej nóg z żylaków oraz kręgosłupa [20.12.2017] 

41. Aga: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Pana dla mnie - proszę o uzdrowienie mojej tarczycy i spraw 
kobiecych. Wstawiaj się proszę za mną pomóż mi bym mogła normalnie funkcjonować w mojej ukochanej 
rodzinie. Proszę także o wstawiennictwo za pomyślność w interesach. Ufam Tobie Święty Charbelu [20.12.2017] 

42. Halina: proszę o zdrowie i pokój dla wnuczka Antosia, aby dobrze rozumiał rzeczywistość, miał dobry kontakt 
wzrokowy, nie miał agresji i stał się dobrym i mądrym chłopcem. Bóg zapłać [21.12.2017] 

43. Andrzej: Bardzo Cię proszę Mateńko Najświętsza abyśmy mogli pojechać z żoną na rekolekcje ignacjańskie. W 
chwili obecnej jesteśmy na liście rezerwowej [21.12.2017] 

44. Andrzej: Święty Charbelu przyjdź z łaską uzdrowienia i umocnienia dla Heleny. W chwili obecnej jest po ciężkiej 
operacji. Miała zator płucny [21.12.2017] 

45. Zbigniew: Proszę o zdrowie dla mojej żony Eweliny [21.12.2017] 

46. Agnieszka i Michał: Boże Wszechmogący wiemy, że wszystko co dzieje się w naszym życiu dzieje się po coś. Pomóż 
nam w tych trudnych chwilach zrozumieć ten krzyż którym nas obdarzyłeś. Pomóż nam w Tobie wiadomej 
sprawie [21.12.2017] 

47. Za wstawiennictwem św Charbela błagam o łaskę wysłuchania mojej prośby o ratowanie od choroby psychicznej i 
uzależnienia od komputera mojego syna. Święty Charbelu wstaw się za moim synem i jeśli taka jest wola Boga 
niech uwolni się od tego co go niszczy i zacznie się uczyć by życie przeżyć godnie [21.12.2017] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 21 do 28.12.2017 

1. Proszę Matką Bożą i Świętego Charbela o łaskę miłości romantycznej o uzdrowienie złamanego serca i szczęście. 
Proszę o błogosławieństwo dla Timofieja. Boże daj łaskę uzdrowienia z alkoholizmu brata Pawła [21.12.2017] 

2. Agnieszka: Proszę aby przyczyny bólu brzucha i ucisku gardła zniknęły. Proszę o zdrowie fizyczne i psychiczne 
[21.12.2017] 

3. Gosia: Proszę o łaskę życia sakramentalnego i wielkiego pragnienie powrotu do zbliżającego się związku 
małżeńskiego dla Andrzeja i Karoliny, aby te święta Bożego Narodzenia spędzili razem z córką w atmosferze 
miłości i ciepła rodzinnego. Dziękuję pokornie [21.12.2017] 

4. Jezu błagam cię o pamięć i zdolność uczenia się [21.12.2017] 

5. Katarzyna: Święty Charbelu Proszę o modlitwę w tej intencji, która według pana Boga jest mi najbardziej 
potrzebna [21.12.2017] 

6. Jezu uwolnij mnie od zła. Dziękuję [21.12.2017] 

7. Jezu uzdrów moją osobowość i uwolnij od wszelkiego zła [21.12.2017] 

8. Ewa: proszę niech Pan Bóg prowadzi całą moją rodzinę [21.12.2017] 

9. Proszę o zdrowie i życie dla mojej mamy Marty [21.12.2017] 

10. Proszę za Wiktora i jego żonę oraz za ich małżeństwo [21.12.2017] 

11. Święty Charbelu wstawiaj się za nami. Proszę o prawdziwą miłość i o łaskę zdrowia [21.12.2017] 

12. Proszę o nawrócenie przemianę serca Krystyny, Zbigniewa, Maćka, Marka, Andrzeja, Grażyny Patrycji, Olgi i Ireny 
[21.12.2017] 

13. Proszę o łaskę sakramentu małżeństwa dla Katarzyny i Zbigniewa [21.12.2017] 

14. Jadwiga: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Boga o moją spowiedź świętą. Jestem chora i potłuczona 
po wypadku. Proszę aby wola Boża przewróciła mi zdrowie [21.12.2017] 

15. Proszę za upartych uczniów Bartosza i Wiktora i za ich rodziców [21.12.2017] 

16. Proszę o wstawiennictwo za moją rodzinę rozbitą politycznie błagam aby była wierna Bogu. Proszę za Barnardynę 
o jej przybliżenie do Jezusa [21.12.2017] 

17. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Boga o rozum i rozsądek dla Polaków [21.12.2017] 

18. Panie Jezu błagam cię w intencji Janiny i Aleksandra [21.12.2017] 

19. Proszę aby córka Wiktora mogła spać [21.12.2017] 



 
 

20. Proszę o uzdrowienie z myśli i skłonności homoseksualnych [21.12.2017] 

21. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie męża Piotra z nowotworu prostaty [21.12.2017] 

22. Matka: Św Charbelu proszę Cię o nawrócenie moich dzieci i ich ojca [21.12.2017] 

23. Proszę o wytrwanie w czystości oraz o dary Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji dotyczących małżeństwa 
[21.12.2017] 

24. Jezu błagam cię o dar uwolnienia Marcina od zła [21.12.2017] 

25. Tomasz: Panie Jezu przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej Maryi i Świętego Charbela proszę Cię o dobrą 
Wigilię dla mnie, o zbawienie dla zmarłych p. Jurka i p. sąsiada z działki, o uzdrowienie p. Waldka i zachowanie od 
śmierci oraz o potrzebne łaski dla mnie [21.12.2017] 

26. Edyta: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o łaskę przemiany i nawrócenia w moim małżeństwie, 
które tkwi w kryzysie.  O uratowanie go przed rozpadem [21.12.2017] 

27. Radek:  Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojej żony Karoliny [21.12.2017] 

28. Anna: Prośba o powrót męża na łono rodziny, by przestał być zimny jak lód i by postarał się być wsparciem w 
sytuacji, do której sam doprowadził. Proszę o pomoc w wyjściu z długów i o zwykłe szczęśliwe życie. Dziękuję 
[22.12.2017] 

29. Piotr: proszę o zdrowie dla Wojtka i siłę na  każdy dzień dla jego mamy Uli, która ma myśli samobójcze, bo nie 
daje już sobie rady z cierpieniem syna, który ma kilkanaście ataków epilepsji dziennie, proszę Cię Święty Charbelu 
o wstawiennictwo w ich intencjach [22.12.2017] 

30. Anna: Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Witolda, który będąc chorym psychicznie od ponad roku nie 
przyjmuje leków.  Wstrzymuję się od wystąpienia do sądu o przymusowe leczenie,  bo nie potrafię przewidzieć jak 
będzie prowadzone to postępowanie, obawiam się ponadto jakiś negatywnych skutków. W moim otoczeniu są 
osoby, które nalegają, abym taki wniosek złożyła. Mąż kilkakrotnie był już hospitalizowany,  ale do tej pory nigdy 
drogą sądową. Ja sama i najbliższa rodzina jesteśmy już bardzo zmęczeni jego zachowaniem. Mocno wierzę w to,  
że wstawiennictwo Świętego Charbela pomoże nam wydostać się z tej matni [22.12.2017] 

31. Lilla: Proszę o uzdrowienie mojej wnuczki Sophi z ciężkiej choroby zespołu Angelmana. Proszę o siły, wiarę dla jej 
rodziców by z ufnością cierpliwie znosili ten trudny czas, by go zawierzyli miłosierdziu Bożemu [23.12.2017] 

32. Halina: O zdrowie dla wnuczka Antosia, aby dobrze rozumiał rzeczywistość, nie miał agresji, nawiązywał kontakty i 
stał się otwartym, spokojnym i mądrym chłopcem. Bóg zapłać [23.12.2017] 

33. Wojtek: Proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej żony Dany [23.12.2017] 

34. Magdalena: Jezu Nowonarodzony proszę o uzdrowienie mojej duszy i serca. Proszę, abyś zajął się moimi 
obecnymi problemami, które tylko Ty możesz rozwiązać. Proszę, abyś oddalił ode mnie osoby, które mnie niszczą.  
Jezu Ufam Tobie [23.12.2017] 

35. Alicja: Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego 12-letniego wnuka Mateuszka, nie chodzi, jest całkowicie zależny 
od innych, w październiku był reanimowany - ja sama robiłam mu sztuczne oddychanie przez 15 minut do czasu 
przyjazdu karetki. Czytałam o Świętym Charbelu i wiem, że jego wstawiennictwo uzdrowi to wspaniałe dziecko. 
Proszę o modlitwę i z całego serca dziękuję [23.12.2017] 

36. Jacek: Powrót do zdrowia dla Grażyny, wyzwolenie z uzależnień dla Michała, łaskę wiary dla Izabeli [24.12.2017] 



 
 

37. Piotr: Proszę o uzdrowienie naszej córki, która jest jeszcze w łonie o u której wykryto wadę serca [24.12.2017] 

38. Iwona: Proszę o zdrowie mojej  córki i moje. Ufam Panu, że w końcu pokonamy chorobę. Z serca dziękuje za 
wsparcie. Iwona [25.12.2017] 

39. Jacek: Bóg zapłać za modlitwę i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego ojca Charbela za udział 
uzdrowieniu Zuzi, bratanicy mojego kolegi. Proszę o modlitwę i zdrowie dla Mikołaja z Oświęcimia [26.12.2017] 

40. Mama: Święty Charbelu proszę o potrzebne łaski dla Marka [26.12.2017] 

41. Helena: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o Boże błogosławieństwo dla moich bliskich i dziękuje za 
otrzymane łaski [26.12.2017] 

42. Magdalena: Jezu zajmij się moimi niełatwymi sprawami, uwolnij mnie od zła i prowadź swoją drogą [26.12.2017] 

43. Małgorzata: Proszę o ulgę w cierpieniu i wyleczenie mnie z dręczącej choroby [26.12.2017] 

44. Elżbieta: Święty Charbelu powierzam Ci i oddaję sprawę po ludzku niemożliwą , ale wiem, że u Pana Boga 
wszystko jest możliwe błagam Cię o nawrócenie i gorącą miłość mojego męża Artura do Pana Boga, o przemianę 
serca, charakteru, myślenia i wypowiedzi, żeby mąż zobaczył wszelkie zło Oczami Pana Boga. Błagam Cię Święty 
Charbelu ratuj mojego męża z tej drogi, a wprowadź go na Bożą Drogę [26.12.2017] 

45. Babcia: W dniu Świętych  Młodzianków polecam Matce Bożej moich wnuków  i proszę o opiekę [27.12.2017] 

46. Edyta: Święty Charbelu  przez Twe wstawiennictwo proszę o łaskę uratowania mojego małżeństwa, o łaskę 
nawrócenia i przebaczenia wzajemnych win. O napełnienie serca mojego męża na nowo miłością do mnie 
[27.12.2017] 

47. Czciciel: Panie Jezu proszę o zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie i rodziny. Dziękuję! 
[27.12.2017] 

48. Jadwiga: proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela  o zdrowie dla mojej Mamy Doroty [27.12.2017] 

49. Żona: Święty Charbelu proszę o łaskę zdrowia dla męża [28.12.2017] 

50. Ewa: Proszę o modlitwę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego siostrzeńca Wiktorka [28.12.2017] 

51. Joanna: Prośba o uwolnienie Moniki od uzależnienia objadania się chipsami [28.12.2017] 

52. Andrzej: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię Panie Jezu o łaskę akceptacji siebie, radość życia, 
uzdrowienie ambicji dla mojej żony. Proszę też o potrzebne siły, wiarę, nadzieję i miłość dla naszej rodziny 
[28.12.2017] 

53. Andrzej: Proszę Cię Panie Jezu o potrzebne siły dla cioci Marysi, która zajmuje chorym wujkiem Henrykiem. Proszę 
Cię Panie Jezu o potrzebne łaski, dar zdrowia dla niego [21.12.2017] 

  


