Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 28.12.2017 do 4.01.2018
1. Gosia: proszę cię Panie Jezu Miłosierny o odzyskanie mojego srebrnego łańcuszka z pięcioma srebrnymi
medalikami, pamiątki Pierwszej Komunii Świętej. Zawierzam Ci panią policjantką Ulę i tych którzy chcą mi pomóc
w tej sprawie, abyś Jezu obdarzył ich twoim światłem i mądrością [28.12.2017]
2. Gosia: proszę o łaskę odzyskania zdrowia i schudnięcia dla Patrycji, o zdrowe białe zęby, a także otwartość serca
na przyjęcie łask Bożych i charyzmatów na czas sakramentu bierzmowania [28.12.2017]
3. Gosia: proszę o łaskę uzdrowienia nóg dla Przemka, abyście Jezu i Maryjo uchronili go od operacji i pomogli w
realizacji jego marzenia w przyjęciu do upragnionej drużyny piłkarskiej [28.12.2017]
4. Święty Charbelu proszę Cię o ukończenie seminarium przez kleryka Szymona [28.12.2017]
5. Święty Charbelu proszę cię o to żeby mały Szymuś znalazł się w rodzinie zastępczej Teresy i Janka [28.12.2017]
6. Zofia: Święty Charbelu uwolnij mnie z choroby płuc i serca. Miej mnie w opiece [28.12.2017]
7. Babcia: Święty Charbelu uwolnij mojego wnuczka Kacperka od złego postępowania i przywróć do wiary
[28.12.2017]
8. Zofia: Święty Charbelu proszę o pojednanie rodziny i o zdrowie i błogosławieństwo dla niej [28.12.2017]
9. Święty Charbelu proszę o opiekę nad moją córką Anną i dziećmi. Prowadź ją ku Bogu [28.12.2017]
10.Proszę o nawrócenie męża Romana i córki Patrycji oraz o uświęcenie jej związku [28.12.2017]
11.Proszę o zdrowie dla Joanny, Krzysztofa, Adama, Marka i Adama. Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem
uproś łaskę zdrowia dla nich [28.12.2017]
12.Święty Charbelu proszę Cię o uzdrowienie Marleny [28.12.2017]
13.Proszę o zdrowie dla syna i wyleczenie z pokrzywki oraz uzdrowienie z problemów neurologicznych zespołu
Aspergera. Proszę Cię o zdrowie dla męża, który ma kłopoty z sercem [28.12.2017]
14.Janusz prosi o nawrócenie dzieci szczególnie córki Ewy i ulżenie jej bólom po porodzie [28.12.2017]
15.Proszę o łaskę macierzyństwa [28.12.2017]
16.Justyna: prozę o uzdrowienie dla Małgosi i jej rodziny [28.12.2017]
17.Justyna: proszę o łaskę odnalezienia powołania zawodowego [28.12.2017]
18.[Teresa: Święty Charbelu proszę o moje uzdrowienie na duszy i ciele i o uzdrowienie mojego małżeństwa
[28.12.2017]
19.Monika: Proszę o uzdrowienie z chorób kobiecych i o to żeby z języka zeszły palący rany i bąble [28.12.2017]

20.Proszę o zdrowie dla syna Maćka [28.12.2017]
21.Proszę o właściwe wybory i zdrowie dla Anety [28.12.2017]
22.Ania: proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienie z nałogu w swojej rodziny oraz o zdrowie fizyczne i jedność w
rodzinie. Dziękuję [28.12.2017]
23.Olga: proszę o męża bym mogła stworzyć prawdziwą rodziną. Proszę o dobro i ciepło dla córki oraz by nigdy nie
zbłądziła [28.12.2017]
24.Święty Charbelu proszę Cię o modlitwę i łaskę zdrowia dla moich dzieci, mojej siostry Ani, chorej na Parkinsona i o
łaskę zdrowia dla mnie [28.12.2017]
25.Proszę o łaskę wiary dla córki Oli oraz syna Łukasza zięcia Roberta. Proszę o uratowanie małżeństwa i rodziny
córki Oli [28.12.2017]
26.Żona: proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz o wstawiennictwo Świętego Charbela i
uzdrowienie wzroku dla Wojciecha [28.12.2017]
27.Proszę o uzdrowienie duszy Romualda [28.12.2017]
28.Urszula: Dobry ukochany Święty Charbelu uproś mi u Miłosiernego Jezusa łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej oraz uporządkowania mojej codzienności. Niech święta Wola mojego Pana wypełnia się w moim
życiu oraz w żyiu moich bliskich, męża, dzieci, zięcia i wnucząt [28.12.2017]
29.Mirka: Panie Jezu Dziękuję za wszystkie łaski jakimi obdarzasz moją rodzinę i mnie [28.12.2017]
30.Proszę w intencji o zdrowie i błogosławieństwo dla członków rodziny Młynarskich - Jakuba, Włodzimierza, a
szczególnie o uzdrowienie Katarzyny choroby szpiku [28.12.2017]
31.Święty Charbelu dziękuję za wstawiennictwo w intencji udanej operacji [28.12.2017]
32.Proszę o wybudzenie Bartka [28.12.2017]
33.Mama za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi o uleczenie Ani z bólów brzucha [28.12.2017]
34.Proszę o wstawiennictwo Świętego Ojca Charbela w zdrowiu psychicznym oraz abym znalazła miłość [28.12.2017]
35.Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo i nawrócenie oraz uwolnienie Mariusza spod wpływu złego
[28.12.2017]
36.Proszę za Piotra, który po kilkunastu latach wrócił do Polski o poznanie dobrej dziewczyny, przyszłej żony, o
założenie rodziny i o zdrowie i pomyślność [28.12.2017]
37.Ania: Święty Charbelu proszę o nawrócenie Karolinki, Weroniki i Bartka. Proszę o zdrowe serduszko mojej mamy
Reni i taty Henia [28.12.2017]
38.Proszę o wyzwolenie z nałogu alkoholowego mojego brata Tadeusza [28.12.2017]

39.Agata i Sebastian: Prosimy aby Pan doprowadził nas drogami czystości do ślubu. Proszę o pokój w rodzinach i
wypełnianie się woli Bożej w każdej sytuacji naszego życia. Prosimy o dobrą pracę [28.12.2017]
40.Iwona: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej i złych
skutków zastosowanej terapii mojej córki Agatki [28.12.2017]
41.Karina: bardzo proszę o modlitwę za syna Leona - o uzdrowienie duszy i ciała i nawrócenie, o błogosławieństwo w
małżeństwie. Dziękuję za modlitwę za syna Karola [28.12.2017]
42.Tomasz: Panie Jezu proszę cię przez twoją matkę Maryję i Świętego Charbela o zdrowie i życie dla mamy Wiesi, o
uzdrowienie i uwolnienie dla mnie, i o chwałę nieba dla o. Cyryla, Panie Jezu dziękujemy Ci [28.12.2017]
43.Bogusia: proszę o łaskę uzdrowienia dla męża który ma nowotwór nerki z przerzutami [28.12.2017]
44.Jolanta: proszę o uzdrowienie Łukasza z depresji, odnalezienie sensu życia i nawrócenie [28.12.2017]
45.Beata: Proszę o modlitwę za mojego tatę Zbyszka, który właśnie został dowieziony do szpitala i zdiagnozowano
wylew krwi do mózgu. Proszę o łaskę uzdrowienia [29.12.2017]
46.Piotr: Proszę o znalezienie pracy. Mam 58 lat i nie jest mi łatwo [29.12.2017]
47.Patrycja: Panie Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię o zdrowie dla Pawła po ciężkim wypadku.
Miej go w swojej opiece [28.12.2017]
48.Danuta: Proszę o modlitwę o zdrowie dla męża Stanisława o nawrócenie do kościoła Bogdana i jego córek.
Bóg zapłać za modlitwę [29.12.2017]
49.Janina: Proszę o modlitwę za mojego męża Henryka o uratowanie jego nogi i odstąpienie od amputacji
[31.12.2017]
50.Agnieszka: Bardzo proszę o modlitwę za mnie o uzdrowienie z reumatoidalnego zapalenia stawów [31.12.2017]
51.Paweł: Święty Charbelu proszę Ciebie o nawrócenie Darka, Przemka, Kazimierza. Pomóż także ażeby moja siostra
wzięła ślub kościelny. Święty Charbelu proszę o błogosławieństwo Boże dla mojej całej rodziny, żeby moja żona
znalazła pracę, proszę o dar poczęcia [1.01.2018]
52.Ewa: Proszę o modlitwę o zdrowie i potrzebne łaski dla malutkiego Mateuszka, który urodził się w 27 tygodniu
ciąży i walczy o życie. Bóg zapłać [1.01.2018]
53.Ewa: proszę o błogosławieństwo Boże dla mnie i całej rodziny [2.01.2018]
54.Helena: Podziękowanie za otrzymane laski i prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w Nowym
Roku dla mojej rodziny [2.01.2018]
55.Joanna: Prośba o uwolnienie Moniki od objadania się chipsami [3.01.2018]
56.Kasia: Proszę Święty Charbelu uproś mi uzdrowienie z choroby nowotworowej. Wierzę w Twoje wstawiennictwo i
wierzę, że wyniki badań wskażą, że moje błagania zostały [3.01.2018]
57.Bogdan: Proszę o modlitwę o uzdrowienie Maksymiliana, niespełna tygodniowego synka przyjaciółki mojej żony,
który doznał wylewu krwi do mózgu, przez co zagrożone jest jego życie i zdrowie. Bóg zapłać [3.01.2018]

58.Edyta: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o łaskę nawrócenia męża Witolda i uratowania naszego
małżeństwa [4.01.2018]
59.Bogumiła: Proszę o jasność umysłu i dobrą pracę dla Piotra [4.01.2018]
60.Waldemar: Proszę o powrót do zdrowia dla taty Jana po trzecim zawale serca i siłę dla mamy Marii w opiece nad
nim. Święty Charbelu pomóż! Uzdrowienie chorych wstawiaj się za nami! [4.01.2018]
61.Proszę o siłę i zdrowie dla mamy Marii w opiece nad chorym tatą Janem. Proszę by porzuciła nałóg palenia
papierosów. Święty Charbelu pomóż! Uzdrowienie chorych módl się za nami! [4.01.2018]
62.Zofia: Prośba o szczęśliwe zakończenie sprawy sadowej Jakuba (16 Iat) i Beaty (19 Iat) [4.01.2018]
63.Święty Charbelu błagam Cię o nawrócenie i prawdziwe życie w Bogu dla mojego męża Artura [4.01.2018]
64.Zofia: Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Mieczysławy, chorej na nowotwór płuc i oskrzeli. Proszę, aby rzuciła nałóg
palenia papierosów [4.01.2018]
65.Andrzej: Maryjo, Matko Najukochańsza proszę o pokój serca, myśli, radość życia dla mojej żony. Dziękuję Ci za
Twoją obecność i za to, że cuda działasz w naszym życiu [4.01.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 4 do 11.01.2018
1. Święty Charbelu proszę wstaw się za Filipem u Pana by przeszedł jutrzejszy konkurs z matematyki [4.01.2018]
2. Panie Jezu wstawiennictwem Świętego Świętego Charbela błagam Cię w intencji mojej matki Janiny i ojca
Aleksandra [4.01.2018]
3. Święty Charbelu błagam Cię o Bożą pracę. Uwolnij mnie od nędzy bo nie mogę już tak żyć [4.01.2018]
4. Proszę o uzdrowienie Krystiana z lęku przed chodzeniem do przedszkola i uzdrowienie z nadpobudliwości. Proszę
aby jego mama opiekowała się i była zdolna do opieki nad nim [4.01.2018]
5. Proszę za Magdę o uzdrowienie i uwolnienie z lęków i pragnienie pójścia do pracy [4.01.2018]
6. Proszę o dobre stanowisko i dobre warunki pracy. Proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne o dobrego męża o
bezbolesne wyleczenie zębów. Proszę za księży, bliskich i zmarłych [4.01.2018]
7. Święty Charbelu błagam Cię w intencji Eli i jej rodziny oraz Agi i innych [4.01.2018]
8. Święty Charbelu błagam Cię w intencji Kasi, Kasi, Andrzejka, Andrzeja, Ani i Michałka [4.01.2018]
9. Święty Charbelu Twoja czcicielka prosi Cię o uwolnienie z chorób cielesnych [4.01.2018]
10.Proszę o zdrowe ciało i duszę dla mojej siostry [4.01.2018]
11.Proszę o modlitwę za Jagodę o oczy ból głowy. Aby dobrze się uczyła i nie sprawiała trudności w szkole
[4.01.2018]
12.Proszę za Jasia o uzdrowienie z nadpobudliwości i agresji [4.01.2018]
13.Święty Charbelu błagam Cię w intencji Marcina od dar nawrócenia i uwolnienie dla niego [4.01.2018]
14.Święty Charbelu błagam Cię w intencji nawrócenia i uwolnienia od wszelkiego zła Joanny, aby doświadczyła
Bożej miłości [4.01.2018]
15.Panie Boże zawierzam Ci Agnieszkę, moją córkę która ma być jutro oferowana z powodu zmiany w piersi proszę o
uzdrowienie dla niej nie ją pani w swojej opiece [4.01.2018]
16.Święty Charbelu w proszę o twoje wstawiennictwo do Ojca za moją córkę Agatkę o cud uzdrowienia z choroby
nowotworowej i wszelkich powikłań prowadzonej terapii [4.01.2018]
17.Święty Charbelu błagam cię w intencji uleczania mojego wzroku, abym miała pieniądze na nowe okulary, bo te są
za słabe [4.01.2018]
18.Święty Charbelu błagam Cię o uzdrowienie finansowe [4.01.2018]
19.Święty Charbelu proszę Cię żeby spotkała sprawiedliwość Marka, Izę,j Ewę i innych, którzy mnie potraktowali tak
źle [4.01.2018]

20.Święty Charbelu błagam Cię pomóż mi w życiu, proszę Cię o dar prawdziwych przyjaciół [4.01.2018]
21.Proszę o modlitwę w intencji żony i teściowej, aby nie niszczyły naszego małżeństwa [4.01.2018]
22.Ewa prosi o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny [4.01.2018]
23.Proszę o dar pojednania syn Wojtka z mamą i o Boże błogosławieństwo w rodzinie [4.01.2018]
24.Święty Charbelu uwolnij Andrzeja od nałogu papierosowego [4.01.2018]
25.Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla Asi, Jarka, Gosi, Radka, Eweliny, Mikołaja, Antka i Dominiki. Proszę o
silną wiarę i wstawiennictwo Świętego Charbela [4.01.2018]
26.Z okazji urodzin mojej córki Anny proszę Świętego Charbela o łaski Boże i dary Ducha Świętego na każdy dzień
[4.01.2018]
27.Święty Charbelu proszę o nawrócenie mojego syna i wnuka ze złej drogi [4.01.2018]
28.Święty Charbelu poprowadź do uzdrowienia mojej rodziny [4.01.2018]
29.Święty Charbelu proszę o uzdrowienie mojego męża z udaru mózgu i pojednanie z Jezusem Chrystusem
[4.01.2018]
30.Jezu uwolnij Krzysztofa, Łukasza Janusza, Olę Michała, Marcina, Edwarda, Hieronima. Daj im nawrócenie i uwolnij
ich z nałogów [4.01.2018]
31.Święty Charbelu proszę o uwolnienie syna z nałogu oraz o Boże błogosławieństwo dla jego całej rodziny
[4.01.2018]
32.Wojciech: proszę o wstawiennictwo Świętego Szarbela uzdrowienie oczu, oraz chorego kręgosłupa [4.01.2018]
33.Gosia: Panie Jezu daj Andrzejowi i Karolinie łaskę Miłosierdzia i pragnienie powrotu do siebie, aby żyjąc
sakramentalne byli szczęśliwi ze swoją córką. Dla córki proszę o łaskę zdrowia, błogosławieństwa i wszelką
pomyślność w edukacji [4.01.2018]
34.Gosia: proszę o łaskę uzdrowienie nóg Przemka, abyś Jezu uchronił go od operacji i by jego marzenia sportowe się
spełniły [4.01.2018]
35.Gosia: proszę, jeśli taka jest wola Jezusa i Maryi o łaskę odzyskania srebrnego łańcuszka z pięcioma srebrnymi
medalikami, które są jedyną pamiątką pierwszej komunii świętej [4.01.2018]
36.Tomasz: Proszę o potrzebne łaski dla Ojca Andrzeja [4.01.2018]
37.Anna: Proszę o modlitwę w intencji mojej 2 letniej córeczki Natalii, o uzdrowienie. Żeby już wszystkie wyniki były
dobre i okazało się, że to nie choroba genetyczna. Żeby się skończyły kłopoty z oddychaniem i pobyty w szpitalach
a dzieciątko mogło zdrowo się rozwijać na chwałę Bożą [4.01.2018]
38.Magdalena: Jezu wyrwij mnie z tego koszmaru, w którym się znalazłam. Proszę o silną wiarę, o światło Ducha św.,
potrzebną mądrość, jasny umysł i pokój w sercu. Jezu Ty się tym zajmij [4.01.2018]

39.Agnieszka: bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie przyczyny mojego ciśnięcia na pęcherz, żeby Pan uleczył i
żeby nie było ponownego nawrotu, o uzdrowienie moich narządów kobiecych, o uzdrowienie mojej kobiecości i
seksualności i o światło Ducha w tej sferze. Serdeczne Bóg zapłać [4.01.2018]
40.Bogusia: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża który ma nowotwór złośliwy nerki z
przerzutami. Proszę o modlitwę bo stan jego się pogarsza-żona Bogusia [4.01.2018]
41.Renata: proszę o modlitwę w intencji córki Katarzyny , o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Alicji [5.01.2018]
42.Edyta: Proszę o modlitwę za duszę śp. Bożenki, a także za Jej męża i 5 dzieci, które zostawiła. Jezu, Maryjo, Święty
Jozefie Wam zawierzamy Bożenkę i Jej rodzinę [5.01.2018]
43.Żona: Proszę w intencji Michała, o wyciszenie, siły do wykonywania ogromu obowiązków w pracy, prowadzenie
Ducha Świętego i zdrowie. Jezu, Maryjo, Święty Józefie Wam zawierzam nasza rodzinę. Bóg zapłać [5.01.2018]
44.Renata: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o modlitwę o zdrowie i potrzebne łaski oraz o
błogosławieństwo dla ciężko chorego Zbigniewa [7.01.2018]
45.Wiesława: Święty Charbelu proszę Cię o uzdrowienie Józefa z cukrzycy i jej skutków [7.01.2018]
46.Aneta: Bardzo proszę o modlitwę w intencji ocalenia mojego brata i uwolnienia z trudnej sytuacji, w której się
znajduje [7.01.2018]
47.Helena: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie bliskiej mi osoby z przewlekłego bólu [8.01.2018]
48.Agata: O uzdrowienie Agaty chorej na raka w 9 miesiącu ciąży i by jej dziecko mogło się urodzić [8.01.2018]
49.Elżbieta: Święty Charbelu potężny Cudotwórco błagam Cię o nawrócenie mojego męża Artura, żeby tak naprawdę
spotkał i doświadczył Boga w swoim życiu, aby Dobry Pan dotknął i przemienił serce męża, myślenie, wypowiedzi,
zachowanie, aby uwolnił męża od wszelkiego zła i aby mąż poczuł ogromną miłość do Pana Boga [8.01.2018]
50.Kamila: Święty Charbelu sługo umiłowany Naszego Pana Jezusa Chrystusa proszę uproś mi dar trzeźwości dla
mojego męża i aby w nim wytrwał [8.01.2018]
51.Marzena: Proszę o modlitwę za mnie i mojego syna oraz rodziców. Choruję na nowotwór złośliwy mózgu. Proszę
o dzielne stawianie czoła chorobie. Najbliżsi pomagają mi i wspierają. Proszę o łaskę i błogosławieństwo dla syna
[8.01.2018]
52.Piotr: Proszę o uzdrowienie mojej córki , która jest jeszcze w łonie i u której wykryto nieprawidłowości w budowie
serca [8.01.2018]
53.Renata: Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji o pojednanie całkowite z człowiekiem z którym jestem w
głębokim konflikcie. Błagam miłosiernego Boga o naprawienie relacji i pokonanie zła, które nas podzieliło i
zniszczyło moje życie. Proszę Boga o pomoc i błogosławieństwo. Aby miłosierny Bóg pomógł mi [10.01.2018]
54.Maria: proszę w intencji ciężko chorego Remusia [10.01.2018]
55.Daria: Proszę o modlitwę za mamę o jej uzdrowienie, o światło Ducha Świętego dla lekarzy o dobre wyniki badań,
pozytywne rozwiązanie pewnej sprawy zawodowej i owocne przeżycie rekolekcji na które wybieram się 15-21
stycznia, bym mogła doświadczyć, Bożej, uzdrawiającej miłości [10.01.2018]
56.Mama: Święty Charbelu proszę o uwolnienie Katarzyny z przewlekłego bólu głowy. Matko Boża polecam Ci moją
rodzinę i proszę o potrzebne łaski [10.01.2018]
57.Jola: Proszę o modlitwę, żeby mój brat związał się z inna dziewczyną. Proszę, żeby to była praktykująca i wierząca
Polka. Proszę o dobrego i kochającego męża dla mnie [10.01.2018]

58.Jola: Prośba o wielką modlitwę za Marysię. Ma niespełna pól roku. Zachorowała na sepsę i zapalenie opon
mózgowych. Lekarze nie dają dużych szans na przeżycie. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie [11.01.2018]
59.Proszę Za ks. Piotra o potrzebne łaski. Za Gemmę Filippi o Boże błogosławieństwo [11.01.2018]
60.Za przeżywające kryzys małżeństwo o porozumienie miedzy małżonkami. Proszę O błogosławieństwo dla rodziny
[11.01.2018]
61.Joanna: proszę o uwolnienie Moniki od objadania się chipsami i o pracę dla niej [11.01.2018]
62.Zofia: Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Mieczysławy, chorej na nowotwór płuc i oskrzeli. Proszę, aby rzuciła nałóg
palenia papierosów [11.01.2018]
63.Andrzej: Maryjo, Matko Najukochańsza proszę o pokój serca, myśli, radość życia dla mojej żony. Dziękuję Ci za
Twoją obecność i za to, że cuda działasz w naszym życiu [11.01.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 11 do 18.01.2018
1. Proszę o dobrą i stałą pracę zawodową w Żarach dla Andrzeja i Karoliny [11.01.2018]
2. Proszę o bardzo dobrą edukację w technikum dla Patrycji i o łaskę pełni zdrowia dla niej [11.01.2018]
3. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w dniu 27 urodzin Przemysława proszę o wszelkie
łaski i cuda miłosierdzia w jego życiu. Dziękuje też za wszystkie łaski otrzymane w dotychczasowym życiu
[11.01.2018]
4. Proszę o dar sakramentu małżeństwa dla Andrzeja i Karoliny [11.01.2018]
5. Proszę o uzdrowienie z wszystkich chorób fizycznych dla Kazimierza [11.01.2018]
6. Proszę o uzdrowienie oczu dla ojca Remigiusza [11.01.2018]
7. Proszę o wzajemne zrozumienie, życzliwość, jedność, wybaczenie, uwolnienie z nałogu, ochronę przed złem,
prawdziwą miłość w mojej rodzinie, a także o dobre zdrowie i życie sakramentalne w niej [11.01.2018]
8. Proszę w intencji Przemysława i Małgorzaty o cuda Miłosierdzia w ich życiu, o ochronę przed złem, o prawdziwą
radość Bożą w ich sercach, o dobre relacje z Chrystusem i ze sobą. Niech ich święci patronowie wypraszają im
potrzebne łaski oraz pomagają wzrastać w świętości [11.01.2018]
9. Matka prosi Świętego Charbela o wytrwałość w krytycznej sytuacji mieszkaniowej dla Gosi i Radka. Matko Boża
pomóż im przetrwać i daj im siłę do dalszego życia [11.01.2018]
10.Babcia prosi Świętego Charbela o mądrość wnucząt, aby otworzyły serce i okazały miłość swojej matce
[11.01.2018]
11.Matka za wstawiennictwem Świętego Charbela prosi Matkę Bożą o silną wiarę dla całej rodziny [11.01.2018]
12.Proszę w intencji żony o uwolnienie z uzależnienia od swojej matki i o miłość w małżeństwie [11.01.2018]
13.Zbigniew: proszę o chrzest dla Poli i o wiarę i zdrowie dla mojej rodziny [11.01.2018]
14.Święty Charbelu błagam Cię w intencji Aleksandra, Joanny i Janiny [11.01.2018]
15.Matka prosi Świętego Charbela o zdrowie, mądrość i wytrwanie w swoich postanowieniach dla córki Bogumiły
[11.01.2018]
16.Święty Charbelu błagam Cię w intencji Marcina. Daj mu to co Bóg mu przeznaczył [11.01.2018]
17.Święty Charbelu błagam Cię w intencji Kasi [11.01.2018]
18.Święty Charbelu błagam Cię wyprowadź mnie z nędzy finansowej [11.01.2018]
19.Święty Charbelu błagam Cię o wypełnienie powołania życiowego [11.01.2018]

20.Zbyszek: proszę o zdrowie dla Ilonki, żeby operacja 24 stycznia 2018 roku zakończyła definitywnie leczenie
[11.01.2018]
21.Święty Charbelu błagam Cię o dary rozumu, mądrości, wiary i nadziei dla mnie [11.01.2018]
22.Barbara: Święty Charbelu proszę o uwolnienie lęków, bezsenności, od leków przeciwdepresyjnych o pojednanie w
rodzinie [11.01.2018]
23.Tadeusz i Barbara błagają Świętego Charbela o łaskę uwolnienia, uzdrowienia nawrócenia i uświęcenia dla Joanny
i Tomasza [11.01.2018]
24.Krystyna: proszę Święty Charbelu prowadź mojego męża ku Bogu [11.01.2018]
25.Mirka: podziękowanie, że Bóg prowadzi mnie i całą moją rodzinę [11.01.2018]
26.Proszę o dobrego męża dla Ewy, żeby się zakochała z wzajemnością i wzięła ślub kościelny [11.01.2018]
27.Święty Charbelu błagam Cię o uwolnienie Aleksandra z nałogu jedzenia [11.01.2018]
28.Święty Charbelu błagam Cię o dar uwolnienia Janiny z nałogu palenia [11.01.2018]
29.Święty Charbelu dziękuję za uratowanie życia Pawła, proszę dla niego o udaną operację i całkowite uzdrowienie
po wypadku ręki i odbudowę nerwów w niej [11.01.2018]
30.Święty Charbelu błagam Cię o dar czystości i uwolnienia mnie z nałogu masturbacji [11.01.2018]
31.Święty Charbelu proszę Cię bardzo o uzdrowienie oczu moich i mojej mamy i uzdrowienie zmian w moich
piersiach [11.01.2018]
32.Wojciech: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Matkę Bożą o wstrzymanie choroby oczu i choroby
kręgosłupa [11.01.2018]
33.Proszę o uzdrowienie relacji w rodzinie i wierne wypełnianie woli Bożej dla całej rodziny [11.01.2018]
34.Proszę o zdrowie i o pokój w rodzinie Andrzeja [11.01.2018]
35.Mama: Boże święty bardzo proszę o zdrowie dla mojej córki i żebym mogła wyleczyć nerw trójdzielny na który
bardzo cierpię [11.01.2018]
36.Podziękowanie za uzdrowienie duszy oraz prośba o dalsze trwanie w Bogu [11.01.2018]
37.Święty Charbelu bardzo Cię proszę o zdrowie dla Elżbiety [11.01.2018]
38.Proszę o zdrowie i życie dla mojej mamy Marty [11.01.2018]
39.Proszę o zdrowie i Miłosierdzie Boże w życiu osobistym i zawodowym dla Anny [11.01.2018]

40.Zofia: Święty Charbelu wyprowadź moją rodzinę na prostą drogę życia [11.01.2018]
41.Święty Charbelu błagam Cię w intencji Bożej pracy dla Joanny [11.01.2018]
42.Święty Charbelu błagam Cię o wolność, prawdziwą miłość, radość, pokój, kochającą kobietę oraz o spełnienie w
pracy i o zdrowie [11.01.2018]
43.Krystyna: Panie Jezu Chryste proszę Cię o uzdrowienie duchowe mojej rodziny, o nawrócenie męża Krzysztofa i
córek Marii i Magdaleny, o pojednanie i utworzenie wspólnoty rodzinnej i domu rodzinnego na Twoim
fundamencie [11.01.2018]
44.Proszę o łaski Miłosierdzia Bożego i moc Jezusa w doświadczeniu każdego dnia cudów Bożych i bogactwo łask
Bożych dla ojców Jezuitów z naszej parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi [11.01.2018]
45.Proszę o łaskę odzyskanie srebrnego łańcuszka z pięcioma srebrnymi medalikami, pamiątki pierwszej komunii
świętej [11.01.2018]
46.Proszę o przyjęcie do upragnionej drużyny piłkarskiej dla Przemka i uzdrowienie jego nóg, by został uchroniony od
operacji [11.01.2018]
47.Proszę o Miłosierdzie Boże i pełnię łask Bożych dla Myrny Nazzour i jej rodziny [11.01.2018]
48.Monika: Proszę o łaskę ponownego macierzyństwa - zajścia w ciążę, szczęśliwego jej donoszenia i urodzenia
zdrowego dziecka [11.01.2018]
49.Tomasz: Serce Jezusa dziękuję Ci za łaski otrzymane od Ciebie i od Świętego Charbela, proszę o potrzebne łaski
dla o. Andrzeja, o uzdrowienie dla mamy i dla mnie [11.01.2018]
50.Tomasz: Święty Charbelu dziękuję Ci za łaski które mi przyniosłeś, za pomoc w chorobie i pokazanie drogi do
uzdrowienia. Matko Boża dziękujemy Ci [11.01.2018]
51.Katarzyna: Święty Charabelu proszę Cię o uzdrowienie z migrenowych bólów głowy [11.01.2018]
52.Bogusia: Świety Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża który ma nowotwór złośliwy nerki z
przerzutami. Proszę o modlitwę [11.01.2018]
53.Beata: Proszę o modlitwę o miłosierdzie, wyjście ze ślepoty beznadziei, żywą wiarę dla mnie i bliskich o przemianę
serca i umysłu, zaufanie. Proszę też o łaskę przebaczenia, pojednania w rodzinie powrotu do sakramentów, do
kościoła [11.01.2018]
54.Albert: Prozę w intencji półrocznej Marysi. Zachorowała na sepsę i zapalenie opon mózgowych. Lekarze nie dają
dużych szans na przeżycie [11.01.2018]
55.Kamila: Proszę o modlitwę w intencji Zofii, chorej na raka płuc z przerzutami. Dziś została namaszczona olejem
Świętego Charbela [12.01.2018]
56.Patrycja: Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i
ciała, proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla Pawła po bardzo ciężkim wypadku [12.01.2018]
57.Joanna: Proszę Cię Święty Charbelu o łaskę urodzenia zdrowych bliźniąt oraz o uratowanie małżeństwa mojej
siostry Hani [12.01.2018]
58.Joanna: Święty Charbelu błagamy Cię wyproś u Pana łaskę uzdrowienia uszu i migdałów Macieja oraz zdrowie
duszy i ciała dla Amelki Piotra, Asi, Agnieszki, Tomka, Haliny, Piotra i Macieja [14.01.2018]

59.Przemek: Prośba o szczęśliwy przebieg operacji oczu dla ks. Adama i szybki powrót do pełni sił. Jezu Ufam Tobie
[14.01.2018]
60.Iza: Bardzo proszę o modlitwę za moją Mamę Wandę, jest umierająca, trzeci dzień w szpitalu, przyjęła
Sakramenty Święte - chwała Panu! Jezu Miłosierny, zmiłuj się nad moją Mamą, Maryjo Matko Niepokalana
wstawiaj się za Nią [14.01.2018]
61.Halina: O zdrowie dla wnuczka Antosia, aby miał dobry kontakt wzrokowy, dobrze rozumiał rzeczywistość, miał
dobry słuch i stał się spokojnym, odważnym i mądrym chłopcem [15.01.2018]
62.Halina: O potomstwo dla Łukasza i Pauliny oraz łaskę zdrowia, wiary i miłości dla nich [15.01.2018]
63.Danuta: W intencji mojego męża żeby był lepszym mężem i ojcem dla wszystkich naszych dzieci zwłaszcza dla
mojego syna Łukasza i jego przyszłej żony. Żeby włączył się w przygotowywania do ślubu i wesela oraz żeby
pozwolił im zamieszkać po ślubie u nas do czasu aż wykończą dom. Żeby poprawiły się relacje między moim
synem Łukaszem a moim mężem. Proszę też o zdrowie, zgodę w rodzinie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej
rodziny [15.01.2018]
64.Ewa: Proszę o modlitwę w mojej intencji o uzdrowienie fizyczne, psychiczne, duchowe oraz o lepszą pracę i
znalezienie męża oraz łaskę nieba [15.01.2018]
65.Iza: Proszę o modlitwę o zdrowie dla 2-miesięcznego Miłosza, który ma sepsę [15.01.2018]
66.Bogdan: Proszę o zdrowie dla Maksymiliana i o siłę w trudnych chwilach dla jego rodziców Anny i Krzysztofa
[16.01.2018]
67.Małgorzata: Bardzo dziękuję za wstawiennictwo Świętego Charbela w trudnej sprawie rodzinnej. Naprawdę
bardzo pomógł i uprosił Boży pokój i dzisiaj również proszę w podobnej intencji oraz o dobrą pracę dla Moniki
[17.01.2018]
68.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o łaskę nawrócenia mojego męża, aby zerwał kontakt z drugą
kobietą. Proszę o łaski dla niej i jej dzieci by ich życie się odmieniło bez krzywdzenia innych osób. Boże uratuj moje
małżeństwo. Jezu Ufam Tobie. Matuchno Kochana wstawiaj się za mną i moją rodziną [17.01.2018]
69.Elżbieta: Święty Charbelu błagam Cię ratuj mojego męża i moje małżeństwo! Błagam Cię żeby do mojego
małżeństwa przyszła zgoda, dobroć, miłość, szacunek , porozumienie, a przede wszystkim Bóg. Tobie to wszystko
powierzam. Błagam Cię jeszcze raz ze łzami w oczach i moim bólem serca wysłuchaj mnie [17.01.2018]
70.Iza: Proszę o modlitwę w intencji zdania wszystkich egzaminów na studiach jak najszybciej i bez większych
komplikacji oraz o zdanie egzaminu na prawo jazdy. Proszę także o przebaczenie tego co źle zrobiłam, ponieważ
bardzo i szczerze tego żałuję [18.01.2018]
71.Andrzej: Maryjo, Matko Najukochańsza proszę o pokój serca, myśli, radość życia dla mojej żony. Dziękuję Ci za
Twoją obecność i za to, że cuda działasz w naszym życiu [18.01.2018]
72.Andrzej: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o cud uzdrowienia, pokój myśli i serca dla cierpiących na
bezsenność i nerwicę koleżanek z pracy Renaty i Oli. Proszę Cię Panie uzdrów sytuację w ich miejscach pracy i
przyjdź im z pomocą [11.01.2018]
73.Andrzej: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o cud uzdrowienia Iwony, cierpiącej na nowotwór. Jak
mówią lekarze jest nieoperacyjny, szybko się powiększa i silnie uciska na kręgosłup i jelita. Święty Charbelu,
pomóż! [18.01.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 18 do 25.01.2018
1. Karina: proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny, zdrowie ducha i ciała, nawrócenie, jedność i miłość
[18.01.2018]
2. Tomasz: Panie Jezu i Święty Charbelu dziękuję Ci że poprawiły mi się wyniki, proszę o zachowanie Wojtusia od
zabiegu chirurgicznego, o uzdrowienie i uwolnienie dla mnie, o potrzebne łaski dla Ojca Andrzeja [18.01.2018]
3. Bogusia: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża, który ma nowotwór złośliwy nerki z
przerzutami [18.01.2018]
4. Diana: proszę o modlitwę dziękczynno-błagalną o zdrowie Blanki [18.01.2018]
5. Proszę o hojność i obfitość łask Bożych, o Miłosierdzie Boże każdego dnia dla Lucynki i Andrzejka i ich przyszłego
dziecka. By zawsze byli szczęśliwi i mieli słoneczne dni [18.01.2018]
6. Proszę o jedność narodową o wzrost w wierze dla polskich polityków, by ustanawiali dobre prawa, na
fundamencie przykazań Bożych, dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla najbardziej potrzebujących i najsłabszych w
naszym kraju [18.01.2018]
7. Proszę o łaskę cudu Bożego w uzdrowieniu biodra dla Magdy, by została uchroniona od operacji. Proszę o
wysłuchanie i spełnienie jej dwóch próśb, które zawierza Jezusowi [18.01.2018]
8. Proszę o odzyskanie dobrego zdrowia dla Marii, aby w pełni Bożej radości i Bożym miłosierdziu była bardzo
szczęśliwa w swojej rodzinie i aby w mocy Bożej wzrastała w wierze wspierana, ożywiana i napełniana żywą
obecnością Bożą [18.01.2018]
9. Proszę o łaski Boże potrzebne do życia w małżeństwie dla Andrzeja i jego żony Małgorzaty i całej ich rodziny, aby
doświadczali prawdziwego szczęścia pełnego Miłosierdzia i cudów Bożych [18.01.2018]
10.Proszę o dobrego i kochanego męża [18.01.2018]
11.Święty Charbelu proszę uproś u Boga łaskę dobrego męża dla Milenki, aby zakochała się z wzajemnością
[18.01.2018]
12.Proszę o łaskę dla ludzi z którymi jestem na szkoleniu [18.01.2018]
13.Gosia: Proszę o łaskę wzajemnego zrozumienia i wzajemnej modlitwy w doświadczaniu żywej obecności
Chrystusa i Bożego Miłosierdzia każdego dnia dla Przemusia i Gosieńki [18.01.2018]
14.Proszę o uzdrowienie ręki dla Kazimierza by został uchroniony od operacji. Pokornie z całego serca dziękuje jego
córka [18.01.2018]
15.Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Hani [18.01.2018]
16.Proszę o Chrzest Święty dla Kajetana i o wiarę dla jego rodziców [18.01.2018]
17.Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa, uwolnienie od
nienawiści i o wzrost miłości w naszych sercach [18.01.2018]
18.Święty Charbelu proszę o łaskę nawrócenia dla syna, o które prosi jego rodzina [18.01.2018]
19.Krystyna: Święty Charbelu uproś proszę u Pana Boga łaskę skończenia studiów dla Michała [18.01.2018]

20.Święty Charbelu uproś u Pana Boga łaskę uzdrowienia duszy i ciała oraz całkowitego uzdrowienia ręki dla syna
Pawła [18.01.2018]
21.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o szczęśliwy przebieg ciąży dla Martyny [18.01.2018]
22.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie z choroby oczu dla Wojciecha [18.01.2018]
23.Proszę o łaskę powrotu do pracy zawodowej dla Justyny i Ani w której byłyby szczęśliwe i spełnione zawodowo
[18.01.2018]
24.Proszę o potrzebne łaski dla Gosi, o powrót do porannych godzin pracy i pomoc w sprawie posługi modlitewnej
[18.01.2018]
25.Proszę o doświadczenie Bożego Miłosierdzia każdego dnia dla posługujących w dwóch wspólnotach
charyzmatycznych [18.01.2018]
26.Proszę o uratowanie narzeczeństwa Andrzeja i Karoliny, o uratowanie ludzi bliskich sercu by byli chronieni i
bezpieczni w Bożym miłosierdziu. Proszę też o pokój serca i wzajemne zrozumienie i wyjaśnienia nieporozumień
między Gosią a współpracownikami [18.01.2018]
27.Irena: Proszę o modlitwę w intencji mojej wnuczki Oli. Szósta doba z wysoką gorączką. Maryjo upraszaj swojego
Syna o łaskę zdrowia dla Oli i pocieszenia dla Jej rodziców [19.01.2018]
28.Marzenna: Proszę o modlitwę za mnie w intencji Bogu znanej. Bóg zapłać [19.01.2018]
29.Gosia: Proszę o modlitwę w intencji Małgorzaty i Mirosława o życie zgodne z wolą Bożą, rozwiązanie trudnej
sytuacji oraz Boże błogosławieństwo [20.01.2018]
30.Janusz: Proszę wszystkich o gorącą modlitwę za Monikę, o cud uzdrowienia z tętniaka [20.01.2018]
31.Teresa: Święty Charbelu uproś u miłosiernego Boga cud uzdrowienia dla mojego męża Wacława z choroby
rakowej, która niszczy jego mózg [21.01.2018]
32.Anna: Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Witolda, który jest chory psychicznie i przestał przyjmować leki
[21.01.2018]
33.Aneta: Proszę o moje uzdrowienie zarówno fizyczne (w szczególności zatoki, serce, nerwy i tarczyca, kręgosłup,
żołądek) jak i duchowe, o zdrowie dla mojej córki Oliwii i męża Andrzeja, a także o zdrowie i błogosławieństwo dla
całej mojej rodziny. Bóg zapłać [21.01.2018]
34.Renata: Bardzo proszę o modlitwę o pojednanie z człowiekiem z którym jestem w głębokim konflikcie. Błagam
Boga o pokonanie zła, które nas podzieliło i o uzdrowienie naszych serc [21.01.2018]
35.Agnieszka: Kochany Ojcze Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo i uproszenie łaski uzdrowienia mojej duszy,
ciała i emocji [21.01.2018]
36.Aneta: Proszę o uratowanie życia i zdrowia mojego taty Krzysztofa [22.01.2018]
37.Renata: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o powrót do zdrowia i o potrzebne łaski dla Zbigniewa
[22.01.2018]
38.Marzena: Święty Charbelu bądź moim orędownikiem u Jezusa i uproś dla Barbary łaskę uzdrowienia z guzów na
piersiach i powrót do zdrowia [22.01.2018]

39.Anna: Święty Charbelu przez Twoje wstawiennictwo proszę o znalezienie pracy [22.01.2018]
40.Iwona: Panie Jezu dziękuję za wszystkie łaski mi wyświadczone. Proszę Cię abyś nadal mnie prowadził i pociągnął
do Swego Serca moich bliskich. Tobie powierzam mojego męża, dzieci rodziców i rodzeństwo. Proszę uzdrów
nasze życie od wszelkich nałogów i złych nawyków. Pomóż nam dziękować Ci swoim życiem. Jezu ufam Tobie
[22.01.2018]
41.Beata: Proszę o zdrowie duszy i ciała dla mnie i całej rodziny i o przylgnięcie do Jezusa i Maryi [23.01.2018]
42.Henryk: Proszę o dar spotkania dobrej żony i odwzajemnionej miłości w jej sercu, o moc bycia dobrym mężem i
ojcem. Dziękuję! [23.01.2018]
43.Agnieszka: Serce Jezusa proszę Cię o pokój w moim sercu jakiego świat dać nie może i o mądrość Bożą w
nurtujących mnie sprawach. Serce Jezusa w Twoich ranach jest moje uzdrowienie. Uzdrów mnie [24.01.2018]
44.Marzena: Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo do Boga i uproszenie łaski uzdrowienia oczu Karola
[24.01.2018]
45.Lucyna: Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i rodziny [24.01.2018]
46.Barbara: Proszę o zdrowie, dary Ducha Świętego oraz o uwolnienie od zła i zniewoleń [24.01.2018]
47.Maria: Proszę zdrowie potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny [24.01.2018]
48.Joanna: Proszę o uwolnienie Moniki od objadania się chipsami i o pracę dla niej [24.01.2018]
49.Helena: Święty Charbelu proszę o pomoc w trudnej sprawie finansowej, Bogu poleconej [25.01.2018]
50.Tomasz: Proszę o zdrowie dla mamy Wiesi, Wojtusia, Igi, potrzebne łaski dla Ojca Andrzeja, o uzdrowienie i
uwolnienie dla mnie [25.01.2018]
51.Zofia: Proszę o pomyślny przebieg dzisiejszej operacji oraz o powrót do zdrowia taty Oli, chorego na nowotwór
płuc [18.01.2018]
52.Andrzej: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o cud uzdrowienia Iwony, cierpiącej na nieoperacyjny
nowotwór. Święty Charbelu, pomóż! [25.01.2018]
53.Andrzej: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o pokój myśli i serca dla cierpiących na bezsenność i
nerwicę Renaty i Oli. Proszę Cię Panie uzdrów sytuację w ich miejscach pracy i przyjdź im z pomocą [25.01.2018]
54.Andrzej: Święty Charbelu, Święty Janie Pawle II proszę wstawiajcie się za mną i moją żoną, byśmy nie zboczyli z
drogi, którą wyznaczył dla nas Bóg. Upraszajcie dla mojej żony łaski pokoju serca, otwartości oraz dobrej pracy, a
dla naszej rodziny proszę o dar potomstwa, wzajemnego zrozumienia i miłości [25.01.2018]

