Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 25.01 do 1.02.2018
1. Maciej: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o potrzebne łaski dla teściowej Bogusławy i o jej
nawrócenie [25.01.2018]
2. Proszę o chrzest dla Poli, wiarę dla rodziny i zdrowie dla najbardziej potrzebujących [25.01.2018]
3. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie córki Ani [25.01.2018]
4. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mnie i całej rodziny. Proszę o
chrzest dla Nikoli, łaski i charyzmaty dla każdego z nas, o łaskę dobrej modlitwy dla mnie [25.01.2018]
5. Mama: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Matki Przenajświętszej, u Boga Ojca i u Jezusa Pana naszego
za Agatkę. Proszę o cud jej uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz o wszelką opiekę i łaski Ducha Świętego
[25.01.2018]
6. Dagmara: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o ułożenie nowego życia dla mnie i dzieci i o spotkanie
dobrego męża, który odpowie na potrzeby mojego serca [25.01.2018]
7. Za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o błogosławieństwo i uzdrowienie finansów Asi, bo żyje w
biedzie [25.01.2018]
8. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o dar nawrócenia Marcina, uwolnienia i uzdrowienia z
psychopatii [25.01.2018]
9. Żona: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienia Piotra z nowotworu [25.01.2018]
10.Agnieszka: Proszę o powrót do zdrowia Doroty [25.01.2018]
11.Święty Charbelu dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo i stan błogosławiony mojej córki [25.01.2018]
12.Ojcze podnieś mnie z dna, zmień moje życie, a upokorzenie i lęk zamień w radość [25.01.2018]
13.Asia: za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o uzdrowienie mojego wzroku [25.01.2018]
14.Za pośrednictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie mojej rodziny i małżeństwa oraz o łaskę uratowania
innych małżeństw [25.01.2018]
15.Proszę o łaskę Chrztu Świętego dla Klary, nawrócenia i świętości dla jej rodziców Daniela i Kamili [25.01.2018]
16.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie wzroku, kręgosłupa, chorych nóg dla Wojciecha
oraz o silną wiarę dla całej rodziny [25.01.2018]
17.Za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o uzdrowienie psychiczne i duchowe dla Joanny [25.01.2018]
18.Małgorzata: proszę o zdrowie dla Pauliny i zdanie egzaminów na studiach. Proszę o wstawiennictwo Świętego
Charbela [25.01.2018]
19.Monika: Święty Charbelu proszę Cię o zdrowie, o uzdrowienie mojej odporności. Za łaski otrzymane dziękuję
[25.01.2018]

20.Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby Jola, która leży w szpitalu na OIOM-ie, została
uzdrowiona z sepsy [25.01.2018]
21.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę miłości i nawrócenia dla Milenki [25.01.2018]
22.Maciej: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę miłości i nawrócenia dla mojej żony Aleksandry
[25.01.2018]
23.Święty Charbelu błagam Cię wprowadź mnie z biedy i daj mi pracę [25.01.2018]
24.Drogi Ojcze Charbelu, błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa prosząc o łaskę zdrowia i prowadzenie
[25.01.2018]
25.Błagam o zdrowie dla Justynki, Jerzego, Dominiki, Ireny, Kazimierza, Leona, rodziny Jaworskich, Agnieszki i
Wojciecha. Proszę o wsparcie dla Danusi, Ani i wszystkich którym obiecałam modlitwę stawienia wstawienniczą.
Bardzo dziękuję za doznane łaski. Proszę o zmianę nastawienia do ludzi i serca mojego brata Ryszarda
[25.01.2018]
26.W intencji dziękczynnej z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla mamy Beaty,
Agnieszki i Natalii [25.01.2018]
27.Proszę o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Młynarskich, a w szczególności o uzdrowienie dla Katarzyny z
chorób szpiku [25.01.2018]
28.Jezu, proszę o uwolnienie z nałogów, zdrowie fizyczne i duchowe dla O.M., M.D. i K.R. [25.01.2018]
29.Święty Ojcze Charbelu proszę Cię o uproszenie łaski dobrej żony dla Piotra i zdrowie dla jego rodziny i bliskich
[25.01.2018]
30.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o nawrócenie Mikołaja, Eweliny, Jarka i Martyny [25.01.2018]
31.Dziękuję Ci Święty Charbelu za uzdrowienie i wyciszenie moich nerwów oraz wyciszenie mojego męża
[25.01.2018]
32.Za wstawiennictwem Świętego Charbela i Matki Bożej proszę o szczęśliwy przebieg stanu błogosławionego dla
Martyny [25.01.2018]
33.Maria: proszę Cię Ojcze Święty Charbelu o wstawiennictwo i łaskę wyzwolenia mnie od zła, które dręczy moje
ciało i niszczy wszelką własność [25.01.2018]
34.Proszę o dobrą Bożą pracę i abym sama siebie pokochała [25.01.2018]
35.Jakub: proszę o uzdrowienie moich dziąseł i żołądka i o uzdrowienie Karoliny [25.01.2018]
36.Proszę o uzdrowienie z depresji oraz nóg, rąk, duszy i ciała. Proszę o uzdrowienie Karola i jego serca [25.01.2018]
37.Święty Charbelu proszę wstawaj się u Boga za Janiną, Aleksandrą i Joanną [25.01.2018]
38.Urszula: Święty Charbelu proszę wstaw się u Boga i wyproś dla Jana łaskę zdrowia, a dla synowi Harryemu pomóż
opuścić obóz imigracyjny w Afryce [25.01.2018]

39.Święty Ojcze Charbelu proszę Cię o modlitwę i o łaskę zdrowia dla mojej córki, syna, synowej i wnuczki siostry Eli
[25.01.2018]
40.Proszę o uzdrowienie chorej siostry Krystyny [25.01.2018]
41.Święty Charbelu proszę wyproś łaskę zdrowia dla Krystyny, Longina, Piotra, Marii i Małgorzaty [25.01.2018]
42.Święty Charbelu proszę Cię wstawiaj się u Boga za Ryszardem [25.01.2018]
43.Święty Charbelu proszę wstaw się za mną, uzdrów nerwy i mój kręgosłup [25.01.2018]
44.Proszę o łaskę zdrowia dla mojego wnuka Karola, który jest po operacji wycięcia migdałów. Proszę też o Boże
błogosławieństwo dla synowej, która jest w ciąży i ma problemy. Boże zlituj się i dopomóż [25.01.2018]
45.Proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne o zdrowie i łaski dla bliskich żyjących dla zmarłych, a dla zmarłych o
szczęście wieczne. Proszę o dobrą pracę, za kapłanów i za przyjaciół [25.01.2018]
46.Święty Charbelu dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo i łaskę otrzymania stażu [25.01.2018]
47.Święty Charbelu wyproś proszę łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla całej rodziny [25.01.2018]
48.Asia: Panie Jezu uwielbiam Cię, Święty Charbelu zajmij się mną [25.01.2018]
49.Proszę Cię Panie Boże o utrzymanie unieważnienia małżeństwa kościelnego. Proszę też o zdrowie dla mnie,
Małgosi, Sary, Pawła i mamy Bogusławy i o jej nawrócenie [25.01.2018]
50.Teresa: Proszę w intencji mojej mamy, żeby nie cierpiała. Proszę o spełnienie się Woli Bożej [25.01.2018]
51.Sylwia: Proszę za syna Tymona, aby Bóg obdarzył go łaską zdrowia [25.01.2018]
52.Renata: Proszę o modlitwę w intencji syna Maksymiliana o uzdrowienie z bólu kręgosłupa, o to żeby mógł
normalnie funkcjonować. Święty Charbelu błagam o Twoją interwencję przyjdź z pomocą mojemu dziecku,
uchroń je przed operacją i bólem, żeby mógł cieszyć się zdrowiem i życiem [26.01.2018]
53.Beata: Proszę o mądrość życiową dla mojej chrześnicy Patrycji i jej narzeczonego Piotra. Proszę, żeby się
nawrócili, żałowali za grzechy i byli dobrymi rodzicami [26.01.2018]
54.Agnieszka: Kochany Święty Charbelu proszę uproś mi łaskę wyciszenia moich emocji i uwolnienia mojego ciała z
napięcia. Niech lęk i przerażenie odejdą ode mnie daleko i niech mnie więcej nie dręczą [27.01.2018]
55.Anna: Proszę o błogosławieństwo, potrzebne laski i zdrowie dla mojej mamy i dla siostry Karoliny [27.01.2018]
56.Anna: Proszę o nawrócenie dla Michała i Artura, o błogosławieństwo w ich dorosłym życiu [27.01.2018]
57.Tomasz: proszę o łaskę zdrowia dla ciężko chorej żony Ewy. Święty Charbelu uproś u Boga łaskę o którą pokornie
proszę [27.01.2018]

58.Zbigniew: proszę bym chorobę znosił w pokorze, szacunku, zrozumieniu i mimo wszystkich ułomności ciała i duszy
mógł sprostać wyzwaniom, które mnie czekają [28.01.2018]
59.Aga: Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej księdza prałata
[28.01.2018]
60.Justyna: proszę o opiekę i wsparcie dla mnie, mojego męża i naszego dziecka. Proszę, abyśmy naszemu dziecku
zapewnili szczęśliwe dzieciństwo i dużo miłości. Żeby nasza córeczka miała zawsze rodziców przy sobie i abyśmy
nigdy nie zostali rozdzieleni. Proszę o pomyślne rozwiązanie spraw męża. Panie Jezu chroń od złego naszą rodzinę
[29.01.2018]
61.Urszula: Bardzo proszę o zdrowie dla mojego męża Jarosława cierpiącego na chorobę nowotworową. Jezu ufam
Tobie! [29.01.2018]
62.Aneta: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie moich oczu, głowy nóg i brzucha
[29.01.2018]
63.Ola: Proszę o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mojego taty Tadeusza chorego na raka [29.01.2018]
64.Anna: Proszę o zdrowie dla mojego syna Tymoteusza [30.01.2018]
65.Katarzyna: Święty Charbelu przez Twoje wstawiennictwo proszę o zdrowie dla mojego męża Piotra i syna Karola
[30.01.2018]
66.Bogusia: Święty Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo i o łaskę uzdrowienia mojego męża, który ma
nowotwór złośliwy nerki z przerzutami [30.01.2018]
67.Anna: proszę o modlitwę przed czekającą mnie ciężką operacją. Bóg zapłać [31.01.2018]
68.Beata: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej 10-letniej córki Natalii z bielactwa. Sama odprawiam
nowennę do Świętego Charbela i poszczę w tej intencji. Bóg zapłać za modlitwę [31.01.2018]
69.Marzena: Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię o uzdrowienie Barbary z guzów na piersiach
[31.01.2018]
70.Grażyna: proszę o uzdrowienie dla Jerzego z raka trzustki, siły dla siostry i ich synów [31.01.2018]
71.Hania: Proszę o modlitwę za mojego męża, by chciał zawalczyć o nasz związek, by pozwolił mi być przy nim. By
odzyskał wiarę, że z pomocą Boga wszystko się ułoży. Boże daj nam siły [31.01.2018]
72.Agata: Serdecznie proszę o modlitwę w intencji pomyślnej operacji Ali o łaskę zdrowia dla Niej oraz całej Rodziny,
o siły w walce. Panie Jezu Chryste przymnóż im wiary [31.01.2018]
73.Panie Jezu ja urodziłam syna Darka, proszę napełnij go Duchem Świętym [31.01.2018]
74. Marzena: Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo u Boga za znaną Tobie osobą i o uproszenie jej łaski
zdrowia i uzdrowienia oczu [1.02.2018]
75.Krzysztof: proszę aby moja córka Magda szczęśliwie pozdawała wszystkie egzaminy, by jej trud i wysiłek nie
poszedł na marne zaś nadzieje i marzenia nie legły w gruzach [1.02.2018]
76.Tomasz: Proszę o zdrowie dla mamy Wiesi [1.02.2018]

77.Andrzej: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o cud uzdrowienia Iwony, cierpiącej na nieoperacyjny
nowotwór. Święty Charbelu, pomóż! [1.02.2018]
78.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 [1.02.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 1 do 8.02.2018
1. Proszę o dar od Pana Boga, proszę o zdrowe dziecko [1.02.2018]
2. Proszę o jedność w rodzinie i pełnię łask Bożych dla całej rodziny [1.02.2018]
3. Proszę o Boże błogosławieństwo i moc łask Bożych dla mnie i męża, dla syna, córki i jej rodziny, dla wnuków i
wnusi. Proszę uzdrowienie relacji w rodzinie [1.02.2018]
4. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę w intencji Pani Beatki [1.02.2018]
5. Święty Charbelu proszę wyproś dla mnie dar uwolnienia mnie z nędzy duchowej i materialnej [1.02.2018]
6. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie dla Janiny i Aleksandra oraz w intencji ich małżeństwa
[1.02.2018]
7. Święty Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo i potrzebne łaski dla Marcina [1.02.2018]
8. Święty Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo i o pracę dla Asi [1.02.2018]
9. Proszę o powrót narzeczonej oraz dwójki dzieci – Tymona i Leny. Proszę o stworzenie nowego domu w Jezusie
Chrystusie [1.02.2018]
10.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie sytuacji finansowej Eli [1.02.2018]
11.Za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o pokój w moim domu [1.02.2018]
12.Święty Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo i o to by wypełniła się Wola Boża w moim życiu, by ułożyło mi
się życie [1.02.2018]
13.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę w intencji Kasi [1.02.2018]
14.Święty Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo w sprawach zawodowych Eli [1.02.2018]
15.Święty Charbelu wyproś proszę mi dar miłości do siebie samej [1.02.2018]
16.Święty Charbelu proszę o Twe wstawiennictwo w sprawie powrotu Izy do Kościoła [1.02.2018]
17.Święty Charbelu proszę abyś wyprosił potrzebne łaski dla Kasi, Andrzejka i dla reszty rodziny [1.02.2018]
18.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie, życzliwych ludzi, pożyteczną pracę, lepsze mieszkanie
w lepszej okolicy, pomoc finansową [1.02.2018]
19.Święty Charbelu proszę abyś wyprosił łaski zdrowia i szczęśliwej podróży z piekła imigracyjnego dla Jana z Afryki
[1.02.2018]

20.Anastazja: proszę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej, mojej wnuczki Heleny z wady serca. Święty
Charbelu pomóż! [1.02.2018]
21.Święty Charbelu proszę o Twe wstawiennictwo i potrzebne łaski dla Pana Andrzeja [1.02.2018]
22.Proszę o dar uwolnienia z autodestrukcji. Święty Charbelu pomóż! [1.02.2018]
23.Barbara: Święty Charbelu proszę o Twą pomoc i uzdrowienie mnie z depresji, ze stanów podgorączkowych, ze
zwyrodnienia kolana. Proszę o nawrócenie całej mojej rodziny [1.02.2018]
24.Proszę o nawrócenie Jarka i Andrzeja [1.02.2018]
25.Za wstawiennictwem Świętej Mateńki i Świętego Charbela proszę o silną wiarę i zdrowie dla Martyny, będącej w
stanie błogosławionym. Dla Całej rodziny proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże [1.02.2018]
26.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o dobre wyniki i szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty [1.02.2018]
27.Proszę o łaskę zdrowia i wyzwolenia z alkoholizmu [1.02.2018]
28.Święty Charbelu dziękuję za Twoje wstawiennictwo i otrzymane łaski. Proszę o wstrzymanie utraty wzroku u
Wojciecha [1.02.2018]
29.Marta: proszę o zdrowie fizyczne i psychiczne. Proszę o dobre relacje w pracy, o wyjście z długów, o dobrych
przyjaciół, męża na wzór Świętego Józefa, by mi pomógł, by mi zabrakło pieniędzy i chleba. Proszę za moich
bliskich [1.02.2018]
30.Proszę o łaskę powrotu do Boga dla Bożeny i Zenona i ich rodziny [1.02.2018]
31.Proszę o zdrowie dla Heleny i jej syna, proszę o zdrowie dla Wioletty i jej mamy, a także o łaski dla rodziny i
wspólnoty[1.02.2018]
32.Proszę o szczęśliwą śmierć dla Jadwigi. Proszę za Sandrę i Żanetę. Proszę za wszystkie osoby zniewolone i
uwikłane w nałogi oraz za rodzinę Wiesławy [1.02.2018]
33.Święty Charbelu proszę o Twoje wstawiennictwo za chorymi z mojej rodziny, a dla siebie proszę o zdrowie i siły do
pracy [1.02.2018]
34.Proszę o opiekę nad moimi dziećmi, wnukami, rodzeństwem, moim mężem i nade mną, niegodną służebnicą.
Proszę o łaskę nawrócenia grzesznika z mojej rodziny, a szczególnie o łaskę sakramentu pokuty dla Andrzeja
[1.02.2018]
35.Maria: proszę o dobrą pracę zgodną z wolą Bożą i o mieszkanie [1.02.2018]
36.Karolina: proszę za Jarka o przyjęcie i wypełnienie Woli Bożej [1.02.2018]
37.Proszę o uwolnienie Anny [1.02.2018]
38.Panie Jezu Chryste uzdrów życie córki Magdaleny, Sary. Niechaj powróci do Boga i do Sakramentów Świętych.
Proszę prowadź ją Twoimi drogami, dodaj sił by pozostała w Polsce i napisała pracę doktorską w ojczyźnie, By żyła
i pracowała na chwałę Trójcy Świętej [1.02.2018]

39.Dziękuję za to, że Bób jest w moim życiu i życiu mojej rodziny [1.02.2018]
40.Basia: Święty Charbelu proszę uproś łaski potrzebne dla mojej córki Wiktorii i jej dziecka [1.02.2018]
41.Basia: Święty Charbelu proszę uproś potrzebne łaski dla mojej rodziny i przyjaciół oraz wszystkich, którzy polecają
się mojej modlitwie [1.02.2018]
42.Jezu, za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę za moją rodzinę [1.02.2018]
43.Wiktoria: Święty Charbelu pragnę podziękować za wszystkie wspaniałe dary, które otrzymałem od Pana Boga.
Proszę o opiekę w trakcie ciąży i o błogosławieństwo dla mojego dziecka, a przez całe życie kroczyło Twoimi
ścieżkami Panie [1.02.2018]
44.Proszę Cię Jezu Miłosierny o łaskę odszukania mojego łańcuszka z medalikami od I Komunii Świętej i o łaskę
uzdrowienia tej sytuacji, pokój serc, przebaczenie [1.02.2018]
45.Joanna: Święty Charbelu, proś ze mną Dobrego Boga o łaskę zdrowia dla mojej Zosi, o prawidłowe wyniki
Jej badań i pokój w sercu [1.02.2018]
46.Iza: Proszę o modlitwę o uzdrowienie mnie z choroby, bardzo dziękuje za modlitwę w mojej intencji, a dla Was
proszę o błogosławieństwo Boże, zdrowie i miłość [1.02.2018]
47.Patrycja: Proszę o dobrego pracowitego i uczciwego męża [2.02.2018]
48.Katarzyna: Proszę o zdanie egzaminu [3.02.2018]
49.Renata: Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji. O pojednanie z człowiekiem z którym jestem w bardzo
głębokim konflikcie. To rujnuje mi życie. popadam w rozpacz. Błagam o modlitwę o pojednanie i naprawienie
relacji. Bóg zapłać [4.02.2018]
50.Małgosia: Dziękuję za wszystkie łaski płynące na nasza rodzinę. Proszę o zdrowie, proszę żebyśmy byli zdrowi i aby
mój ból i ból mamusi zniknął na zawsze [4.02.2018]
51.Dorota: Proszę o rozwiązanie mojej beznadziejnej sytuacji finansowej [4.02.2018]
52.Proszę za córkę Kasie - o szybki powrót do zdrowia po wypadku narciarskim. Jezu Ty się tym zajmij [5.02.2018]
53.Gosia: Święty Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo u Boga dla Magdaleny i Jacka, wyproś łaskę zdrowia
fizycznego i duchowego, uwolnienia go od nałogu oraz łaskę szczęścia i miłości dającej obojgu radość w ich
związku. Proszę również o wyproszenie łaski zdrowia dla Agnieszki chorującej na raka żołądka, Beaty z chorą
trzustką, Joasi po udarze i Dziadka Mieczysława, który po operacji trafił ponownie do szpitala [5.02.2018]
54.Gosia: Święty Charbelu proszę o wyproszenie łaski zdrowia fizycznego i duchowego dla mojej córki Marty, dla
mnie i mojego męża Grzegorza. Proszę Cię również o wstawiennictwo u Boga o zdrowie dla pozostałych członków
rodziny i naprawienie relacji rodzinnych, które stały się beznadziejne [5.02.2018]
55.Agnieszka: Święty Charbelu proszę wstaw się za mną żeby wynik mojej dzisiejszej rozmowy kwalifikacyjnej był dla
mnie pozytywny jeśli wolą Bożą jest żebym pracowała w tym miejscu. Proszę pomóż mi nauczyć się tak wielu
rzeczy w tak krótkim czasie i o pokój w moim sercu. Usuń wszelkie przeszkody z mojej drogi [5.02.2018]
56.Anna: Panie Boże przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o nawrócenie dla M. [5.02.2018]

57.Iza: Proszę za mojego Tatę Piotra, jestem z Nim w szpitalu, podejrzenie zakrzepicy. Jezu, Maryjo, Święty Józefie
ratujcie. Bóg zapłać! [5.02.2018]
58.Paulina: Proszę o modlitwę o zdrowie dla Marcina [5.02.2018]
59.Jadwiga: proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej mnie i mojej siostry [6.02.2018]
60.Agata: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego 7-miesięcznego synka Macieja [6.02.2018]
61.Katarzyna: Proszę o modlitwę za Kingę [6.02.2018]
62.Aga: Święty Ojcze Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę z całego serca o uzdrowienie z choroby
nowotworowej Księdza Prałata [6.02.2018]
63.Marzena: Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę Boga o uzdrowienie Barbary z guzów na piersiach
[7.02.2018]
64.Magda: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o całkowite uzdrowienie synka mojej siostry, a mojego
chrześniaka Mikołajka, który ma 2 lata i mojej siostry Anity oraz o Bożą opiekę dla nich. Już teraz bardzo dziękuję
[7.02.2018]
65.Katarzyna: Święty Ojcze Charbelu, wierząc w skuteczność nowenny oraz Twoją miłość do ludzi, błagam Cię z
całego serca o zdrowie dla mojego syna, aby dolegliwości, które to teraz męczą i niepokoją, minęły. Aby nie miał
żadnej poważnej choroby ani nowotworu i nie musiał mieć żadnych badań [2.02.2018]
66.Bogusia: Błagam o uwolnienie od nałogu alkoholowego dla mojego męża, o zgodę i pokój w rodzinie, nie mam już
siły walczyć. Bóg zapłać [7.02.2018]
67.Edyta: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o łaskę uzdrowienia Wioli z ciężkiej choroby, o poprawę
wyników u taty. Proszę również o laski potrzebne w intencji mojego małżeństwa, aby zostało uratowane. Jezu Ty
się tym zajmij. Jezu Ufam Tobie! [7.02.2018]
68.Maria: Bardzo proszę o szturm do Nieba w sprawie Zbyszka, który jest po operacji serca i stan się pogarsza. Dusi
się. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie ratujcie. Bóg zapłać [7.02.2018]
69.Marzenna: Proszę o modlitwę za moją 89-letnią ciocię Teresę i Jej małżeństwo, o nawrócenie męża Zdzisława oraz
siły dla cioci w znoszeniu upokorzeń i pokój w sercu mimo udręki i słabego zdrowia. Jezu, Maryjo, Święty Jozefie
ratujcie! Bóg zapłać [7.02.2018]
70.Mama: Święty Charbelu polecam Ci moich najbliższych, ulecz nas z chorób ciała i ducha [8.02.2018]
71.Bogusia: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża, który ma nowotwór złośliwy nerki z
przerzutami [8.02.2018]
72.Andrzej: proszę o cud uzdrowienia Magdy, córki koleżanki z pracy. Od kilku miesięcy walczy z chorobą, kaszlem.
Dusi się, jest zarażona mykoplazmą [2.02.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 8 do 15.02.2018
1. Święty Charbelu proszę cię wypraszaj pokój na świecie, wstawiaj się u Boga za nasz kraj Polskę i za tak bardzo
cierpiącą Syrię [8.02.2018]
2. Dziękuję za otrzymane łaski proszę o uzdrowienie duszy i ciała całkowite uzdrowienie ręki, o szczęśliwą operację
dla Pawła [8.02.2018]
3. Święty Charbelu wstaw się za córką chorą na schizofrenię i początki cukrzycy. Odmawia przyjmowania leków
[8.02.2018]
4. Święty Charbelu wstawiaj się za moim wnukiem Kacprem licealistę, który uznał się za ateistę, rzucił szkołę i został
wypędzony przez rodziców. Proszę o jego nawrócenie [8.02.2018]
5. Monika: Święty mocny Boże uwolnij mojego brata Wojtka ze wszystkich zniewoleń złem, proszę o jego
nawrócenie [8.02.2018]
6. Prosimy Cię o Święty Charbelu o wstawiennictwo i wszelkie łaski dla kapłanów [8.02.2018]
7. Mateńko Najświętsza dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną, za ochronę w wypadku Martyny i proszę o
wstawiennictwo Świętego Charbela i uwolnienie z różnych nałogów wiadomych osób oraz o chęć do nauki dla
Oliwki, o silną wiarę dla dzieci i wnuków. Proszę także o pracę dla bezrobotnych [8.02.2018]
8. Święty Charbelu dziękuję za twoje wstawiennictwo i proszę o zatrzymanie choroby oczu dla Wojciecha
[8.02.2018]
9. Za wstawiennictwem Świętego Ojca Charbela proszę o zdrowie i szczęście dla rodziców i brata aby miłosierny Bóg
uzdrowił brata z alkoholizmu oraz jako wstawiennik w sytuacjach beznadziejnych obdarzył mnie miłością
[8.02.2018]
10.Święty Charbelu proszę o szczęśliwy przebieg stanu błogosławionego dla Martyny i jej o powrót do wiary
[8.02.2018]
11.Ojcze wybaw mnie od złego, który mąci w moim domu. Proszę o miłość, która doda mi skrzydeł [8.02.2018]
12.Święty Charbelu, z całego serca dziękuję Ci za wszelkie wyproszone łaski i po raz kolejny proszę Cię o pomoc.
Wyjednaj mi u Pana dary miłości i pojednania z osobą bardzo bliską memu sercu. Matko Boża módl się za nami.
[8.02.2018]
13.Święty Charbelu proszę Cię o Twe wstawiennictwo i o uwolnienie od wpływu złego przewrotnego ducha w życiu
Marty, Patrycji, Olgi, Ireny i Krystyny. Proszę o uzdrowienie ciała i ducha dla nich [8.02.2018]
14.Proszę o uzdrowienie ciała i ducha dla Krystyny, Ireny, Andrzeja i ich rodzin [8.02.2018]
15.Danka: Ojcze Charbelu proszę wyproś u Pana Boga łaskę wyzwolenia od złego całej mojej rodziny [8.02.2018]
16.Dziękuję Bogu, że Matka Boża jest Królową Polski i matką wszystkich ludzi na świecie [8.02.2018]
17.Święty Charbelu proszę Cię wstawiaj się u Boga za wszystkimi osobami chorymi z naszej wspólnoty „W Sercu
Jezusa” [8.02.2018]
18.Beata: proszę z całego serca o zdrowie dla moich dzieci Jana, Teresy, Halinki i Marty oraz wnuków Ewy i Jana, a
także dla mnie o siłę i wiarę, że pokonam problemy finansowe i nareszcie zaznam i poświęcę czas rodzinie
[8.02.2018]

19.Agata: proszę o siłę do pełnienia Woli Bożej [8.02.2018]
20.Barbara: Święty Charbelu uprość łaskę nawrócenia Tadeusza, Anny i Dawida [8.02.2018]
21.Kochający Boże Ojcze nawróć mojego syna Michała do radości w Bogu [8.02.2018]
22.Proszę o łaskę uwolnienia i uzdrowienia dla Marcina i Pauliny, Leszka, Heleny, Jana i Wojciecha [8.02.2018]
23.Basia: Święty Charbelu błagam o Twe wstawiennictwo za Sandrą. Błagam o jej uzdrowienie z depresji [8.02.2018]
24.Święty Charbelu uzdrów moje serce i płuca, daj mi siłę i moc Ducha Świętego na każdy dzień [8.02.2018]
25.Święty Charbelu proszę za mojego męża, który jest po udarze. Proszę o wiarę i pojednanie z Jezusem Chrystusem
[8.02.2018]
26.Święty Charbelu proszę wyproś nawrócenie syna, który związał się ze świadkiem Jehowy dziecko jest
nieochrzczone. Proszę o nawrócenie [8.02.2018]
27.Szymon: Błagam o uwolnienie mojej żony od zła. Proszę o natchnienie Ducha Świętego dla niej, o opiekę Matki
Bożej nad naszym dzieckiem oraz o prawidłowy przebieg ciąży i zdrowie dla dzidziusia [8.02.2018]
28.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie fizyczne i duchowe dla mojej żony Wiktorii oraz
naszego poczętego dziecka. Proszę o błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego dla mojej żony i dziecka
[8.02.2018]
29.Święty Charbelu proszę wyproś łaskę zdrowia psychicznego dla Teresy a dla Marka o łaskę zdrowia fizycznego.
Proszę o łaskę dobrej i wierzącej narzeczonej dla syna Szymona, a także o dar macierzyństwa dla córki Eweliny
[8.02.2018]
30.Andrzej: proszę Cię Święty Charbelu o Twą pomoc i o udaną operację i uzdrowienie mojego ciała [8.02.2018]
31.Proszę o uzdrowienie kręgosłupa dla Andrzeja, Krystyny i Macieja [8.02.2018]
32.Jezu proszę Cię o uzdrowienie złych emocji naprawienie mnie i o uwolnienie z nałogu alkoholizmu [8.02.2018]
33.Proszę Cię Boże i Maryjo o pojednanie syna z wiarą. Proszę też o zdrowie dla obecnie chorujących w rodzinie
[8.02.2018]
34.Święty Ojcze Charbelu za Twym wstawiennictwem proszę o nawrócenie mojego syna synowej i wnuczek. Proszę
też o uwolnienie z nałogu [8.02.2018]
35.Proszę o nawrócenie mojego męża Grzegorza [8.02.2018]
36.Proszę o nawrócenie mojego męża Stanisława i o jego powrót do domu [8.02.2018]
37.Proszę o pomoc w sprawach finansowych i o spłatę wszystkich kredytów [8.02.2018]

38.Ela: proszę o własne mieszkanie [8.02.2018]
39.Święty Charbelu w imieniu Jana proszę o Twe wstawiennictwo w sprawie szczęśliwej podróży z piekła
Afryki [8.02.2018]
40.Proszę o właściwą diagnozę i skuteczne leczenie dla Krystyny [8.02.2018]
41.Miłosierny Jezu, mój Panie. Pokornie proszę o łaskę zwrócenia mojego łańcuszka z pięcioma medalikami, pamiątki
pierwszej Komunii Świętej [8.02.2018]
42.Tomasz: Proszę o nawrócenie Pawła [8.02.2018]
43.Beata: Proszę o uzdrowienie Wiktorii z choroby nowotworowej. Proszę też daj siły rodzicom i najbliższej rodzinie,
która niedawno straciła ukochana osobę. Tracą siły i stają się bezsilni i bezradni, ale Panie Jezu ja wiem, że Ty
Jesteś i będziesz dla nich mocą, siłą i wsparciem. Proszę wysłuchaj mojej prośby i pozwól im cieszyć się radością i
miłością, która płynie od Ciebie, nasz kochany Panie [9.02.2018]
44.Tomasz: proszę o zdrowie, miłość, poprawę bytu materialnego dla Tomasza, Agnieszki, Amelki i Dominika
[9.02.2018]
45.Ela: Błagam o zdrowie mojej córki i o to aby mogła mieć dzieci [9.02.2018]
46.Jola: Bardzo proszę w intencji mojej wnuczki Marcelinki, która jutro rano będzie miała już drugi raz wycinany
migdał (cierpi bezdechy), a ze względu na swoje choroby jest w grupie osób specjalnie monitorowanych. Jezu
Ufam Tobie [9.02.2018]
47.Ewa: Proszę o modlitwę za moją przyjaciółkę Marię - o uzdrowienie duszy i ciała, o naprawienie relacji rodzinnych
mojego brata Roberta, a dla mnie o umocnienie w wierze i pozbyciu się grzesznych nawyków [10.02.2018]
48.Asia: Proszę w intencji mojej ciąży. O prawidłowy, zdrowy rozwój mojego dziecka, donoszenie ciąży i szczęśliwe
rozwiązanie. Proszę o łaskę bezgranicznej ufności Jezusowi [10.02.2018]
49.Paweł: proszę o wiarę, która słabnie, o miłość i sens życia, którego wydaje się nie być i o siłę w tym trudnym
czasie, na tej pustyni duchowej [10.02.2018]
50.Agata: Błagam o zdrowie dla mojego synka Macieja - aby nie potwierdziła się diagnoza ciężkiej choroby
genetycznej [10.02.2018]
51.Adam: Proszę o łaskę zdrowia dla Adasia, o wyleczenie go z cukrzycy [11.02.2018]
52.Arek: za wstawiennictwem Święty Charbela proszę o łaskę uzdrowienia z grzybicy i narośli na skórze [11.02.2018]
53.Iwona: Proszę o modlitwę o dar rodzicielstwa dla Iwony i Huberta - by Bóg obdarzył nas zdrowym dzieckiem
[11.02.2018]
54.Urszula: Bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mojego męża Jarosława, cierpiącego na chorobę nowotworową
[11.02.2018]
55.Katarzyna: Święty Charbelu dziękuję Ci za wstawiennictwo w mojej sprawie i za łaskę zdania egzaminu
[11.02.2018]
56.Krzysztof: Święty Charbelu wstaw się za mną i uproś moje nawrócenie, pomóż w beznadziejnej sytuacji
finansowej, uwolnij od nałogów [12.02.2018]

57.Renata: Bardzo proszę o pojednanie z człowiekiem z którym jestem w głębokim konflikcie. Sytuacja ta
doprowadza mnie do rozpaczy. Bardzo proszę o pokonanie zła i dobre relacje z tym człowiekiem [12.02.2018]
58.Adam: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę zdrowia dla Adasia [12.02.2018]
59.Ela: Proszę o nawrócenie mojej córki, aby wybrała właściwą drogę w życiu i miłość [13.02.2018]
60.Ewa: Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktora [13.02.2018]
61.Beata: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie dla mojego męża Jacka, o dobre wyniki badań,
żeby nie było komórek nowotworowych i nie musiała być biopsja [13.02.2018]
62.Aga: Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę z całego serca o uzdrowienie z choroby nowotworowej
Księdza Prałata. Proszę Cię umacniaj naszą wiarę, aby w tak bardzo ciężkich chwilach nie było zwątpienia
[13.02.2018]
63.Natalia: proszę o uzdrowienie mojego tatusia z raka trzustki i wątroby [13.02.2018]
64.Katarzyna: Święty Ojcze Charbelu, z największą ufnością zwracam się do Ciebie z prośbą o łaskę zdrowia dla
mojego syna Adama. Błagam Cię, aby wyniki badań były dobre, aby wszystkie dolegliwości mu przeszły, aby nie
miał żadnej poważnej choroby ani nowotworu. Z całego serca proszę Święty Ojcze Charbelu abyś wyprosił mi tą
łaskę u Boga [13.02.2018]
65.Wanda: dziękuję za modlitwę za mojego męża Ludwika, dziś jest operacja i proszę o pomyślny jej przebieg. Jedyny
lekarz podjął się operacji bez amputacji nogi [13.02.2018]
66.Małgosia: Proszę w mojej intencji, bardzo źle się czuje, jestem w 8. miesiącu ciąży (czwarte dziecko). Boli mnie
bardzo kręgosłup, brzuch, brakuje wiary. Proszę o zdrowie dla małego Pawelka. Nie daję rady ani ja, ani mąż.
Dzieci też cierpią. Jezu, Maryjo, Święty Józefie ratujcie, wspomóżcie, proszę [14.02.2018]
67.Św. Charbelu proszę wstawiaj się za moim mężem Jackiem, dodaj mu sił w walce z przeciwnościami, proszę o
dobre wyniki badań, żeby nie było biopsji. Ratuj! [14.02.2018]
68.Mama: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę uzdrowienia mojego synka z cukrzycy [14.02.2018]
69.Święty Charbelu wstaw się do Jezusa i uproś dla Barbary łaskę uzdrowienia jej z guzów na piersiach i powrót do
zdrowia [13.02.2018]
70.Katarzyna: Mój Tato umiera, proszę o modlitwę za jego uzdrowienie [14.02.2018]
71.Beata: proszę o całkowity powrót do zdrowia Pani Eli [14.02.2018]
72.Joanna: proszę o uzdrowienie duszy i ciała Moniki [14.02.2018]
73.Elżbieta: Proszę żeby wyprostowały się moje sprawy finansowe, bym jak najszybciej wyszła z długów. Chcę
otworzyć własną działalność i pragnę żeby wszystko się pomyślnie zakończyło. Proszę również za moje córki i
synów żeby im się powodziło w życiu i żeby odnaleźli drogę do Boga [14.02.2018]
74.Ewa: Proszę o uzdrowienie mojej córkę Wioletty, która będzie miała operację [15.02.2018]
75.Patrycja: Święty Charbelu proszę Cię o pomoc w mojej samotności [15.02.2018]

76.Helena: Świety Charbelu wstawiaj się za moją rodziną i uproś łaski nam potrzebne na czas Wielkiego Postu
[15.02.2018]
77.Andrzej: Panie Jezu proszę Cię o pokój duszy dla zmarłej Mieczysławy [15.02.2018]
78.Andrzej: Matko Najświętsza, proszę dla mojej żony i dla mnie o dobre, miłe Bogu owoce rekolekcji, które
będziemy przeżywać w dniach 17-25 lutego [15.02.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 15 do 22.02.2018
1. Edyta: Panie Jezu proszę przez wstawiennictwo Św. Charbela o cud uzdrowienia dla Wioli, która walczy z chorobą
nowotworową. Jezu Ty się tym zajmij.
2. Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla dzieci Przemka, Daniela, Andrzeja, Beaty, męża Darka i dla mnie Doroty.
Proszę, aby mąż był mi wierny. Proszę o uzdrowienie narządów rodnych córki Beaty i moich - Doroty.
3. Jakub: Proszę o uzdrowienie z chorób szpiku dla mamy i błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Edyta: Panie Jezu proszę przez wstawiennictwo Św. Charbela Maryi Niepokalanej o uzdrowienie relacji w moim
małżeństwie. O uratowanie go. Proszę o łaski dla kobiety, która je rozbija, aby zrozumiała zło, które wyrządza i
odsunęła sie od niego. Jezu Ufam Tobie.
5. Bogusia: Św. Ojcze Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża, który ma nowotwór złośliwy nerki z
przerzutami. Proszę o modlitwę.
6. Krystyna: Proszę o modlitwę o zdrowie psychiczne i fizyczne dla Magdaleny, Anny i Cecylii.
7. Sabina: Proszę o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże na każdy dzień i zdroje łask dla wnucząt Kacpra,
Jakuba, Leny, Jagody i Andrzejka oraz ich rodziców, dla mnie i całej rodziny. Jezu ufam Tobie. Święty Charbelu
módl się za nami.
8. Alina: Pięć lat temu przeszłam zawał i miałam zabieg, który był zagrożeniem dla mojego życia. Za miesiąc
ponownie mam mieć taki zabieg. Obawiam się jego skutków i bardzo chciałabym, aby nie był potrzebny. Proszę
gorąco o modlitwę w tej intencji.
9. Izabela: Jeśli jest taka wola, to za wstawiennictwem Św.Charbela proszę o zdrowego dzidziusia, którego nosze
pod sercem, o dobry poród i abym szczęśliwie dotrwała do kończ w ciąży w zdrowiu.
10. Aneta: Bardzo proszę o modlitwę w intencji córki o uzdrowienie z choroby i o siły dla mnie.
11. Patrycja: Święty Charbelu proszę Cię odmień moje życie Całe życie jestem samotna pomóż mi.
12. Aniela: Proszę o opamiętanie, nawrócenie i uwolnienie od zawziętości i braku przebaczenia Iwony, Jessicy i
Karoliny.
13. Iwona: Bardzo proszę o modlitwę do św. Charbela o uzdrowienie mojej mamy, Heleny i ojca Tadeusza. Proszę o
ulżeniu w cierpieniu dla moich rodziców. Bóg zapłać.
14. Basia: Proszę cie Ojcze Charbelu o łaskę zdrowia dla mojej córki Edyty oraz o uzdrowienie z choroby
nowotworowej. Proszę o modlitwę.
15. Joanna: Proszę o łaskę uwolnienia, ochrony przed klątwami ciotki, ufności do Jezusa i wytrwałości w cierpieniu.
16. Ania: Proszę o modlitwę o umocnienie więzi, przyjaźni i miłości między Anią a Markiem, szczęśliwy dla nich
związek. Amen.
17. Marta: Proszę przez wstawiennictwo Św. Charbela o cud uzdrowienia dla Piotra, który doznał ciężkiego urazu
głowy oraz o wiarę i siły dla niego i jego najbliższych.
18. Joanna: Prośba o uwolnienie Moniki od objadania się chipsami i o pracę dla niej.

19. Gabriel: Proszę o Zdrowie dla żony Marii i opiekę nad naszą rodziną i o dach nad głową.
20. Marta: Błagam o cud uzdrowienia mojego taty z ciężkiej choroby.
21. Joanna: Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej mojego taty Dariusza Bieńkowskiego, proszę o mądrych i
dobrych lekarzy, o dary Ducha Świętego dla naszej rodziny.
22. Helena: Św. Charbelu przez Twoje wstawiennictwo proszę o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i potrzebne
łaski dla mojej rodziny. Proszę o pomoc w sprawach urzędowych.
23. Aga: Św. Ojcze Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę wyproś łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej
Księdza Prałata szczęśliwą operacje i powrót do zdrowia. Jezu Ufam Tobie.
24. Sławek: Proszę o rozwiązanie trudnych spraw zawodowych rozeznanie i dary ducha Świętego dla mojej żony
Moniki.
25. Ewa: Proszę Św. Charbelu wstaw się u naszego Pana za moją mamę, proszę o zdrowie dla niej, ulecz ją z depresji.
26. Wiesława: Św. Charbelu proszę o uzdrowienie Henryka i Józefa z cukrzycy i jej skutków. Proszę o uzdrowienie
Hani z nowotworu.
27. Beata: Święty Ojcze Charbelu proszę Cie wyzwól mojego męża z nałogu alkoholizmu. Proszę Cię Ojcze mniej w
swej opiece moje dzieci, spraw, aby znaleźli dobra pracę.
28. Magda: Św. Ojcze Charbelu, proszę o całkowite uwolnienie Jacka ze złych i szkodliwych nałogów i od złego
towarzystwa. Dziękuję za Twe wstawiennictwo.
29. Zbyszek: Panie Jezu, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Św. Charbela proszę o uzdrowienie dla Piotra i
połączenie w małżeństwie. Proszę o łaskę uporządkowania życia dla Jakuba.
30. Zofia: Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga dla mnie i o opiekę w trudnej sytuacji rodzinnej .
31. Święty Charbelu, wypraszaj u Boga zdrowie psychiczne i duchowe dla Marcina.
32. Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Ani i Michała, o czystość, trzeźwość i wytrwałość w dobrym do śmierci dla mnie
i o pokój.
33. Babcia prosi o ratunek i nawrócenie wnuczka licealisty ze złej drogi życia.
34. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o zdrowie, przyjaźń, pracę, miłość, zrozumienie ludzi,
życzliwość, o lepsze mieszkanie i dobry umysł do nauki.
35. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj u Boga dobrych mężów dla moich wnuczek.
36. Święty Charbelu, proszę za Marcina, który mnie skrzywdził.
37. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o uzdrowienie mojej duszy i ciała oraz o nawrócenie.
38. Marek: Proszę o pomyślną operację usunięcia drutów z nogi Agatki.

39. Święty Charbelu, bardzo dziękuję Ci za wstawiennictwo u Boga za mną i o zdrowie. Proszę Cię o wstrzymanie
choroby oczu Wojciecha.
40. Święty Charbelu, proszę Cię módl się o uwolnienie Adama od alkoholu i uratowanie jego małżeństwa.
41. Barbara: Boże, za wstawiennictwem św. Charbela proszę o zdrowie duszy i ciała, umocnienie wiary i nawrócenie
mojej rodziny.
42. Proszę Cię Boże za wstawiennictwem Św. Charbela o opiekę nad moją rodziną.
43. Święty Charbelu, błagam o dar pracy.
44. Teściowa: Święty Charbelu, proszę weź w opiekę Rafała i prowadź go do Boga.
45. Błagam o uzdrowienie syna z nerwicy natręctw i o rozwiązanie trudnej jego sytuacji.
46. Święty Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo i uzdrowienie choroby oczu, nóg, kręgosłupa dla Wojciecha oraz o
silną wiarę dla dzieci i wnuków.
47. Prosimy Cię Święty Charbelu, wypraszaj u Boga łaskę zdrowia dla ojca Remigiusza.
48. Jezu, proszę Cię o zdrowie, nawrócenie i uwolnienie wiadomych Ci osób od nałogów.
49. Żona: Święty Charbelu, wypraszaj Boga o ratunek dla mojego męża i uleczenie go z choroby udaru mózgu i
wstaw się o pojednanie z Jezusem.
50. Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie mnie z nienawiści do siebie.
51. Proszę Cię Boże, aby mój syn został uwolniony od nałogu i mógł żyć w pokoju i z łaską Bożą.
52. Święty Charbelu, proszę Cię za Janiną i Aleksandrą.
53. Maria prosi o zdrowie dla Marka.
54. Zofia: Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga dla siostry Uli – o uwolnienie jej z częstego bólu głowy i
pięt.
55. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga dla Lucynki i Andrzeja oraz o owoce rekolekcji ignacjańskich.
56. Anna: Boże, proszę o łaskę i światło dla mojej córeczki Oli.
57. Święty Charbelu, błagam Cię o dar wiary dla Ryśka i o jego nawrócenie i uwolnienie.
58. Proszę o zdrowie psychiczne i duchowe dla Joanny.

59. Andrzej: Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj u Boga uzdrowienie z choroby nowotworowej i uratowanie
prawej ręki.
60. Święty Charbelu, proszę Cię o dar Bożej pracy i uwolnienie z nędzy.
61. Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o uzdrowienie duszy i ciała, całkowite uzdrowienie ręki i szczęśliwą operację
dla syna Pawła.
62. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj u Boga dar dobrej śmierci dla Marcina.
63. Święty Charbelu, proszę Cię o oddalenie zła ode mnie.
64. Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie dla Amandy oraz o możliwość poczęcia zdrowego potomstwa.
65. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski dla Gosi.
66. Mama prosi o pojednanie syna i pomoc w trudnych sprawach.
67. Ania: Święty Charbelu, dziękuję Ci za pomoc w ratowaniu mojego małżeństwa i proszę Cię o uzdrowienie Oleńki z
astmy dziecięcej, a mnie wyproś światło co mam robić w życiu.
68. Święty Charbelu, dziękuję za wstawiennictwo i za wszystko co dał mi Bóg- za żonę, poczęte dziecko, za pracę,
rodzinę. Proszę ponownie o zdrowie dla mojej żony i poczętego dziecka. Proszę o dary Ducha Świętego dla nich,
o Miłosierdzie Boże oraz o oczyszczenie w imię Jezusa Chrystusa ze złych mocy.
69. Święty Charbelu, proszę Cię za Marcina chorego psychicznie i za Ryszarda.
70. Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie mojego taty.
71. Matka: Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie i ratunek dla mojej córki chorej na schizofrenie, która
odmówiła leczenia.
72. Święty Charbelu, proszę Cię abyś zaniósł do Boga prośbę za wszystkich chorych z naszych rodzin oraz ze
wspólnoty „W Sercu Jezusa”.
73. Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej by małe dzieciątko urodziło się zdrowe, bo są komplikacje w ciąży.
Proszę o błogosławieństwo Boże dla syna i jego rodziny, o nawrócenie do Boga.
74. Święty Charbelu, proszę Cię o dar uwolnienia mnie od autoagresji, złości i wszelkiego zła.
75. Halina: Panie Jezu, dziękuję za wstawiennictwem Św. Charbela za uzdrowienie mojej córki i proszę o uratowanie
jej małżeństwa.
76. Olga: Proszę o dobrego męża, o cel i chęć do życia.
77. Grzegorz: Proszę o dar rodzicielstwa dla Ewy.

78. Święty Charbelu, proszę Cię o dar uwolnienia mnie z tej matni, bo mam dosyć takiego życia.
79. Ania: Święty Charbelu, wyproś łaskę głębokiej wiary dla moich rodziców, a także dobre stosunki pomiędzy nami –
dziękuję.
80. Gosia: Proszę o odnalezienie zgubionego, ważnego przedmiotu.
81. Małgorzata: Święty Charbelu, proszę Cię o zdrowie i zdanie egzaminów na studiach dla Pauliny.
82. A.W.: Proszę o pokój, radość, uwolnienie od złego i od materializmu. Proszę o zdrowie, siły do życia, miłość i
opiekę Bożą.

