Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 22.02 do 1.03.2018
1. Ania prosi o uzdrowienie puchnącego brzucha oraz o uzdrowienie psychiczne i duchowe po śmierci Jana
[1.03.2018]
2. Marta dziękuję za stan błogosławiony swojej córki [1.03.2018]
3. Żona prosi za wstawiennictwem św. Charbela o uzdrowienie wzroku i kręgosłupa dla Wojciecha oraz o
cierpliwość w znoszeniu choroby [1.03.2018]
4. Mama prosi o łaskę zdrowia dla córki [1.03.2018]
5. Prośba za wstawiennictwem św. Charbela o uzdrowienie cioci z choroby nowotworowej [1.03.2018]
6. Prośba o uzdrowienie Bogumiły z niedorozwoju psychicznego [1.03.2018]
7. Prośba o zdrowie dla rodziców i brata Marka [1.03.2018]
8. Zofia prosi o zdrowie i łaski Boże w trudnych sytuacjach rodzinnych [1.03.2018]
9. Żona prosi o uzdrowienie męża z choroby udaru mózgu oraz pojednanie z Jezusem Chrystusem [1.03.2018]
10. Babcia prosi o laskę dla syna aby doprowadził wnuki do chrztu świętego oraz bierzmowania [1.03.2018]
11. Matka prosi za wstawiennictwem św. Charbela o dobry przykład dla córki, miłość oraz podjęcie pracy i
wytrwałość [1.03.2018]
12. Beata prosi o opiekę i zdrowie dla swoich dzieci Teresy, Janka, Halinki i Marty oraz wnuków Jasia i Ewy. Prosi
również o polepszenie swojej sytuacji materialnej aby za ciężką pracę otrzymała godne wynagrodzenie oraz siłę i
niezłomną wiarę [1.03.2018]
13. Małgorzata prosi o łaskę zdrowia dla o. Remigiusza [1.03.2018]
14. Wojtek prosi za wstawiennictwem św. Charbela o łaskę pojednania z matką [1.03.2018]
15. Proszę o łaskę pokoju i zbawienia dla duszy śp. Wojciecha [1.03.2018]
16. Czcicielka dziękuje za otrzymane za wstawiennictwem św. Charbela łaski i prosi o silną wiarę dla wnuków i
szczęśliwy przebieg stanu błogosławionego dla Martyny [1.03.2018]
17. Dziękczynienie za otrzymane łaski oraz prośba o uzdrowienie duszy i ciała, uzdrowienie ręki i szczęśliwą operację
dla Pawła [1.03.2018]
18. Wnuczka prosi za wstawiennictwem św. Charbela o powrót do zdrowia chorych oczu babci Jadzi [1.03.2018]
19. Prośba o łaskę i obronę św. Charbela dla Ireny, Olgi, Igi, Patrycji, Krzesimira oraz Ireny [1.03.2018]
20. Prośba o zbawienie duszy mamy Basi [1.03.2018]

21. Prośba o opiekę i uzdrowienie po operacji Andrzeja [1.03.2018]
22. Maria prosi za wstawiennictwem św. Charbela o wstawiennictwo do Pana Boga o uwolnienie od zła, które ją
nęka i stwarza jej piekło na ziemi [1.03.2018]
23. Mama prosi o uzdrowienie dla córki i dla siebie [1.03.2018]
24. Ela prosi za wstawiennictwem św. Charbela o pomoc przy spłacie kredytów [1.03.2018]
25. Córka prosi za wstawiennictwem św. Charbela o uzdrowienie rodziców [1.03.2018]
26. Prośba za wstawiennictwem św. Charbela o wszelkie łaski i błogosławieństwo w intencji Asi [1.03.2018]
27. Prośba za wstawiennictwem św. Charbela o wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Kasi [1.03.2018]
28. Prośba o zbawienie duszy Szymona [1.03.2018]
29. Wiktoria prosi za wstawiennictwem św. Charbela o Dary Ducha Świętego dla rodziców, dziadków, dla siebie i
męża. Prosi również o wstawiennictwo za swoje zdrowie w czasie ciąży. Błaga o pomoc w jej fizycznym cierpieniu
[1.03.2018]
30. Wiktoria prosi za wstawiennictwem św. Charbela o wstawiennictwo za swoją rodzinę w tym ciężkim dla nich
czasie, aby Maryja okryła ich płaszczem ochrony. Prośba o cierpliwość i siłę dla niej i męża, o błogosławieństwo
dla jeszcze nienarodzonego dziecka [1.03.2018]
31. Prośba o uzdrowienie Krystiana z autyzmu i mowę [1.03.2018]
32. Wiktoria prosi za wstawiennictwem św. Charbela o pracę w trudnym dla niej okresie [1.03.2018]
33. Helena prosi za wstawiennictwem św. Charbela o uratowanie małżeństwa Agnieszki i Gidiego [1.03.2018]
34. Szymon prosi za wstawiennictwem św. Charbela o światło Ducha Świętego oraz o wszelkie potrzebne dary dla
żony oraz poczętego dziecka. Prośba o właściwy przebieg ciąży oraz o zdrowie fizyczne oraz duchowe dla żony i
dziecka [1.03.2018]
35. Prośba za wstawiennictwem św. Charbela o uzdrowienie prawej ręki [1.03.2018]
36. Babcia prosi za wstawiennictwem św. Charbela o łaskę sakramentu małżeństwa dla Magdy i Karola [1.03.2018]
37. Prośba o potrzebne łaski przemiany serca, nawrócenia dla Marty, Maćka, Krystyny, Zbigniewa, Andrzeja, Grażyny
i Patrycji [1.03.2018]
38. Czcicielka prosi o wiarę, błogosławieństwo Boże dla rodziny. O łaskę potomstwa dla Ani i Michała [1.03.2018]
39. Prośba za wstawiennictwem św. Charbela o siły w wypełnianiu woli Bożej [1.03.2018]
40. Szymon prosi za wstawiennictwem św. Charbela o wytrwałość w modlitwie, o siłę do pchania rodziny ku Bogu, o
dary Ducha Świętego dla każdego z członków rodziny [1.03.2018]

41. Magda: Św. Ojcze Charbelu, proszę o odrodzenie i wzmocnienie miłości Jacka do mnie i mojej miłości do Jacka,
oraz żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać jak kiedyś. Św. Ojcze Charbelu wyjednaj laski Boże na te moje prośby.
42. Tomasz: Święty Charbelu, dziękuję Ci za szczęśliwą operację migdałków Wojtusia i za Twoją opiekę i pomoc po
zabiegu.
43. Edyta: Św. Ojcze Charbelu przez Twe wstawiennictwo proszę o łaskę uratowania mojego małżeństwa, o
uwolnienie i nawrócenie mojego męża. By zerwał kontakt z kobietą, z którą mnie zdradza. Proszę o łaskę
opamiętania dla Niej. Aby odeszli od tego zła, które czynią. Jezu Ufam Tobie. Maryjo Matko Nieustającej Pomocy
módl sie za nami.
44. Marzena: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienie Barbary z guzów na piersiach i powrót do
zdrowia.
45. Teresa: Proszę o modlitwę w mojej intencji o zdrowie i siły do pracy. O pomyślność w pracy, w intencji córek z
rodzinami.
46. Alina: Pokornie proszę Świętego Charbela o wyproszenie łaski oczyszczenia mojego układu krwionośnego i
uzdrowienia mojego serca.
47. Patrycja: Św. Charbelu błagam Cię z całego mego serca postaw na mojej drodze kogoś kto mnie w końcu
pokocha.
48. Krystyna: Święty Charbelu uproś u Boga łaskę nawrócenia dla dzieci mojej siostry i ich rodzin, o zdrowie dla taty i
wszystkich moich bliskich. Jezusie Cierpiący, który Jesteś moim patronem na ten rok proszę o szczęśliwą operację
i pomoc w dźwiganiu mojego krzyża. Jezu ufam Tobie.
49. Maria: Bardzo proszę o modlitwę za mojego syna Cezara, z którym są kłopoty zdrowotne, ma bardzo chore
oczy...i nie tylko zdrowotne. Jest problem alkoholowy. Jest kiepsko przystosowany do życia w społeczeństwie. Są
kłopoty z pracą. Proszę też za jego dziecko..które jest w drodze.
50. Jarosław: W najbliższy poniedziałek czeka mnie trudna operacja. Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji o
odwagę i zaufanie Bogu, o przyjęcie z Jego rąk tego co dla mnie przygotował.
51. Maria: Bardzo proszę o modlitwę za dziewczynkę, która ma się urodzić w połowie maja. Badanie USG wykazało
dziś za dużo wód płodowych. Prosimy o modlitwę, żeby urodziła się zdrowa. Bóg zapłać.
52. Anna: Święty Charbelu wyproś łaskę u Pana Jezusa uwolnienia z nałogu alkoholowego dla Roberta.
53. Aneta: Proszę o uzdrowienie zarówno fizyczne (w szczególności zatok, serca, nerwów i tarczycy, kręgosłupa,
żołądka bardzo mi dokuczają wszystkie te dolegliwości) jak i duchowe i psychiczne oraz o zdrowie dla mojej córki
Oliwii oraz o zdrowie dla mojego męża Andrzeja , zdrowie i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. Bóg zapłać.
54. Błagam o modlitwę za córkę Emilie. Ma 6 lat. choruje na łysienie plackowate. Św. Charbelu wybłagaj dla niej
odrost włosów i zmianę zachowania.
55. Ewa: przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę o zdrowie dla Mateusza, proszę żeby już sam oddychał. Błagam
też o zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktora.
56. Ania: Proszę o modlitwę by Tomek się do mnie odezwał. Żebyśmy się spotkali i wszystko sobie wyjaśnili. Proszę
by Tomek znów zechciał mieć ze mną kontakt by Bóg nas prowadził i pobłogosławił nasza przyjaźń.
57. Aleksandra: proszę o modlitwę o uzdrowienie z nieuleczalnej choroby mojego partnera Dariusza Bóg zapłać.
58. Anna: Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy, o uzdrowienie dla niej i ciała i nerwów, o dobre samopoczucie i
wszelką pomoc jaką może uzyskać, by znów była zdrowa i cieszyła się życiem, po latach cierpień i dolegliwości.
Aby przebaczyła sobie i innym i uwolniła się od ciężarów, które ją przygnębiają. Przez Chrystusa Pana naszego.

59. Mariola: Proszę o łaskę zdrowia i błogosławieństwo boże dla całej mojej rodziny.
60. Renata: Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji. Żyję w głębokim konflikcie z osobą, która nie chce mi
wybaczyć i pogodzić się, to doprowadza mnie do głębokiej rozpaczy z którą sobie nie radze. Błagam o modlitwę w
tej intencji, o wybaczenie, pokój, dobre relacje miedzy mną a tym człowiekiem. Proszę o dobro i pokonanie zła. Z
serca dziękuję za modlitwę.
61. Marta: Błagam o cud uzdrowienia dla mojego taty z ciężkiej choroby.
62. Aleksandra: proszę o modlitwę o uzdrowienia z nowotworu złośliwego mojego partnera Dariusza. Bóg zapłać.
63. Monika: proszę o modlitwę w mojej intencji...o zdrowie duszy i ciała ,więcej nadziei i wiary w sercu, o znalezienie
dobrego męża i założenie szczęśliwej rodziny.
64. Katarzyna: Proszę o łaskę uporania się ze swoją otyłością.
65. Ola: Proszę o łaskę uzdrowienia z nieoperacyjnego guza mózgu dla Małgorzaty oraz pokonanie choroby
alkoholowej dla Józefa.
66. Helena: Św. Charbelu powierzam Ci moją prośbę o uzdrowienie bliskich mi osób.
67. Urszula: Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego męża Jarosława cierpiącego na chorobę
nowotworową.
68. Basia: Św. Charbelu proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Edyty i uzdrowienie z choroby nowotworowej.
69. Mama: Proszę o modlitwę dary Ducha Świętego w intencji syna Patryka aby zdał bardzo trudny egzamin
i zaliczył semestr.
70. Agnieszka: Św. Ojcze Charbelu proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej Księdza Prałata i o siłę po operacji.
71. Proszę o pomoc w leczeniu choroby nowotworowej i łaskę dalszego życia dla Barbary z Warszawy.
72. Wiktoria: proszę za wstawiennictwem Św. Charbela
Błagam o modlitwę.

o wyproszenie łaski uzdrowienia ze śpiączki mojego taty.

73. Św. Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę o uzdrowienie Barbary z guzów piersi.
74. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Bardzo proszę o modlitwę w intencji daru.
75. Iwona: Proszę o dar potomstwa dla Iwony i Huberta, o cud poczęcia oraz o znalezienie nowego domu, żebyśmy
nie zostali bez dachu nad głową. Bóg zapłać.
76. Ewa: Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w rodzinie Korneli, łaskę i światło dla jej dzieci.
77. Zofia: prosi Cię Boże Ojcze o pomoc w sprawie bratanicy Zofii. Ma 58-lat i ogromne problemy ze znalezieniem
pracy. O opiekę Bożą nad maleńką Twą córeczką Marcelinką. Przyszła na świat w połowie stycznia w szóstym
miesiącu ciąży. Jezu zajmij się też proszę jej rodziną, a zwłaszcza rodzicami. O powrót do zdrowia brata
Stanisława, który pod koniec stycznia miał poważny zawał serca.

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 25.02 do 8.03.2018
1. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj łaski u Boga o uzdrowienie mojego brata Marka i o uzdrowienie relacji
rodzinnej w naszym domu. Proszę, żeby mój mąż się opamiętał i nie zdradzał naszej rodziny. Proszę o zdrowie dla
moich dzieci, dla mnie i męża. [1.03.2018]
2. Panie Jezu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Św. Charbela dziękuję za dar życia i dar rekolekcji.
Proszę o łaskę małżeństwa dla moich dzieci – Oli, Justyny, Przemka, Krzysia i powrót do Boga Krzysia, Krzysztofa i
Darka – M. [1.03.2018]
3. Panie Jezu proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o siłę, pracę, pomoc w spłacie kredytów i zdrowie dla moich
dzieci - Danusia [1.03.2018]
4. Jezu, za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o zdrowie dla mojej mamy Józefy i cioci Haliny - Małgorzata
[1.03.2018]
5. Święty Charbelu, proszę Cię o pomoc – trudno mi zrobić rachunek sumienia. Błagam Cię o pomoc, jestem w
rozterce - Genowefa [1.03.2018]
6. Święty Charbelu, wstaw się za moim mężem o łaskę całkowitego uzdrowienia z choroby nowotworowej
nieznanego pochodzenia [1.03.2018]
7. Kochany Św. Charbelu, dziękujemy Ci za wszystkie dotychczasowe łaski prosimy nieustannie o łaskę uzdrowienia
dla Marcina i Pauliny i o łaskę potomstwa dla nich. Prosimy też o dobrą rodzinę i męża dla siostrzenicy – Twoi
czciciele [1.03.2018]
8. Za pośrednictwem Św. Charbela, proszę Cię Jezu o siły do życia dla mojej żony, aby wiara w Boga ponownie
rozpaliła jej serce i aby pokochała swoje życie. Proszę o uleczenie ze wszelkich zniewoleń umysłowych i o wiarę.
Proszę Jezu o łaskę i dary Ducha Świętego dla niej i naszego poczętego dziecka - Szymon [1.03.2018]
9. Święty Charbelu, proszę Cię błogosław mojej siostrze Karolinie w rocznicę 29 urodzin. Daj jej siły do życia oraz
szczerą wiarę. [1.03.2018]
10.Święty Charbelu, proszę Cię daj mi siły do modlitwy prawdziwej i gorliwej. Ulecz mnie z moich upodleń i daj mi
łaskę ewangelizowania. Pchnij moją rodzinę ku Tobie. Wypełnij Swoją wolę w naszym życiu. [1.03.2018]
11.Święty Charbelu, proszę Cię o pracę dla syna Pawła i zmianę życia, o ślub dla niego i Kasi . Proszę też o poprawę
sytuacji finansowej i mieszkaniowej – mama. [1.03.2018]
12.Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie z choroby nowotworowej [1.03.2018]
13.Proszę o wypełnienie woli Bożej - Karolina [1.03.2018]
14.Święty Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia mojego małżeństwa, o zdrowie dla córki i rodziców - Anna
[1.03.2018]
15.Proszę o zdrowie dla rodziców, Haliny i Ryszarda oraz brata Marcina - Aleksandra [1.03.2018]
16.Proszę o rozwiązanie mojej trudnej sytuacji życiowej - Natalia [1.03.2018]
17.Proszę o uzdrowienie relacji z mamą i o miłość, która rozwiąże problemy które mnie niszczą - Marcin [1.03.2018]
18.Jezu proszę aby mama mi wybaczyła i zrozumiała moje trudy, które dźwigam, żeby pracownik socjalny zadziałał w
naszym domu tak, żebym poczuł miłość i pokój [1.03.2018]

19.Święty Charbelu, proszę Cię o wyleczenie wzroku dla Jerzego - Ewa [1.03.2018]
20.Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj u Boga łaski dla mnie i wsparcie we wszystkich sprawach. Błagam o
umocnienie wiary i opiekę Bożą dla rodziny - Wiktoria [1.03.2018]
21.Święty Charbelu, prosimy Cię wstawiaj się u Boga za rodziną Myrny, Nikola i ich dzieci o błogosławieństwo i
wszelkie łaski – Adriana i Zbyszek [1.03.2018]
22.Święty Charbelu, prosimy Cię o pokój w Syrii [1.03.2018]
23.Święty Charbelu, prosimy Cię wypraszaj u Boga łaski dla wszystkich osób chorych ze wspólnoty „W Sercu Jezusa”
[1.03.2018]
24.Jezu proszę za wstawiennictwem Świętego Charbelu, o zdrowie dla syna Krzysztofa i łaski pokoju dla mojej
rodziny [1.03.2018]
25.Panie Jezu proszę o pomoc dla Bożeny w chorobie - Darek [1.03.2018]
26.Proszę o zdrowie w czasie ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Bogusi i Dominiki [1.03.2018]
27.Proszę o ratunek dla mojego małżeństwa i uzdrowienie dla synka Szymonka, o zdrowe dziecko dla Oli, donoszone,
o dziecko dla nas i dla brata [1.03.2018]
28.Proszę o modlitwę za Świętej Pamięci Dariusza – męża i ojca ukochanego [1.03.2018]
29.Święty Charbelu, proszę Cię aby szef kliniki wybrał Alę ponownie na oddziałową oddziału [1.03.2018]
30.Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o nawrócenie Jacka [1.03.2018]
31.Święty Charbelu, dziękuję za Michała i proszę o dalszą opiekę - Krystyna [1.03.2018]
32.Proszę o uzdrowienie z raka dla Małgorzaty i Katarzyny, uzdrowienie dla dziecka Marcina, dla dzieci Ani i Sławka
[1.03.2018]
33.Święty Charbelu, proszę Cię o nawrócenie mojego wnuczka Igora – prosi babcia Elżbieta [1.03.2018]
34.Święty Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo za synem Pawłem, jego żoną i dziećmi. Uproś dla nich zdrowie i
dary Ducha Świętego [1.03.2018]
35.Święty Charbelu, dziękujemy i prosimy Cię wstawiaj się nadal u Pana Boga o uzdrowienie córki Katarzyny ze
złośliwej choroby nowotworowej. Prosimy o siłę i moc dla niej w pokonywaniu tej choroby, a dla jej męża i dzieci
oraz nas rodziców o wiarę i cierpliwość [1.03.2018]
36.Proszę o wypełnienie się woli Bożej w moim życiu i o relacje z Jarosławem [1.03.2018]
37.Święty Charbelu, proszę Cię uproś u Boga łaskę trzeźwości dla Wiesia. Dopomóż mu żeby był szczęśliwym,
trzeźwym człowiekiem. Daruj mu trzeźwe życie - czcicielka [1.03.2018]

38.Święty Charbelu, polecam Ci Rafała mojego zięcia. Prowadź go do Pana [1.03.2018]
39.Święty Charbelu, proszę Cię o łaskę dla Mariusza o uporządkowanie spraw finansowych [1.03.2018]
40.Święty Charbelu, błagam uproś u Boga łaskę opieki nad Maciejem , Anią i ich córeczką. Spraw żeby byli szczęśliwi.
Proszę o opiekę Mateńki Najświętszej na każdy dzień ich życia, o zgodę, miłość, zdrowie i światło Ducha Świętego
– Babcia [1.03.2018]
41.Święty Charbelu, proszę Cię o silną wiarę dla Wojciecha oraz uzdrowienie jego wzroku i wytrwałość w tej chorobie
[1.03.2018]
42.Proszę o błogosławieństwo Boże dla Asi, Jarka, Eweliny, Mikołaja, Martyny, Radka, Gosi, Antka, Dominiki za
wstawiennictwem Świętego Charbela [1.03.2018]
43.Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj u Pana Boga łaskę zdrowia dla moich braci ciotecznych – Radusia i
Mariuszka. Proszę o wykluczenie nowotworu u Mariuszka. To co na płucu, by było błahe. Dziękuję – Aneta
[1.03.2018]
44.Święty Charbelu, oddaję Ci w obronę całą moją rodzinę i błagam o nawrócenie i zgodę w rodzinie – błaga matka
[1.03.2018]
45.Święty Charbelu, proszę Cię uproś mi i Przemkowi wolność duchową, zdrowie, uwolnienie sfery jedzenia i z
dręczenia [1.03.2018]
46.Święty Charbelu, proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, o uzdrowienie z depresji Sandry. Spraw by nie było
nawrotu tej choroby – Ciocia [1.03.2018]
47.Święty Charbelu, dopomóż mi żyć mądrze i godnie, nie pozwól abym robiła głupstwa w swoim życiu – Basia
[1.03.2018]
48.Proszę o uzdrowienie między mną i moim rodzeństwem. Twojej szczególnej opiece powierzam moją siostrę
Alunię. Błogosław nam na każdy dzień. Ześlij spokój i zgodę – Basia [1.03.2018]
49.Święty Charbelu, proszę Cię aby były owoce mojej i Jarosława pracy i dziękuję za pomoc w jej wykonywaniu
[1.03.2018]
50.Święty Charbelu, proszę Cię wstawiaj się u Boga za moją przyjaciółką, aby pogodziła się z siostrą [1.03.2018]
51.Wioletta: Prośba o modlitwę za Barbarę, leży w szpitalu, zagrożenie ciąży [25.02.2018]
52.Wioletta: Proszę o modlitwę w mojej intencji, o prowadzenie Ducha Świętego w ważnym spotkaniu [25.02.2018]
53.Basia: Proszę o modlitwę za Marysie, mieszka w Danii, jest w ciąży. Marysia już raz poroniła, do tego wykonuje
prace fizyczna i położna powiedziała, że powinna już iść na zwolnienie, ale lekarz prowadzący nie chce jej dać.
Proszę o modlitwę, by z maluszkiem wszystko było dobrze, żeby się zdrowo narodził, aby Duch Święty natchnął
tego lekarza, by jednak Marysia dostała zwolnienie i mogła w spokoju oczekiwać narodzin dziecka [27.02.2018]
54.Marzenna: Proszę o modlitwę za moich rodziców, Marianne i Zdzisława. Mamę w szpitalu zarazili gronkowcem.
Maryjo, proszę by lekarze zdiagnozowali Ja bardzo dokładnie, czy jest to jedyna przyczyna infekcji i podjęli
odpowiednie leczenie, by nie wypisali Mamy do domu bez rzetelnej diagnozy [2.03.2018]
55.Iza: Proszę o modlitwę za Pana Józefa, zdiagnozowano raka płuc, czeka na operacje. Proszę o uzdrowienie dla
Niego. Niech wypełnia się wola Boża w Jego życiu, Maryja Matka Nieustającej Pomocy niech ogarnie Go swa
opieką [2.03.2018]

56.Beata: Proszę o modlitwę za mojego kierownika Darka, chcą zwolnic Go z pracy. Jezu, Ty się tym zajmij
[2.03.2018]
57.Proszę o modlitwę za Panią Anitę, chorą terminalnie na raka, o Jej nawrócenie i łaskę zdrowia, a także za Jej
mamę Czesławę [5.03.2018]
58.Karolina: W imieniu moich znajomych z Uniejowa - proszę o cud uzdrowienia 3-letniego Julianka, który od roku
walczy z nowotworem złośliwym IV stopnia (neuroblastomą). Proszę też o potrzebne łaski dla jego rodziców
[5.03.2018]
59.Proszę za Alicję, o łaski potrzebne w trudach i o dar uzdrowienia [5.03.2018]
60.Iza: Proszę za Małgorzatę i Jej nastoletniego syna Piotra, który zmienia szkołę. Jezu, Ty się tym zajmij [5.03.2018]
61.Joanna: proszę o uwolnienie Moniki od nawyku objadania się chipsami i o pracę dla niej [28.02.2018]
62.Barbara: bardzo proszę o nawrócenie Michała i Patryka, opiekę nad mającymi narodzić się wnukami i szczęśliwe
rozwiązanie dla córki i synowej oraz rozwiązanie problemów finansowych [1.03.2018]
63.Marlena: Proszę o to aby Bóg pomógł mi spełniać swoje obowiązki względem mojej rodziny. Abym była dobrą
matką, dobrą żoną i synową. Proszę abym nie musiała brać lekarstw, o uleczenie z choroby. Bogu niech będą
dzięki za świętego Charbela [1.03.2018]
64.Edyta: Panie Jezu przez wstawiennictwo Świętego Charbela i Niepokalanej Dziewicy Maryi proszę o łaskę
nawrócenia dla mojego męża i kobiety z którą mnie zdradza. Aby zrozumieli zło jakie wyrządzają swoim rodzinom.
Proszę o uzdrowienie relacji i uratowanie mojego małżeństwa. Jezu Ty się tym zajmij [1.03.2018]
65.Patrycja: Święty Charbelu bardzo Cię proszę pomóż mi w mojej samotności bo już nie widzę sensu. Bardzo Cię
proszę o pomoc [1.03.2018]
66.Tomasz: proszę o potrzebne łaski dla O. Andrzeja i O. Zygmunta, o uwolnienie moich emocji [1.03.2018]
67.Izabela: proszę o łaskę uzdrowienia z nadmiernej potliwości ciała oraz problemów z układem pokarmowym.
Proszę o łaskę uleczenia z bezsenności mamy i o dobre zdrowie dla rodziców [1.03.2018]
68.Matka: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo w intencji syna o łaskę zdrowia, łaskę pojednania z Bogiem , o
dar macierzyństwa dla Marysi i zgodę w małżeństwie [1.03.2018]
69.Krystyna: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego siostrzeńca Marcina (35 lat). Marcin zawsze miał
problemy z chodzeniem. Teraz porusza się na wózku. Od ponad roku leczy rany na rękach, bez skutku. Od 2
miesięcy gorączkuje, kaszle, jest bardzo słaby. W 2014 roku zmarła jego 23-letnia, jedyna siostra. Jest mu bardzo
ciężko. Proszę o modlitwę do Jezusa Miłosiernego o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Marcina i jego
rodziców [2.03.2018]
70.Beata: Bardzo proszę o modlitwę o dobre rozeznanie przyczyn chorób i znalezienie właściwej pomocy dla mnie i
członków rodziny zmagających się z problemami duchowymi i fizycznymi [3.03.2018]
71.Magda: Błagam o cud uzdrowienia dla mojego Waldka i o moc wybaczenia dla tych co nas skrzywdzili [4.03.2018]
72.Magdalena: Panie błagam Cię o znalezienie właściwej pracy i wyjście z kłopotów finansowych. Bardzo proszę
poskładaj moje życie, przebacz mi moje błędy i grzechy i chroń przed złem. Proszę oddal moich wrogów i ludzi
którzy mnie niszczą [5.03.2018]
73.Ewa: proszę o wsparcie modlitewne, o modlitwę o uzdrowienie fizyczne z przewlekłej choroby (guz prawej piersi i
węzłów chłonnych). Niech Bóg będzie uwielbiony! Dziękuję [5.03.2018]

74.Beata: Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w intencji mojego męża i uwolnienie go z nałogu i
aby mój syn znalazł pracę [5.03.2018]
75.Mama: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę zdrowia dla Adama [5.03.2018]
76.Zbyszek: proszę o łaskę uzdrowienia z choroby i siłę dla mojej córki żony i dla mnie [5.03.2018]
77.Marta: Błagam o cud uzdrowienia mojego taty z ciężkiej choroby [5.03.2018]
78.Wiola: Proszę o pozytywne rozwiązanie problemów w pracy z dyrektorem i koleżanką [5.03.2018]
79.Piotr: Proszę o modlitwę by Bóg obdarzył mnie darem dobrej i kochającej żony. Proszę również abym potrafił
Bogu bardziej zaufać i zawierzyć, uwierzyć. Bym nie powątpiewał już w Jego miłość i dobroć i w zdrowy sposób
potrafił też pokochać samego siebie [6.03.2018]
80.Beata: Święty Charbelu proszę uzdrów mojego męża Jacka, żeby w kolejnym badaniu nie było komórek
nowotworowych [6.03.2018]
81.Helena: Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mojej
rodziny na czas Wielkiego postu [6.03.2018]
82.Babcia: Święty Charbelu proszę Cię o uzdrowienie mojego wnuka z naczyniaka , którego ma na ręce [6.03.2018]
83.Kasia: Błagam Cię Święty Charbelu uzdrów relacje w rodzinie Ogielów. Niech zapanuje spokój i miłość odnowy w
nich wiarę e Boga. I proszę uproś mi cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Swoje cierpienie ofiaruje za tę
rodzinę by się nawrócili [6.03.2018]
84.Grażyna: Panie Jezu proszę o nadzieję i miłość dla Jurka i jego rodziny. Wesprzyj ich, oni cierpią. Proszę o pokój w
sercach i ich przemianę [6.03.2018]
85.Grażyna: proszę w intencji Kamili i Huberta i ich dzieci o opiekę na każdy dzień życia, wiarę, nadzieje i miłość.
Proszę o pokój w sercach, zdrowie i o dom dla nich [6.03.2018]
86.Urszula: Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego męża Jarosława cierpiącego na chorobę
nowotworową [6.03.2018]
87.Katarzyna: Najukochańszy Ojcze Charbelu. Przychodzę do Ciebie pogrążona w bólu i rozpaczy, błagać o łaskę
zdrowia dla mojego syna Adama. Z całego serca proszę Święty Ojcze Charbelu, aby wszystkie dolegliwości mu
przeszły, aby wszystkie badania nie wykazały żadnych zmian, aby Adam nie miał żadnej poważnej choroby ani
nowotworu. On jest taki młody, jest dla mnie całym światem, nadaje sens mojej egzystencji. Błagam
Cię, wysłuchaj mojego błagania i udziel mu tej łaski [6.03.2018]
88.Marzena: proszę o uzdrowienie Czekam na wyniki z tomografii głowy i EEG. Objawy choroby mogą wskazywać na
epilepsję lub tętniaka. Proszę aby wyniki okazały się dobre [6.03.2018]
89.Marzena: Panie Jezu bardzo proszę Cię o wytrwałość i pokorę. Dziękuję, że się mną opiekujesz [7.03.2018]
90.Rafał: Za wstawiennictwem Świętego Charbela, proszę o łaskę uzdrowienia mojej żony Marty ze schizofrenii oraz
proszę by leki które żona przyjmuje, nie miały żadnych efektów ubocznych na Nią [7.03.2018]
91.Ewa: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o modlitwę wstawienniczą za udana operację dla Wioli
[7.03.2018]

92.Karina: Proszę w intencji mojej rodziny - o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, a szczególnie dla syna Leona o zdrowie ducha i ciała i nawrócenie. Proszę o ratowanie mojego małżeństwa, o nawrócenie córki i dobry wybór
drogi życiowej, o zdanie egzaminu na wymarzone studia... Jezu prowadź, Ty się tym zajmij - pokorny sługo Święty
Charbelu wstawiaj się za nami! [7.03.2018]
93.Aneta: Proszę o modlitwę za mojego synka Karola cierpiącego na autyzm, aby mógł pewnego dnia funkcjonować
tak jak inne, zdrowe dzieci oraz za moja wiarę, żeby wróciła i pozwoliła cieszyć sie z bycia Dzieckiem Bożym tak jak
kiedyś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! [8.03.2018]
94.Edyta: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela i Maryi Niepokalanej Dziewicy proszę o łaskę uzdrowienia relacji
w moim małżeństwie. O nawrócenie mojego męża. Aby zerwał kontakt z kobieta cudzołożna i wrócił do rodziny.
Proszę o uratowanie mojego małżeństwa [8.03.2018]
95.Tomasz: Proszę o potrzebne łaski dla O. Andrzeja [8.03.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 8 do 15.03.2018
1. Urszula: bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego męża Jarosława cierpiącego na chorobę
nowotworową [8.03.2018]
2. Joanna: błagam o uzdrowienie z ciężkiej choroby [9.03.2018]
3. Beata: Św. Charbelu, pełna ufności proszę o Twe wstawiennictwo i o zdrowie dla mojego męża Jacka, fachową
pomoc lekarską i żeby w badaniu nie było komórek nowotworowych. On już tak wiele w życiu wycierpiał. Panie
Jezu okaż mu swe miłosierdzie i prowadź go [9.03.2018]
4. Joanna: Proszę o wsparcie podczas leczenia guza w brzuchu [9.03.2018]
5. Agnieszka: za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o ratunek i o rozwiązanie moich problemów finansowych
[8.03.2018]
6. Urszula: błagam Cię Ojcze o opiekę i o zdrowie dla mnie i mojego Szwagra Wojtka [8.03.2018]
7. Maria: Św. Charbelu proszę o Twe orędownictwo w sprawie uzdrowienia duszy i ciała członków całej rodziny,
rozwiązanie problemów w sytuacji po ludzku beznadziejnych. Proszę też o uwolnienie mojego męża ze
zniewolenia alkoholowego i o siłę, pokój i dojrzałą wiarę w rodzinie. Amen [10.03.2018]
8. Agnieszka: Św. Charbelu proszę o pomoc w znalezieniu wymarzonej pracy, siły fizyczne i psychiczne do tej którą
teraz wykonuje. Proszę także o pokój w sercu i Bożą miłość [10.03.2018]
9. Anita: proszę o modlitwę o powrót do zdrowia Nikoli [10.03.2018]
10.Bogusia: Św. Charbelu proszę abyś wyjednał u Boga łaskę uzdrowienia dla mojego męża, który ma nowotwór
złośliwy nerki z przerzutami. Proszę o modlitwę [8.03.2018]
11.Bogusia: Św. Charbelu proszę o wstawiennictwo za moim bratem, który jest alkoholikiem. Proszę aby terapia mu
pomogła i zaczął normalne życie [10.03.2018]
12.M.: proszę o gorącą modlitwę za mojego Tatę Ryszarda, który przeżywa ogromne trudności duchowe, m.in z
pójściem do Sakramentu Pokuty. Duchu Święty wznieć w Nim ogień wiary, Jezu, Maryjo, Św. Jozefie prowadźcie i
ratujcie. Bóg zapłać [10.03.2018]
13.Czesława: proszę o nawrócenie mojej córki Anity, radioterapeutki, która jest terminalnie chora na raka i o siły dla
mnie. Jezu, Maryjo, Św. Jozefie ratujcie [10.03.2018]
14.Lucyna: proszę o modlitwę w intencji wyleczenia mojej córeczki Julii z wola guzkowatego tarczycy. Bóg zapłać za
modlitwę [11.03.2018]
15.Helena: przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Charbela proszę o potrzebne łaski dla moich bliskich [11.03.2018]
16.Helena: bardzo proszę o pomoc w trudnej sprawie [12.03.2018]
17.Marzena: Proszę o nawrócenie mojego syna, o zatrzymanie rozwoju choroby nowotworowej u mojego ojca.
Proszę o modlitwę dla mnie samej, aby wyprostowała się moja droga życia, sprawa w sądzie zakończyła się dla
mnie z godnością. Proszę też o siłę i pokój, o radość życia i godzenie się z wolą Boga [12.03.2018]
18.Rafał: Proszę Św. Charbelu proszę o cud uzdrowienia mojej żony Marty z choroby schizofrenii i wszystkich
skutków tej choroby [13.03.2018]

19.Kasia: błagam Cię Św. Charbelu o pomoc w uzdrowieniu z choroby nowotworowej oraz o dobrego i wierzącego
męża dla mojej córki Natalki [13.03.2018]
20.Joanna: proszę o łaskę uzdrowienia. Bogu niech będą dzięki za nieskończone miłosierdzie [13.03.2018]
21.Dorota: Proszę o uzdrowienie mojej mamy Zofii z choroby nowotworowej [13.03.2018]
22.Iwona: proszę o modlitwę za duszę mojego dziadka, śp. Edmunda. Niech Maryja zaprowadzi Go do Ojca w Niebie.
Bóg zapłać [13.03.2018]
23.Ula: Proszę o szybkie i pozytywne rozwiązanie problemu w sądzie i odsunięcie wszelkich trudności w moim życiu.
Wielkie Bóg zapłać [14.03.2018]
24.Anna: Proszę Cię Boże Ojcze o cudowne uzdrowienie z choroby i dobre wyniki z badania. Dziękuję [14.03.2018]
25.Iwona: Kochany Św. Charbelu proszę o twoje wstawiennictwo, aby dobry Jezus uzdrowił mnie całkowicie z
depresji i natręctwa myślowego bardzo dziękuje [14.03.2018]
26.Proszę o szczęśliwy poród Joanny - są poważne komplikacje. Proszę, aby maleństwo zdrowo się rozwijało a jego
mama szybko dochodziła do zdrowia [14.03.2018]
27.Maria: proszę o modlitwę w intencji Pawła - ojca kilkorga małych dzieci, który w stanie ciężkim przebywa na
OIOM-ie. Jezu, Maryjo, Św. Jozefie ratujcie! [14.03.2018]
28.Beata: Św. Charbelu o Twe wstawiennictwo i o zdrowie dla mojego męża Jacka, żeby leczenie pomogło i nie
musiał przechodzić kolejnych bolesnych badań. Bóg zapłać [15.03.2018]
29.Iwona: Święty Charbelu proszę pomoc mojej przyjaciółce Basi, o porozumienie w rodzinie i dla Joli, o powrót do
zdrowia [15.03.2018]
30.Zofia i Andrzej: proszę Cię Boże Ojcze o pomoc w sprawie Zofii. Ma 58-lat i ogromne problemy ze znalezieniem
pracy. O opiekę Bożą nad maleńką Twą córeczką Marcelinką. Przyszła na świat w połowie stycznia w szóstym
miesiącu ciąży. Jezu zajmij się też proszę jej rodziną, a zwłaszcza rodzicami. O powrót do zdrowia Stanisława, który
pod koniec stycznia miał poważny zawał serca [15.03.2018]
31.Andrzej: Święty Charbelu, Matko Najświętsza proszę wstawiajcie się moją żoną Lucyną. Proszę o pomyślne wyniki
badań i leczenie. Proszę o rozwiązanie spraw zawodowych, proszę o dar umocnienia i pokój serca, a także o dar
macierzyństwa dla naszej rodziny [15.03.2018]

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie od 15 do 22.03.2018
1. Beata: Panie Jezu bądź wywyższony w swoich Świętych, proszę za wstawiennictwem Św. Charbela i za przyczyną
Matki Bożej Niepokalanej o opiekę nade mną i Jarosławem [15.03.2018]
2. Święty Charbelu spraw żeby moja rodzina nie musiała spłacać cudzych długów. Błagam żeby przestali nas nękać.
Dopomóż moim dzieciom i mnie [15.03.2018]
3. Marta: Proszę o uzdrowienie z zakupoholizmu i o wyjście z długów [15.03.2018]
4. Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o uzdrowienie duszy i ciała, całkowite uzdrowienie ręki, szczęśliwą operację i
szybki powrót do zdrowia dla Pawła [15.03.2018]
5. Madzia: Święty Charbelu przez Twoje wstawiennictwo proszę Boga Wszechmogącego o cud uzdrowienia moich
finansów [15.03.2018]
6. Za Twoim wstawiennictwem Święty Charbelu proszę o zdrowie, błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla
mojego męża, dzieci i wnuków – Magda [15.03.2018]
7. Marcin: Ojcze, proszę o wsparcie żeby trudne sprawy się rozwiązały. Żebym miał wolne i lekkie serce [15.03.2018]
8. Święty Charbelu proszę Cię w intencji tych, którzy robią mi na złość [15.03.2018]
9. Mama: Proszę Cię Święty Charbelu o wstawiennictwo u Boga w intencji uzdrowienia Eweliny i Jacka [15.03.2018]
10.Katarzyna: Proszę o pełny i szybki powrót po operacji guza piersi dla mamy mojej koleżanki Adrianny. Niech
Miłościwy Pan obdarzy ją wieloma łaskami. Chwała Panu! [15.03.2018]
11.Proszę o wszelkie potrzebne łaski oraz o uzdrowienie z choroby dla mojej mamy Joli [15.03.2018]
12.Święty Charbelu błagam Cię o uzdrowienie mnie z zaburzeń osobowości [15.03.2018]
13.Święty Charbelu błagam Cię w intencji Janiny i Aleksandra [15.03.2018]
14.Święty Charbelu proszę o Twe wstawiennictwo i trzeźwe życie dla Wiesława. Spraw żeby był szczęśliwym
trzeźwym człowiekiem. Błagam żeby mogła liczyć na niego jako matka [15.03.2018]
15.Święty Charbelu proszę Cię o Twe wstawiennictwo i wyprowadzenie mnie z nędzy [15.03.2018]
16.Święty Charbelu proszę Cię o Twe wstawiennictwo i o prowadzenie Ducha Świętego dla moich przyjaciół,
znajomych, współpracowników oraz wszystkich, którzy potrzebują pomocy Boga [15.03.2018]
17.Święty Charbelu wstaw się za moją rodziną u Pana Boga. Proszę Cię o pojednanie w rodzinie oraz wszelkie
potrzebne łaski, których bardzo teraz potrzebujemy [15.03.2018]
18.Mirka: przez Twe wstawiennictwo proszę o łaski dla rodziny [15.03.2018]
19.Święty Charbelu błagam o wyproszenie łask dla Asi, o dar pracy dla Niej i o dar nawrócenia i uwolnienia
[15.03.2018]

20.Anna: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia mojej córki z przepukliny kręgosłupa,
uwolnienie od stresu. Proszę również o wstawiennictwo i modlitwę za moją osobę oraz o uzdrowienie z
nadciśnienia tętniczego [15.03.2018]
21.Anna: Święty Charbelu przez Twe wstawiennictwo proszę o uwolnienie z nałogu alkoholowego mojego męża oraz
o uzdrowienie z wrzodów żołądka, nadciśnienia tętniczego i żylaków [15.03.2018]
22.Proszę o uwolnienie od nienawiści, nawrócenie i o pokojowe zakończenie sporów sąsiedzkich dla Ojczyzny
[15.03.2018]
23.Proszę o cudowne uzdrowienie z przewlekłej białaczki limfatycznej i z depresji dla Grażyny [15.03.2018]
24.Święty Charbelu przez Twe wstawiennictwo proszę o pomoc w nauce dla Dawida i znalezienia dobrej żony
[15.03.2018]
25.Święty Charbelu przez Twe wstawiennictwo proszę o łaskę pojednania małżonków Ani i Andrzeja oraz o zdrowie i
zgodę w rodzinie. Wyproś łaskę uzdrowienia córeczki Małgosi i naszych relacji [15.03.2018]
26.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie mnie z nadwrażliwości [15.03.2018]
27.Proszę o zgodę dla moich rodziców oraz zdrowie dla nas wszystkich [15.03.2018]
28.Ewa: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę nawrócenia mojego syna Kuby, o dobre relacje z
moim partnerem Jackiem, o zdrowie dla mamy cioci, siostry oraz o zaradność życiową[15.03.2018]
29.Święty Charbelu wyproś proszę łaski zdrowia i Bożej opieki dla mojej siostry Alicji i dla jej córek Beaty i Aleksandry
[15.03.2018]
30.Julia: Święty Charbelu dopomóż w przejściu przez okres ciąży moją córkę Emilkę, opiekuj się dzieckiem, aby
urodziło się zdrowe i bądź przy porodzie [15.03.2018]
31.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o dobrą żonę dla mojego syna Dawida i o cierpliwość w nauce.
Dziękuję [15.03.2018]
32.Święty Charbelu wyproś proszę u Boga pomoc w wyborze szkoły dla mojej córki Marty, szczęśliwe rozwiązanie dl
dzieciątka Zuzi i Huberta [15.03.2018]
33.Babcia: Święty Charbelu proszę wyproś łaskę sakramentu małżeństwa dla Madzi i Karola [15.03.2018]
34.Święty Charbelu wyproś proszę u Boga łaskę uwolnienia z choroby schizofrenii, cukrzycy dla mojej córki. Proszę
też o pracę i wytrwałość [15.03.2018]
35.Babcia: Święty Charbelu proszę o pomoc dla wnuka Kacperka, licealisty wyrzuconego z domu przez rodziców.
Proszę o nawrócenie [15.03.2018]
36.Proszę o zdrowie dla Kuby, Takera, Gieni, Kamilki, o to by nigdy nie zabrakło miłości w moim sercu, by było ono
spokojne i by wiedziało jakiego mam dokonać wyboru [15.03.2018]
37.Proszę o uzdrowienie nóg dla Wandy i o zrzucenie nadwagi dla syna Dawida. Dziękuję [15.03.2018]
38.Dorota: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie mamy. Od lat cierpi na nerwicę, która upośledziła pracę wielu
organów. Mama czuje się źle psychofizycznie, ma bóle kręgosłupa, zawroty głowy, cukrzycę, trudności z
oddychaniem oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Często dopada ją chandra. Mieszka sama, wiele
w życiu przeszła, martwi się o syna, a mojego brata. W jego intencji proszę o uwolnienie z nałogu narkotykowego
oraz z innych zniewoleń oraz ułożenia życia osobistego [15.03.2018]

39.Zofia: Święty Charbelu wyjednaj u Boga łaskę zdrowia mojego serca i płuc. Proszę o w zgodę i miłość w rodzinie
[15.03.2018]
40.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie mojego męża z udaru mózgu i o doprowadzenie
do jego pojednania z Panem Jezusem [15.03.2018]
41.Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o nawrócenie syna Tomasza, doprowadzenie dzieci do Chrztu
Świętego i bierzmowania[15.03.2018]
42.Dorota: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej małej Niny. Cierpi na chorobę krwi, a lekarze nie potrafią jej
pomóc [15.03.2018]
43.Wiktoria: Święty Charbelu proszę w intencji Oli, Martyny, Mateusz, Asi oraz wszystkich moich przyjaciół. Otwórz
Panie ich serca na Twe Słowa i umacniaj ich wiarę. Proszę również o błogosławieństwo dla moich rodziców
[15.03.2018]
44.Szymon: Święty Charbelu proszę wyproś błogosławieństwo i pełnię łask Bożych dla mojej małżonki oraz naszego
nienarodzonego jeszcze dziecka. Bardzo proszę o prawidłowy przebieg ciąży oraz o zdrowie dla dziecka
[15.03.2018]
45.Szymon: Święty Charbelu bardzo Cię proszę abyś zaniósł do Pana Boga wszystkie moje intencje oraz
podziękowania. Wiem, że czasami w życiu moim i mojej rodziny są trudności, ale wiem też, że Bóg bardzo nas
kocha [15.03.2018]
46.Wiktoria: Święty Charbelu proszę wstaw się za moim małżeństwem. Proszę abyśmy byli takim małżeństwem i
rodzicami jakimi Pan Bóg chce nas widzieć. Proszę również o ochronę naszej rodziny przed złym duchem
[15.03.2018]
47.Wiktora: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mnie i mojego nienarodzonego dziecka. Zaopiekuj się nami w
czasie ciąży oraz jej rozwiązania [15.03.2018]
48.Święty Charbelu proszę o pomoc w pewnej relacji. Wyproś proszę łaskę wyzbycia się uczucia krzywdy, żalu i
nienawiści. Prosimy o chwilę wytchnienia w tej ciężkiej sytuacji oraz o przemianę serc dla tych, którzy nas ranią
[15.03.2018]
49.Święty Charbelu wyproś proszę potrzebne łaski dla mojej córki Moniki [15.03.2018]
50.Proszę o potrzebne łaski dla mojego taty i mamy[15.03.2018]
51.Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę Boga Przedwiecznego o uzdrowienie Dawidka [15.03.2018]
52.Proszę o łaskę zdrowia dla mnie oraz o wiarę w mojej rodzinie [15.03.2018]
53.Święty Charbelu proszę wyjednaj mi wielkie łaski na czas egzaminów. Proszę o pomoc dla całej rodziny
[15.03.2018]
54.Prosimy Cię Panie o ratowanie rodziny, która jest w kryzysie. Prosimy o odnalezienie wzajemnego szacunku i
miłości, zerwanie z grzechem i o powrót do Boga [15.03.2018]
55.Święty Charbelu wyproś proszę łaski nawrócenia i uwolnienia dla Ryszarda [15.03.2018]
56.Daniel: Proszę o nawrócenie i pokój serca dla Stanisława [15.03.2018]
57.Święty Charbelu błagam o Twe wstawiennictwo w intencji Marcina, który jest bardzo zniewolony [15.03.2018]

58.Święty Charbelu błagam Cię o dobrą, Bożą pracę dla Asi [15.03.2018]
59.Święty Charbelu wstawiaj się proszę za Kasią i Bożenką [15.03.2018]
60.Święty Charbelu wstawiaj się proszę w sprawie zrealizowania powołania życiowego [15.03.2018]
61.Jolanta: Święty Charbelu proszę wyproś mi łaskę uwolnienia mnie od prześladowania. Jestem nękana od
dłuższego czasu. Proszę Matkę Miłosierdzia Bożego by objęła mnie swą opieką [15.03.2018]
62.Kamila: Święty Charbelu wstawiaj się za mną, moim mężem, byśmy oboje pojednali się z Bogiem w sakramencie
pokuty. Proszę o uzdrowienie moich problemów z narządami rodnymi i by już nigdy nie dotknęła nas utrata
dziecka [15.03.2018]
63.Święty Charbelu błagam wyproś dar uwolnienia od wszelkiego zła[15.03.2018]
64.Barbara: Święty Charbelu Twojej opiece zawierzam moich sąsiadów Basię i Andrzeja. Proszę o zdrowie dla nich, o
miłość i zgodę dla ich syna i rodziny. Wyproś im błogosławieństwo w życiu [15.03.2018]
65.Babcia: Świętu Charbelu Twojej opiece zawierzam Anię, Macieja i Marysię. Błagam o szczęśliwe życie dla nich.
Błagam o błogosławieństwo Boże, zgodę i miłość [15.03.2018]
66.Ciocia: Świętu Charbelu Twojej opiece zawierzam Sandrę oraz jej całą rodzinę. Błogosław im w życiu. Spraw żeby
Sandra nie miała już nawrotów choroby [15.03.2018]
67.Święty Charbelu wyproś proszę łaski przyjaźni i miłości, załatwienia ważnych spraw urzędowych. Proszę o
uzdrowienie psychiczne i fizyczne (z kołatania serca, chorych zatok). Proszę o pożyteczną pracę i życzliwych ludzi.
Proszę o poprawę warunków mieszkaniowych, poprawę sytuacji finansowej i o zgodę w rodzinie. Amen
[15.03.2018]
68.Czcicielka: Święty Charbelu proszę Cię żeby Szymon ukończył Seminarium w Warszawie [15.03.2018]
69.Czcicielka: Święty Charbelu proszę Cię żeby Szymuś wrócił do swoich dziadków Teresy i Janka [15.03.2018]
70.Za przyczyną Świętego Charbela proszę Cię Panie o wyrwanie mnie z nienawiści w naszym małżeństwie i o
wskazanie drogi postępowania. Amen [15.03.2018]
71.Święty Charbelu błagam Cię wyproś cud uzdrowienia relacji w rodzinie, zdrowie psychiczne dla mamusi,
nawrócenie Jana, Sylwestra, Eli, Oli [15.03.2018]
72.Święty Charbelu proszę Cię o pomoc w zdaniu egzaminu w tą sobotę dla syna Dawida [15.03.2018]
73.Proszę Cię Boże za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę nawrócenia syna Piotra z rodziną i o uleczenie go
z choroby alkoholowej i depresji [15.03.2018]
74.Agata: Święty Charbelu proszę o Twe wstawiennictwo i o łaskę uzdrowienia małej Amelki z guza mózgu,
uzdrowienia mnie – jeżeli taka jest wola Ojca Niebieskiego, z drżących rąk i innych kłopotów zdrowotnych moich i
mojej rodziny [15.03.2018]
75.Święty Charbelu proszę Cię z głębi serca o wyproszenie łaski trzęsących się dłoni mojego dorosłego syna
Sylwestra. Problem trwa od dzieciństwa [15.03.2018]
76.Beata: Ukochany Święty Charbelu! Błagam Cię o wyproszenie łaski rozwiązania trudnej sytuacji cioci Haliny
[15.03.2018]

77.Święty Charbelu błagam o Twą opiekę nad moim wnukiem Dominikiem oraz na moją wnuczką Julią. Chroń ich od
zła tego świata. Pomóż by byli szczęśliwymi ludźmi [15.03.2018]
78.Święty Charbelu proszę wyproś mi siły fizyczne, duchowe i psychiczne [15.03.2018]
79.Alina: Proszę o opiekę nad swoją wnuczką Martyną i córką Joanną [15.03.2018]
80.Proszę o ratowanie małżeństwa Oli i Macieja, jeśli taka jest wola Twoja Panie! [15.03.2018]
81.Za Twoim wstawiennictwem Święty Charbelu proszę o zdrowe oczy dla wnuczki pani Basi i o zdrowie dla całej
rodziny [15.03.2018]
82.Anastazja: Święty Charbelu proszę wyproś łaski uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej, wnuczki Helenki z
wady serca, córki Justyny z migreny [15.03.2018]
83.Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o radość poczęcia następnego dziecka mojej córki Aleksandry
[15.03.2018]
84.Anna: Święty Charbelu dziękuję Ci za Twoją obecność w moim domu [15.03.2018]
85.Basia: Święty Charbelu tak bardzo proszę o Twe wstawiennictwo i uzdrowienie relacji między moim rodzeństwem
i mną. Błagam o miłość między nami [15.03.2018]
86.Jolanta: Święty Charbelu proszę Cię o dobry przebieg ciąży dla mojej córki Magdaleny [15.03.2018]
87.Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u naszego Pana Jezusa aby uratował nasze małżeństwo [15.03.2018]
88.Ludmiła: Panie Jezu proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie relacji w rodzinie [15.03.2018]
89.Święty Charbelu proszę wyproś łaskę nawrócenia moich dzieci Emilki, Beaty, Ryszarda, Przemka. Proszę Cię o
łaskę Chrztu Świętego dla ich dzieci [15.03.2018]
90.Sebestian: Święty Charbelu proszę wyjednaj mi łaskę powołania kapłańskiego [15.03.2018]
91.Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę o nawrócenie mojej żony Aleksandry i o uzdrowienie sytuacji
z moją teściową [15.03.2018]
92.Święty Charbelu Twojej opiece zawierzam Ewę i Sylwusia, chroń ich od całego zła tego świata, wspieraj w dobrym.
Panie Jezu błogosław im i ich bliskim w całym życiu [15.03.2018]
93.Święty Charbelu wyproś proszę łaskę opieki Bożej i zdrowia dla mojego syna Dawida i opieki Bożej dla Klary – 1,5rocznej dziewczynki. Proszę też o zdrowie dla mnie, dla Wandy. Dziękuję [15.03.2018]
94.Tomasz: Proszę o potrzebne łaski dla O. Andrzeja, o uzdrowienie pękających naczyń oka mojej mamy Wiesi.
[15.03.2018]
95.Edyta: Panie Jezu proszę o łaskę uzdrowienia trudnej sytuacji w mojej rodzinie. O nawrócenie i przemianę życia.
Jezu Ty się tym zajmij [15.03.2018]
96.Agnieszka: za pośrednictwem Św. Charbela proszę o moje zdrowie, pozytywne wyniki badań i pomyślną operację,
która mnie czeka. Bóg zapłać za modlitwę [15.03.2018]

97.Justyna: Św. Charbelu proszę Cię wymódl u Pana Boga dla mnie cud wyzdrowienia z RZS [15.03.2018]
98.Justyna: Św. Charbelu proszę Cię o wymodlenie łaski uzdrowienia z raka piersi dla koleżanki Teresy [15.03.2018]
99.Justyna: Św. Charbelu proszę Cię aby moje córki Kinga i Daria znalazły miłość życia i aby Kinga mogła spełniać się
w zawodzie nauczyciela [15.03.2018]
100. Justyna: Św. Charbelu proszę Cię wymódl dla mojego męża potrzebne łaski, aby znalazł pracę. Módl się za
moją rodziną i moją mamą Heleną. Czuwaj nad Nami, nad Naszym bezpieczeństwem, zdrowiem i oświecaj Nas
[15.03.2018]
101.

Joanna: Proszę by Monika zerwała z uzależnieniem od chipsów i aby otrzymała pracę [15.03.2018]

102. Jakub: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienia duchowe i fizyczne dla rodziny Młynarskich,
w szczególności dla Katarzyny [15.03.2018]
103. Andrzej: Proszę Was, módlcie się za mnie w intencji udanej operacji i powrotu do zdrowia. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus [15.03.2018]
104. Czcicielka: Bardzo proszę o przywrócenie moich wyciętych migdałków bo jest bardzo źle po zabiegu. Proszę o
poprawę odporności i ustąpienie alergii. Proszę o zdrowie i opiekę Trójcy Świętej Aniołów i Maryi nade mną,
moim mężem i córeczką [16.03.2018]
105. Monika: Proszę o cud uzdrowienia siostrzeńca, 16-letniego Bartosza który zachorował na ciężką chorobę
nowotworową, chłoniaka złośliwego [17.03.2018]
106. Anna: Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela i uzdrowienie 15-letniego syna Bartosza u którego
zdiagnozowano chłoniaka Hodkinga. Za kilka dni zaczyna chemioterapię [17.03.2018]
107.

Marta: Błagam o cud uzdrowienia mojego taty z ciężkiej choroby [17.03.2018]

108.

Janina: proszę o poprawę mojej sytuacji finansowej, o wyjazd do Wielkiej Brytanii [17.03.2018]

109. Kasia: Św. Charbelu gorąco wierzę, że wstawiasz się za mną do Boga, ufam że wyprosisz mi cud uzdrowienia
z choroby nowotworowej, Ty tak wiele możesz i nasz niebieski Ojciec ma zaufanie w Tobie. Błagam Cię też o
uzdrowienie relacji w małżeństwie mojego brata, przymnóż im wiary i miłości. Już dziś dziękuję Ci za wysłuchanie
moich błagań [18.03.2018]
110. Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o zdrowie dla mojego synka, o wyleczenie go z cukrzycy
[18.03.2018]
111. Joanna: Proszę za pośrednictwem Św. Charbela o łaskę i cud uzdrowienia z ciężkiej choroby
nowotworowej dla Agnieszki, matki nowonarodzonego dziecka. Bóg zapłać! [18.03.2018]
112. Za wstawiennictwem Świętego Charbela z okazji 59 rocznicy urodzin składam podziękowanie za otrzymane
laski i prośbę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia [17.03.2018]
113.

Babcia: Św. Charbelu proszę wspomagaj leczenie mojego wnuka [19.03.2018]

114.

Żona: Św. Charbelu proszę o łaski potrzebne mojej rodzinie [19.03.2018]

115.

Joanna: Proszę o uzdrowienie duszy i ciała Moniki [17.03.2018]

116.

Leszek: proszę o powrót do zdrowia w chorobie żołądka [20.03.2018]

117. Agnieszka: Św. Charbelu proszę wstaw się za mnie, wybłagaj rozwiązanie moich problemów, wierzę w twe
wielkie wstawiennictwo, pomóż mi proszę, błagam Cię nie zostawiaj mnie samej [20.03.2018]
118.

Zofia: proszę o uzdrowienie oka Igi [20.03.2018]

119.

Krystyna: proszę o uzdrowienie mojego syna Kubusia [20.03.2018]

120. Bernadeta: Proszę o znalezienie odpowiedniego domu dla rodziny, bardzo go potrzebujemy. Proszę też o dar
macierzyństwa dla Bernadety [20.03.2018]
121. Iwona: Kochany Święty Charbelu dziękuje za dotychczasowe wstawiennictwo i proszę: dla Joli o dary Ducha
Świętego i sprawiedliwy podział majątku i opiekę Boża nad synami; Dla Basi o zgodę i błogosławieństwo w
rodzinie; Dla ks. Andrzeja o zdrowie i błogosławieństwo dla niego i osób za które się modli ; Dla Hani o dary Ducha
Świętego ; Dla Ewy o zgodę w małżeństwie ; Dla Anastazji o uleczenie z raka piersi ; Dla moich rodziców o zdrowie
Dla mnie o całkowite uleczenie z depresji i natręctw [21.03.2018]
122.

Gosia: Proszę o uzdrowienie mego syna Filipa z autyzmu, żeby zaczął w końcu mówić [21.03.2018]

123. Wiktoria: proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o modlitewne wsparcie i siły w walce, o powrót do
zdrowia, o nadzieję na rozwiązanie wielu problemów [17.03.2018]
124.

Rafał: Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o dary Ducha Świętego dla Marty [22.03.2018]

125. Edyta: Panie Jezu przez wstawiennictwo Twojej Najświętszej Matki i Św. Charbela proszę o łaskę uratowania
mojego małżeństwa. Aby mąż zerwał grzeszny związek z kobietą i powrócił do rodziny. Proszę o łaski nawrócenia i
umocnienia wiary w naszej rodzinie. Jezu Ty się tym zajmij [22.03.2018]
126.

Tomasz: Proszę o potrzebne łaski dla O. Andrzeja, o uwolnienie mnie od natręctw [17.03.2018]

127. Agnieszka: Proszę o całkowite uzdrowienie mojej mamy Leokadii, o wsparcie po przebytym udarze oraz
wszystkie potrzebne łaski [17.03.2018]

