
 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 22.03 do 5.04.2018 

1. Robert prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o rozwiązanie pewnej trudnej sprawy [22.03.2018] 

2. Żona, matka i babcia prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie z ciągnących się chorób, o 
uzdrowienie relacji z mężem i uwolnienie go od agresji i alkoholizmu oraz o córki i wnuczkę [22.03.2018] 

3. Barbara prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o łaskę uzdrowienia z lęków i łaskę uzdrowienia bardzo 
chorych i bolących jelit [22.03.2018] 

4. Brat prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o wyproszenia łaski zdrowia dla siostry Barbary 
[22.03.2018] 

5. Maciej prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie swojej żony i teściowej z nienawiści, o 
miłość w rodzinie i innych rodzin w kryzysie [22.03.2018] 

6. Koleżanka prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o dobrych mężów dla swoich koleżanek [22.03.2018] 

7. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o wszelkie łaski (żeby nie było zawrotów głowy, o uwolnienie 
ze stresu, kołatania serca, chorych zatok). Prośba o opiekę, polepszenie warunków mieszkania, poprawę 
finansową [22.03.2018] 

8. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o odzyskanie wzroku dla 3 latki [22.03.2018] 

9. Magdalena prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o wstawiennictwo za całą rodziną, mężem, dziećmi i 
wnukami. Prośba o wyproszenie zdrowia, opieki i błogosławieństwa Bożego oraz Darów Ducha Świętego 
[22.03.2018] 

10. Magdalena prosi za wstawiennictwem Św. Charbela i Maryi Dziewicy o uzdrowienie finansów 
[22.03.2018] 

11. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o dar wiary i nawrócenia dla Krzysztofa [22.03.2018] 

12. Tomasz prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o cud uzdrowienia swojej mamy Elżbiety [22.03.2018] 

13. Siostra Zosia prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie chorych oczu siostry i jej ręki. 
Prośba o szczęśliwą operację i prowadzenie jej dobrą ręką [22.03.2018] 

14. Anna prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o pomoc w leczeniu uzależnienia alkoholowego męża oraz 
siostrzeńca [22.03.2018] 

15. Anna prosi za wstawiennictwem Św. Charbela za zdrowie swojej córki, błogosławieństwo Boże oraz 
wszelkie łaski na każdy dzień dla córki [22.03.2018] 

16. Anna prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o szczęśliwe rozwiązanie dla Malwiny [22.03.2018] 

17. Ania prosi o wstawiennictwo i modlitwę w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego oraz zdrowie 
[22.03.2018] 

18. Anna prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o zdrowie swojej mamy oraz szczęśliwe rozwiązanie ciąży 
Agnieszki, a także rozwiązanie w leczeniu jej syna [22.03.2018] 



 
 

19. Anna prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o zdrowie i zgodę małżeńską [22.03.2018] 

20. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o pomoc i błogosławieństwo w dokończeniu budowy 
[22.03.2018] 

21. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o łaskę znalezienia dobrego męża i łaskę macierzyństwa 
[22.03.2018] 

22. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela w intencji Łukasza o wyzwolenie z nałogów i uratowanie życia 
w łasce [22.03.2018] 

23. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela w intencji dobrej szczerej spowiedzi [22.03.2018] 

24. Ludmiła za wstawiennictwem Św. Charbela prosi o rozwiązanie problemów osobistych oraz rodzinnych 
[22.03.2018] 

25. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o pomoc rodzinie w rozwiązaniu trudnych spraw związanych z 
dziedziczeniem długów po krewnych [22.03.2018] 

26. Prośba za wstawiennictwem Św. Charbela o dobre i obfite owoce przeżywanych rekolekcji Odnowy w 
Duchu Świętym [22.03.2018] 

27. Mama prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o łaskę otwarcia na działanie Ducha Św. dla Mariusza 
[22.03.2018] 

28. Żona Krystyna prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o łaskę nawrócenia dla męża Janusza [22.03.2018] 

29. Wnuczka prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o powrót do zdrowia dla babci Jadzi [22.03.2018] 

30. Zofia prosi za wstawiennictwem Św. Charbela o zgodę i pojednanie całej rodziny w Święta Wielkiej Nocy 
[22.03.2018] 

31. Jakub: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o zdrowie dla całej rodziny a w szczególności o uzdrowienie z 
chorób szpiku dla mojej mamy Katarzyny oraz dla mnie z chorób zatok szczękowych [22.03.2018] 

32. Jakub: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o zdrowie i siły dla mojej chrzestnej Barbary oraz o uzdrowienie 
z choroby krwi dla Natalki [22.03.2018] 

33. Anita: Proszę o modlitwę za mnie w pewnej intencji, o pracę i chłopaka dla mnie, o zdrowie dla mamy oraz o to, 
żebym przestała czuć się samotnie. Proszę też o radość życia wiecznego dla mojej siostry i zmarłych z 
rodziny  [22.03.2018] 

34. Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo o zdrowie Ady i jej dzieciątek, które nosi pod serduszkiem oraz o 
szczęśliwe poczęcie, urodzenie zdrowych bliźniaków. Serdecznie dziękuję. Małgorzata [22.03.2018] 

35. Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo o zdrowie i siły dla mnie. Serdecznie dziękuję. Małgorzata 
[22.03.2018] 

36. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę małżeństwa sakramentalnego dla Madzi i Karola. Prosi 
Babcia [22.03.2018] 

37. Święty Charbelu błagam Cię pomóż Sebastianowi w uwolnieniu z nałogu alkoholowego [22.03.2018] 



 
 

38. Proszę o spokojny umysł, zdrowe serce, nerki, kręgosłup Ryszarda i Haliny, a także brata Marcina. Prosi 
Aleksandra [22.03.2018] 

39. Święty Charbelu proszę wymódl u Pana Boga łaski zdrowia dla kuzynów Mariusza (wykluczenie nowotworów) i 
Radka (wyleczenie ze schizofrenii i poddanie się leczeniu odwykowemu). Dziękuję. Aneta [22.03.2018] 

40. Święty Charbelu, proszę Cię o modlitwę i zaniesienie próśb do Pana Boga: o wyjście z kłopotów zdrowotnych i 
trafne diagnozy, o wyjście z lęków i nerwicy, o podjęcie dobrej i mądrej decyzji, która nie będzie dyktowana moją 
chorobą [22.03.2018] 

41. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o dar wiary dla najbliższych. Prosi Mirka [22.03.2018] 

42. Proszę o dar potomstwa [22.03.2018] 

43. Święty Charbelu wstawiaj się za rodziną Renatki, aby nie miała nawrotów depresji, a Blania rosła, bo ma z tym 
problem. By mąż przestał pić, mama nie chorowała oraz by Pan skrócił cierpienia i wegetację 90-klikuletniej babci. 
Prosi Dorota [22.03.2018] 

44. Święty Charbelu proszę pomóż w rozwiązaniu problemów finansowych. Prosi Anna [22.03.2018] 

45. Święty Charbelu proszę Cię pomóż żebyśmy z Asią pojechały do Ziemi Świętej. Prosi Czcicielka [22.03.2018] 

46. Proszę o uzdrowienie mojej relacji z mężem. Dziękuję za wskazanie mi dobrej drogi [22.03.2018] 

47. Święty Charbelu proszę wyproś dla mnie łaskę uwolnienia od zła, na które otworzyłam się w przeszłości i którego 
działania wciąż doświadczam [22.03.2018] 

48. Święty Charbelu wymódl proszę potrzebne łaski dla Sebastiana[22.03.2018] 

49. Święty Charbelu wyjednaj proszę u Pana łaskę dla mojej córki Moniki [22.03.2018] 

50. Proszę o łaskę prowadzenia przez Pana dla Mai i o zdanie egzaminów przez Maćka [22.03.2018] 

51. Święty Charbelu wstaw się proszę u Pana w intencji szczęśliwego rozwiązania dla Aleksandry i o sakramentalny 
związek dla niej. Prosi Anna [22.03.2018] 

52. Święty Charbelu bardzo dziękuję za wyproszone łaski i za cud uzdrowienia wyproszony za Twoim 
wstawiennictwem. Katarzyna [22.03.2018] 

53. Święty Charbelu proszę módl się o uwolnienie od przywiązania do grzechu oraz o uwolnienie od zła dla całej 
rodziny [22.03.2018] 

54. Święty Charbelu proszę pomóż bym nie musiała podejmować trudnych decyzji w sprawie o której Ci wiadomo. 
Pomóż w uzdrowieniu tej sytuacji. Prosi Basia [22.03.2018] 

55. Od 3 lat choruję, choć lekarze dawali mi 3 miesiące. Za wstawiennictwem Świętego Charbela wciąż żyję. Dziękuję 
za wstawiennictwo i łaski. Wioletta [22.03.2018] 

56. [Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę zdrowia dla Krystyny, Longina i Denisy [22.03.2018] 



 
 

57. Święty Charbelu Proszę Cię o wstawiennictwo za zdrowie brata Artura. Serdecznie dziękuję. Małgorzata 
[22.03.2018] 

58. Beata: Bardzo proszę o modlitwę za Józefa. Wykryto u Niego tętniaka aorty brzusznej, jest po operacji, stan jest 
krytyczny. Jezu Ty się tym zajmij. Maryjo miej Go w swojej opiece [23.03.2018] 

59. Marzenna: Proszę o dalszą modlitwę za Pana Józefa, który ma wycięty płat płuca i czeka Go chemioterapia. Niech 
Bóg obdarzy Go potrzebnymi łaskami, a Duch Święty natchnie lekarzy by odpowiednio pokierowali leczeniem 
[23.03.2018] 

60. Marzenna: Proszę o modlitwę za Panią Anitę, bardzo cierpi, chemia nie dala rezultatu, jest na morfinie. Proszę o 
cud łaski nawrócenia dla Niej [23.03.2018] 

61. Renata: Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji...pogubiłam się i tracę wiarę i nadzieję. Błagam Boga o łaskę, o 
pomoc, o pojednanie z człowiekiem, z którym jestem w głębokim konflikcie. Nie radzę sobie ze złem, które mnie 
spotkało. Panie Boże pochyl się nade mną [23.03.2018] 

62. Marian: Proszę w intencjach mojego serca oraz moich bliskich i dzieci o dobrą pracę płacę i mieszkanie. O zdrowie 
duchowe i fizyczne dla Tamary, dzieci i mnie oraz abym wyszedł z długów i kłopotów finansowych [23.03.2018] 

63. Dorota: Proszę o uzdrowienie męża.  Jest w ciężkim stanie.  Modlitwa do Boga za wstawiennictwem św. Charbela, 
którego olejami mąż był namaszczony działała cuda. Błagam o kolejny cud [23.03.2018] 

64. Helena: Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Charbela  proszę o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
mojej rodziny [24.03.2018] 

65. Matka: Przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę Boga o pomoc w znalezieniu dobrej pracy dla córki 
oraz  przemianę duchową syna Karola, aby stał się odpowiedzialnym i prawdomównym człowiekiem. Proszę  o 
łaskę pokory i zrozumienia swoich błędów [24.03.2018] 

66. Jolanta: Proszę Cię Ojcze Wszechmogący i Jezu Chryste za wstawiennictwem św. Charbela dopomóż moim 
dzieciom Michałowi i jego żonie Laurze kupić wybrane mieszkanie. Proszę aby tworzyli swoją rodzinę i dom w 
szczęściu i miłości i Twoim błogosławieństwie. Natchnij Duchu Święty dobrem wszystkich, którzy się do tego 
przyczyniają [25.03.2018] 

67. Proszę za chorych, cierpiących, w nałogach. O zbawienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa z rodzinami. W 
intencjach Ani, Tomasza, w 35 rocznice ślubu o Boże Błogosławieństwo i opiekę. O uzdrowienie Bożeny z raka, za 
Halinę. Za tych co prosili nas o modlitwe.Za Arka o nawrócenie i Boże prowadzenie. O nawrócenie Kasi, Majki, za 
Elę, Bliskich, za Anie i Janusza. O Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, 
Młynik, Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Karolak, Kowalczyk, Ciechanowicz, Kielak, 
Kazmierkowskich, Algiert, Witko, Groszek, Siewko, Rychowieckich, Jabłkowskich, Podstawka, Kamińskich. Za 
dusze zmarłych z tych rodzin, Brygidę Grębską, Jarosława Sikorę, Marka Głowackiego, Kamila Szydłowskiego, za 
śp. rodzinę Brydzyńskich, sp. Wiesławę Nowacką, Wincentego Szymczyk [25.03.2018] 

68. Anna: proszę o Beatyfikacje Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego. Za Kościół Święty, Ojca Św. Franciszka, 
Duchowieństwo, Lud Boży. Za prześladowanych za wiarę. O nowe powołania kapłańskie. O Pokój w Ojczyźnie, w 
Świecie. Za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu cierpiące. O nawrócenie grzeszników w świecie,  w 
Ojczyźnie, w rodzinie [25.03.2018] 

69. Donata: Proszę  o pomoc w znalezieniu dobrego męża, o łaskę miłości prawdziwej, wiernej i oddanej oraz o dary 
Ducha świętego, o mądrość, która jest mądrością od Samego Boga, Boga Wszechświata, by mnie prowadził. 
Proszę o łaskę dobrej, stałej pracy [25.03.2018] 

70. Agnieszka: Proszę o modlitwę całkowitego uzdrowienia mojej mamy Leokadii po przebytym udarze oraz wszystkie 
potrzebne łaski dla mamy [26.03.2018] 

71. Kasia: Niezwykły Św. Charbelu błagam uproś mi cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Wiem, że Bóg Ojciec 
wysłucha Twoich próśb i wierze ze wstawisz się za mną. Proszę też obdarz moich bliskich potrzebnymi łaskami, 
wiarą, nadzieja i miłością [26.03.2018] 

72. Agnieszka: Św. Charbelu dziękuję za Twoje modlitwy. Pomóż mi proszę i wstaw się za mnie, wybłagaj rozwiązanie 
moich problemów wierzę w Ciebie nie zostawiaj mnie samej, Twojemu wstawiennictwu zaufałam [27.03.2018] 



 
 

73. Rafał: Panie Jezu, za wstawiennictwem Św. Charbela, bardzo proszę o łaskę uzdrowienia mojej żony Marty ze 
schizofrenii, oraz o ratunek i miłość w naszym małżeństwie. Jezu Ufam Tobie [27.03.2018] 

74. Beata: Kochany Charbelu proszę o  zdrowie dla mojego męża, żeby nie było komórek nowotworowych 
[27.03.2018] 

75. Marzena: Święty Charbelu, proszę wyproś uzdrowienie mnie z lęków i bojaźni przed opinią ludzką. Ochroń mnie 
przed fałszywymi pomówieniami, proszę aby  moja trudna sprawa  zakończyła się dla mnie pozytywnie, z 
godnością i zgodnie z prawdą [27.03.2018] 

76. Marta: Błagam o cud uzdrowienia mojego taty z ciężkiej choroby [27.03.2018] 

77. Anna: Bardzo proszę, o uzdrowienie mojej córki Dominiki chorej na cukrzycę insulinozależną, o łaskę uzdrowienia, 
odnalezienie drogi w życiu, która przywróci jej wiarę w siebie i umocni [27.03.2018] 

78. Urszula: Proszę O zdrowie dla mojego syna Emila. Choroba afektywna dwubiegunowa jest teraz w szpitalu jest źle 
[27.03.2018] 

79. Wanda: Proszę o modlitwę za mojego męża Ludwika, bardzo cierpi, a ja z Nim. Maryjo, wstaw się za Ludwikiem u 
Syna Twego [28.03.2018] 

80. Marzenna: Bardzo proszę o modlitwę za mojego Tatę Zdzisława, zaczął radioterapię, która potrwa do 22 maja. O 
siły potrzebne w leczeniu i łaskę uzdrowienia [28.03.2018] 

81. Małgosia: Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę w mojej intencji - o szczęśliwy poród. Pawełek w 
poniedziałek  przyszedł na świat, 59cm i wazy 4,370. Oboje czujemy się dobrze. Niech Wam wszystkim Bóg 
błogosławi [28.03.2018] 

82. Iwona: Kochany Święty Charbelu proszę wyproś łaski zdrowia i darów Ducha Świętego dla księdza Andrzeja i dla 
wszystkich którym służy. Dla Basi proszę o zgodę w rodzinie. Dla Joli o zgodny podział majątku. Dla Hani o 
błogosławieństwo i zdrowie. Dla Ewy o pokój Ducha. Dla mnie o całkowite uwolnienie z depresji i natręctw oraz o 
błogosławieństwo dla Macieja [28.03.2018] 

83. Zbigniew: Przez wstawiennictwo Marki Bożej i Św. Charbela proszę o modlitwę do Pana Jezusa za Kamilę, młodą 
łodziankę, matkę dwojga dzieci. Kamila po jednej operacji na nowotwór, musi poddać się kolejnej operacji 
[28.03.2018] 

84. Wiktoria: błagam za wstawiennictwem Świętego Charbela o pomyślne wyniki badań i szczęśliwe rozwiązanie 
problemów zdrowotnych. Proszę o dar szczęśliwej modlitwy. Jezu ufam Tobie  Św. Charbelu wstawiaj się za nami i 
ratuj  w trudnych chwilach [28.03.2018] 

85. Kamila: Przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę o dar wewnętrznego uzdrowienia, całkowitego zaufania i 
oddania się Jezusowi. Proszę o potrzebne dary i łaski dla mojego męża i dzieci. Dziękuję Panie za Twoją miłość do 
mnie! [28.03.2018] 

86. Basia: Proszę o szybką modlitwę. Moja babcia trafiła do szpitala i zaraz będzie operowana. Ma jakiś zator przy 
sercu i albo się uda, albo lekarze to zaszyją i zostanie jej kilka dni życia. Babcia ma 90 lat, ale nie jest jakoś 
szczególnie wierząca,  wiec tez martwię się o to, gdzie może trafić później. Proszę o wypełnienie woli Bożej w 
życiu Jej i naszej rodziny [29.03.2018] 

87. Aneta: Proszę o modlitwę w intencji mojego synka Maksa. Urodził się z wadą ręki i czeka go kolejna operacja. 
Proszę o modlitwę, żeby jego rączka w cudowny sposób zaczęła prawidłowo rosnąć bez konieczności wykonania 
kolejnej operacji [29.03.2018] 

88. Ewa: Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej mamy, proszę o łaski dla niej żeby wyszła z depresji [29.03.2018] 

89. Beata: Kochany Charbelu proszę o zdrowie dla mojego męża Jacka i o dobre wyniki jego badań [29.03.2018] 



 
 

90. Basia: Z całego serca proszę o  zdrowie dla Grażynki [29.03.2018] 

91. Agnieszka: Św. Charbelu pomóż mi proszę wstaw się za mnie wybłagaj rozwiązanie moich problemów wierzę w 
Ciebie w twe wielkie wstawiennictwo nie zostawiaj mnie samej błagam Cię nie opuszczaj mnie otocz swoją opieką 
[30.03.2018] 

92. Agnieszka: Św. Charbelu pomóż mi proszę wstaw się za mnie wybłagaj rozwiązanie moich problemów wierzę w 
Ciebie w twe wielkie wstawiennictwo nie zostawiaj mnie samej błagam Cię nie opuszczaj mnie otocz swoją opieką 
[30.03.2018] 

93.  Dorota: Proszę o łaskę zdrowia dla mnie w tym trudnym okresie, gdzie tylko łzy kręcą mi się w oczu i nie widzę 
sensu życia na tym świecie i proszę także o modlitwę za córeczkę Zuzię, o jej prawidłowy rozwój mowy 
[30.03.2018] 

94. Anna: Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej kochanej mamusi 
Tereski. Dzięki Waszej stronie rozpocząłem modlitwę do św. Charbela i za dusz czyśćcowe i z dnia na dzień stan 
mojej mamy się poprawił. Teraz czekamy na kolejne badanie tomografem i ufam, że wynik będzie również lepszy 
niż poprzednio. Dziękuję za wsparcie [30.03.2018] 

95. Marzena: Proszę o modlitwę za mnie. Proszę o oczyszczenie mnie z bólu który towarzyszy mi od miesiąca. Ból 
głowy jest nie do zniesienia. Odczuwam niepokój wewnętrzny męczy mnie to i już nie mam sił by żyć [30.03.2018] 

96. Robert: Serdecznie proszę o modlitwę w intencji wyzdrowienia mojej żony Małgosi [1.04.2018] 

97. Maria: Św. Charbelu błagam o łaskę zdrowia dla mojego taty. Tyle cudów wyprosiłeś na świecie, proszę niech ten 
będzie kolejny [2.04.2018] 

98. Marzena: Święty Charbelu wyproś mi łaskę uwolnienia mnie od smutku i bolesnych wspomnień, pomóż mi 
odnaleźć sens i radość życia,pomóż mi cieszyć się dniem. Proszę nawróć na drogę wiary mojego syna i chroń go , 
miej w swojej opiece [2.04.2018] 

99. Agnieszka: Proszę o moje uzdrowienie i o wymarzoną pracę [2.04.2018] 

100. Agnieszka: Św. Charbelu pomóż mi proszę wstaw się za mnie wybłagaj rozwiązanie moich problemów wierzę w 
Ciebie w Twe wielkie wstawiennictwo wierzę w Twoją wielką moc nie zostawiaj mnie samej, błagam Cię pomóż 
mi proszę [2.04.2018] 

101. Kasia: Św. Charbelu wierzę w Twoje orędownictwo, błagam wyproś mi cud uzdrowienia z choroby 
nowotworowej. Proszę też o uleczenie mojej córeczki z nerwicy i spraw by mogła poznać dobrego, wierzącego 
człowieka,  który obdarzy ją prawdziwą i wierną miłością [03.04.2018] 

102. Ewa: Proszę o zdrowie dla mojego męża Bogumiła, który jest po operacji tętniaka pod lewym kolanem (rana nie 
chce się zagoić) [03.04.2018] 

103. Marta: Błagam o cud uzdrowienia mojego taty z ciężkiej choroby [03.04.2018] 

104. Mama: za wstawiennictwem Św. Charbela  proszę o uwolnienie, uzdrowienie serca duszy i ciała dla mojej córki 
Moniki, o uzdrowienie ze schizofrenii paranoidalnej [22.03.2018] 

105. Mama: Proszę Cię Św. Charbelu o potomstwo dla Cezarego i Magdaleny, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo 
[04.04.2018] 

106. Mama: Proszę Cię Matko Najświętsza za wstawiennictwem Św. Charbela o dar  potomstwa dla Katarzyny i 
Mariusza [04.04.2018] 

107. Beata: Ojcze Charbelu proszę wyproś dobre wyniki badań mojego męża Jacka, żeby nie było komórek 
nowotworowych. Wspieraj nas i opiekuj się nami [04.04.2018] 



 
 

108. Beata: za wstawiennictwem Św. Charbela proszę w intencji poprawy naszego życia, o rozwiązanie trudnej 
sytuacji zdrowotnej i finansowej naszej rodziny oraz o uwolnienie nas z wszelkich więzów złego ducha 
[04.04.2018] 

109. Karolina: Proszę o modlitwę za moją mamę Janinę, chorą na nowotwór trzustki [04.04.2018] 

110. Ania: Św. Charbelu proszę o zdrowie dla Adasia [04.04.2018] 

111. Joanna: proszę o uwolnienie Moniki od nałogu objadania chipsami i o pracę dla niej [04.04.2018] 

112. Joanna: proszę o łaski dla Danuty opiekującej się córką w śpiączce i o odzyskanie zdrowia dla Agnieszki 
[04.04.2018] 

113. Helena: Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Charbela  proszę o potrzebne łaski dla mojej rodziny 
[04.04.2018] 

114. Urszula: Bardzo proszę o modlitwę za mojego wujka Czesława, który leży w stanie krytycznym w szpitalu, z 
podejrzeniem nowotworu. Jeśli Bóg nie ześle łaski uzdrowienia, to bardzo proszę, aby podarował mu krótką 
chwilę, w której będzie mógł żałować za grzechy i prosić o wybaczenie, ponieważ wujek jest nieświadomy. A w 
swoim życiu pogubił się bardzo, uzależnienie od alkoholu oddaliło go od Boga i Kościoła [04.04.2018] 

115. Franciszek: Proszę o modlitwę za 3-miesięczną Kaję. Stan krytyczny. W trzecim miesiącu przestała przyjmować 
pokarmy, nieustanne biegunki, dziecko jest karmione przez sondę. Lekarze w Lublinie nie mają już żadnego 
pomysłu i nic nie będą robić. Proszę o cud dla maleńkiej i jej rodziny! [04.04.2018] 

116. Ania: Panie Jezu, Maryjo za wstawiennictwem Św. Józefa proszę o odcięcie zła od nas, przecięcie więzów zła, 
wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, ze zła, złych duchów, przekleństwa (również dla innych osób z tym 
związanych), o zdrowie duszy i ciała, o przywrócenie wszystkiego co w nas umarło, a co zło zabrało, zabierz 
serca kamienne a daj serca podobne do serca Twojego [05.04.2018] 

117. Anna: Bardzo proszę o modlitwę w intencji męża Piotra o pomyślne rozwiązanie problemu w prokuraturze 
[05.04.2018] 

118. Anna: Proszę  o pomoc w ratowaniu małżeństwa  Sylwii i Rafała, aby odkryli na nowo miłość i szczęście rodzinne 
i aby nie doszło do ich rozstania [05.04.2018] 

119. Ksiądz Andrzej: Do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przez wstawiennictwo Św. Charbela z prośbą o zdrowie dla 
taty Stanisława i jego dzieci z rodzinami, z prośbą o dary Ducha Świętego, ochronę krwi Chrystusa i w Bogu 
wiadomych intencjach [05.04.2018] 

120. Tomasz: Proszę o uzdrowienie mnie z boreliozy [05.04.2018] 

121. Iwona: Kochany Św. Charbelu przez Twoje wstawiennictwo proszę aby dobry Jezus uzdrowił mnie z depresji i 
natręctwa.  Dziękuje już teraz za dotychczasowe łaski [05.04.2018] 

 

  



 
 

Prośby o modlitwę nadesłane w okresie  od 5 do 12.04.2018 

1. Św. Charbelu, proszę Cię o opiekę nad moimi dziećmi, wnukami a szczególnie nad małą Marysią. Proszę o miłość i 
zgodę między nami. Matka [5.04.2018] 

2. Św. Charbelu, błagam Cię o to, by Aleksander zaniechał znęcania się  nad żoną [5.04.2018] 

3. Św. Charbelu, zawierzam Twojej opiece Anię, Macieja i ich maleńką córeczkę. - Babcia [5.04.2018] 

4. Św. Charbelu, gorąco Cię proszę o uzdrowienie kręgosłupa, bolących nóg  i uzdrowienie wzroku. - Żona 
[5.04.2018] 

5. Św. Charbelu, proszę o dobrego męża dla mojej bratanicy Izy. Pragnę, aby była szczęśliwa - Basia [5.04.2018] 

6. Proszę o łaskę odnalezienia Ciebie, Boże, i odrodzenie się naszego małżeństwa [5.04.2018] 

7. Św. Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie układu moczowego Rafała [5.04.2018] 

8. Św. Charbelu, błagam Cię o dar Bożej pracy dla Joanny, i o dar uwolnienia oraz o dar jej nawrócenia [5.04.2018] 

9. Św. Charbelu, Twojej opiece zawierzam Anię i Macieja, oraz ich córeczkę. Błogosław im w ich życiu. Chroń od zła 
tego świata. Spraw, aby zawsze byli szczęśliwi. Babcia [5.04.2018] 

10. Św. Charbelu, proszę o łaskę ślubu kościelnego dla Madzi i Karola. Babcia [5.04.2018] 

11. Św. Charbelu, proszę o wzbudzenie żalu za grzechy u Janiny oraz o dar uwolnienia jej z nałogu palenia [5.04.2018] 

12. Św. Charbelu, proszę o zdrowie oraz o Boże błogosławieństwo w pracy dla Bożeny i Jerzego. Proszę o przejście na 
świadczenie kompensacyjne dla Bożeny. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski [5.04.2018] 

13. Św. Charbelu, błagam Cię o dar miłości dla mnie samej [5.04.2018] 

14. Św. Charbelu, proszę o siłę i moc Ducha Świętego w moich chorobach. Proszę o wytrwałość w codziennych 
cierpieniach. Twoja czcicielka [5.04.2018] 

15. Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie duszy i ciała. Proszę o całkowite uzdrowienie ręki i szybki powrót do pełnej 
sprawności Pawła [5.04.2018] 

16. Św. Charbelu, proszę o szczęśliwy, naturalny poród dla Ani i oto, by narodzone dzieciątko wyrosło na chwałę Bożą 
i na pociechę dla ludzi. Barbara [5.04.2018] 

17. Ojcze Charbelu, po pierwszej od lat spowiedzi proszę o wzrost wiary, nadziei i miłości dla Joanny. Dziękuję za tą 
spowiedź. Tadeusz [5.04.2018] 

18. Boże, proszę Cię o zdrowie i siłę. Barbara [5.04.2018] 

19. Św. Charbelu, proszę o łaskę zdrowia dla Krystyny, Ongina, Piotra i Denisy [5.04.2018] 



 
 

20. Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie Tomasza z autyzmu, samotności, zespołu Aspergera, proszę o wiarę, odwagę i 
radość. Tadeusz [5.04.2018] 

21. Proszę o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki, o szczęśliwy wyjazd w Alpy i powrót. Proszę o opiekę nad 
Agnieszką i Jerzym. Podziękowania za wszystkie otrzymane łaski [5.04.2018] 

22. Św. Charbelu, zaopiekuj się Asią, ona potrzebuje miłości i czułości [5.04.2018] 

23. Św. Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo dla Mikołaja,Eweliny, Dominiki, Martyny i Antka, i o ich silną wiarę. 
Proszę o łaskę zawarcia związku sakramentalnego dla Martyny i Mikołaja. Proszę o szczęśliwy przebieg stanu 
błogosławionego Martyny. Babcia [5.04.2018] 

24. Św. Charbelu, proszę Cię, byś wkroczył w dziwne zachowania Marcina [5.04.2018] 

25. Św. Charbelu, Twojej opiece zawierzam mojego brata Henryka oraz jego rodzinę. Proszę również o dobrego męża 
dla Izabeli [5.04.2018] 

26. Św. Charbelu, dopomóż mojej wnuczce i spraw aby była szczęśliwa. Nie pozwól skrzywdzić jej przez osobę, która 
nią manipuluje i obciąża problemami. Uzdrów tą chorą sytuację. Babcia [5.04.2018] 

27. Św. Charbelu, błagam Cię o dar uwolnienia Marcina od zła [5.04.2018] 

28. Panie Jezu, błagam Cię o cud Twojej Miłości i Miłosierdzia dla Grażyny i Barbary [5.04.2018] 

29. Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie mojej córki Anny z schizofrenii. Odmawia brania leków. Matka [5.04.2018] 

30. Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię, Boże, o pozytywny wynik egzaminów. Wiola [5.04.2018] 

31. Św. Charbelu, dopomóż w uzdrowieniu całej rodziny. Mirka [5.04.2018] 

32. Św. Charbelu, proszę o odwagę bycia świadkiem Jezusa pośród ludzi niewierzących. Agata [5.04.2018] 

33. Św. Charbelu, proszę o ratunek dla mojego wnuka Kacperka, licealistę, którego wyrzucili rodzice. Prosi Babcia 
[5.04.2018] 

34. Św. Charbelu, proszę o nawrócenie mego męża [5.04.2018] 

35. Św. Charbelu, spraw, aby Aleksander otrzymał łaskę żalu za grzechy. Jest on  zatwardziałym grzesznikiem 
[5.04.2018] 

36. . Jezuniu, błagam o cudowne uzdrowienie Grażyny z przewlekłej białaczki limfatycznej i głębokiej depresji. 
Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie otrzymane łaski [5.04.2018] 

37. Św. Charbelu, wspomóż Małgorzatę, która jest w beznadziejnej sytuacji [5.04.2018] 

38. Św. Charbelu, spraw aby mama małego Londona nie buntowała go przeciwko ojcu. Ciocia [5.04.2018] 



 
 

39. Św. Charbelu, uproś dla mnie łaskę, bym nie traciła pamięci. Uzdrów mnie z dolegliwości nie trzymania moczu. 
Nie opuszczaj mnie. Barbara [5.04.2018] 

40. Św. Charbelu, bardzo Cię błagam – nie pozwól mojej córeńce pogrążać się w alkoholu. Czuwaj nad nią i jej rodziną 
– prosi matka [5.04.2018] 

41. Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie męża z udaru mózgu, spraw aby się pojednał z Jezusem Chrystusem - prosi 
żona [5.04.2018] 

42. Św. Charbelu, proszę Cię o dar prawdziwych przyjaciół [5.04.2018] 

43. Św. Charbelu, proszę o radość życia dla Julka. Agnieszka [5.04.2018] 

44. . Św. Charbelu, błagam Cię o opiekę nad Julią. Spraw aby szczęśliwie ukończyła studia, dostała dobrą pracę i 
szczęśliwie poukładała swoje dorosłe życie. Babcia [5.04.2018] 

45. Św. Charbelu, proszę o nawrócenie mojego syna Mateusza i jego dziewczyny Gosi. Proszę również o zdrowie dla 
mojej rodziny [5.04.2018] 

46. Proszę o nawrócenie i uzdrowienie mojej córki Basi [5.04.2018] 

47. Św. Charbelu, błagam Cię o opiekę nad moim rodzeństwem oraz ich rodzinami. Uzdrów relacje między nami. 
Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Dopomóż nam byśmy się szanowali i kochali. Basia [5.04.2018] 

48. Św. Charbelu, proszę o uwolnienie syna Tomasza z nałogu. Proszę o sakrament chrztu i bierzmowania dla jego 
dzieci. Prosi Babcia [5.04.2018] 

49. Św. Charbelu, proszę o dobry wybór szkoły dla Rafała i Boże błogosławieństwo [5.04.2018] 

50. Św. Charbelu, proszę Cię o opiekę nad Kasią, Gosią i Bożenką [5.04.2018] 

51. O zdrowie dla Marylki, Janka i Zbyszka prosi córka Wioletta. O uzdrowienie relacji z mamą dla Ewelinki jak również 
o całkowite uzdrowienie Wioletty. Proszę także o wstawiennictwo Św. Charbela dla Norberta i Kai [5.04.2018] 

52. Proszę o uzdrowienie duszy, siłę w wierze Bóg i do walki z szatanem, dobra prace, dobrego męża aby Bóg wskazał 
mi drogę, aby ks Karol wspierał mnie duchowo. Prosi Karolina [5.04.2018] 

53. Proszę w intencji dostania się na medycynę za pierwszym razem. Bardzo chciałbym zostać lekarzem, móc 
pomagać ludziom i mieć z nimi kontakt. Mam nadzieję, że ta droga pomoże mi zrealizować moje powołanie do 
świętości. Ponadto mierzyłem się z problemem skłonności homoseksualnych. Może dalej one we mnie tkwią, albo 
przynajmniej pamięć o nich. Proszę o całkowite uzdrowienie mnie i mojej pamięci. Prosi Piotr [5.04.2018] 

54. Przez wstawiennictwo św. Charbela proszę Cię Panie Jezu, daj mi siłę, abym z godnością znosiła trudy mojej 
choroby i jeśli taka jest Twoja wola, pozwól mi jak najdłużej pomagać potrzebującym. Proszę też, aby w sercu 
naszego syna zagościł spokój, a nasza córka zrozumiała, co jest w życiu najważniejsze. Prosi Barbara  [5.04.2018] 

55. Święty Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia mojego małżeństwa, o powrót do Boga Pawła i Tomasza, o 
błogosławieństwo finansowe dla mnie, o rozwiązanie sytuacji z pracą, o dary Ducha Świętego dla mnie i całej 
rodziny, za Kasie i Victorie. Prosi Renata [5.04.2018] 

56. Powierzam w tej modlitwie syna Mateusza, jego ból życia codziennego i nieporadność w nim, zły stan psychiczny i 
rozchwiane emocje, zranione serce, samotność, nienawiść do siebie, świata, życia, ludzi. Powierzam jego wołanie 
o pomoc i przemianę jego losu. Proszę ,Panie spraw w swoim miłosierdziu ,aby życie mojego syna prostowało się i 
zaczęło układać... Panie ,Ty czynisz rzeczy niemożliwe!, pokornie proszę, uwolnij Mateusza od zła, które wypełniło 
jego serce, myśli, i duszę . Pomóż mu powstać  Jezu Chryste, nie pozwól aby „umarł za życia” [5.04.2018] 



 
 

57. Święty Charbelu, proszę Cię wypraszaj u Boga łaski dla mnie i wsparcie we wszystkich sprawach. Błagam o 
umocnienie wiary i opiekę Bożą dla rodziny. Renata [6.04.2018] 

58. Proszę o uwolnienie z uzależnienia od jedzenia i łaskę uzdrowienia z otyłości. Prosi Renata [6.04.2018] 

59. Proszę za Bożenkę, ma badania wykonywane w kierunku raka, są zmiany w żołądku i jelitach. Bedzie miała zabieg 
usunięcia tych zmian. Jej mama zmarła na to samo. Proszę o dary Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących. Bóg 
zapłać. Małgosia [6.04.2018] 

60. Papież Franciszek prosił aby modlić się za chłopca Alffie Evansa z Liverpoolu, jest w śpiączce. Są w Wielkiej Brytanii 
wydał nakaz odłączenia go od aparatury. Rodzice chcą go przewieźć do Rzymu. Alina [6.04.2018] 

61. Kochani błagamy o modlitwę za matkę i dwójkę małych dzieci. Ich ciała są poparzone w 70%. Dom także 
prawdopodobnie spalony. To Polska rodzina mieszkająca w Holandii. Bóg zapłać. Jarek [6.04.2018] 

62. Proszę o uwolnienie Mikołaja, Tomasza z nałogów narkotykowych, schizofrenii, o zbawienie i nawrócenie, o dar 
życia w zdrowiu. Prosi Anna [7.04.2018] 

63. Proszę w intencji Eli w rocznice urodzin, o Boże Błogosławieństwo, opiekę Maryi i Św. Charbela, za jej rodzinę, o 
nawrócenie Kasi, Mai. Prosi Anna [7.04.2018] 

64. Proszę o uzdrowienie z chorób przewlekłych i doświadczenie daru macierzyństwa i odnalezienie drogi do 
nawrócenia dla nas, jeżeli taka wola Pana. Prosi Beata [7.04.2018] 

65. Proszę o zbawienie Mikołaja, Tomasza, rodziny, rodzeństwa. Za Anię, Tomasza w 35. rocznice ślubu o opiekę i 
Boże Błogosławieństwo. O zbawienie rodziny Milczarskich, Sikorów, Saternus, Witko, Szkarlat, Idzik, Banaszek, 
Szydłowskich, Zgutka, Kazmierkowskich, Ciechanowicz. Za Arka o nawrócenie, o opiekę Bożą, o uzdrowienie 
Bożeny z raka. Za Ele w rocznice urodzin, za rodzinę, o nawrócenie Kasi, Mai, za bliskich. Za chorych, cierpiących, 
w nałogach. Za zmarłych z naszych rodzin, śp. zmarłych z rodziny Milczarskich, Sikorów, Saternus, Kielak, 
Wincentego Szymczyk, Wiesławę Nowacką, Marka Głowackiego, Brygidę Grębską, Szkarłat, Witko, Szydłowskich, 
śp. Kamila, za dusze w czyśćcu. Prosi Anna [8.04.2018] 

66. Proszę o modlitwę o uzdrowienie z choroby umysłu moje siostry. Proszę o uzdrowienie mnie z chorób 
hormonalnych i poczęcie dziecka. Św. Charbelu módl się za mną i za uzdrowienie  mojej rodziny. W Tobie 
pokładam ufność. Jezu Ufam Tobie. Ewa [8.04.2018] 

67. Św. Charbelu pomóż mi proszę wstaw się za mnie wybłagaj rozwiązanie moich problemów wierzę w Ciebie w twe 
wielkie wstawiennictwo dziękuję za Twoje wstawiennictwo błagam Cię nie zostawiaj mnie samej pomóż mi. Prosi 
Agnieszka [9.04.2018] 

68. Proszę o modlitwę całkowitego uzdrowienia mojej mamy Leokadii. O porządek po przebytym udarze oraz 
wszystkie potrzebne łaski dla mamy. Prosi Agnieszka [9.04.2018] 

69. Jezu Miłosierny przez wstawiennictwo Św. Charbela błagam Cię o cud uzdrowienia z choroby  nowotworowej. 
Proszę Cię daj siłę moimi bliskim, którzy razem ze mną niosą ten krzyż. Prosi Kasia [9.04.2018] 

70. Proszę bardzo proszę o łaskę zdrowienia dla mojego Taty Jana. Prosi Jan [9.04.2018] 

71. Proszę o łaskę uzdrowienia z depresji i nerwicy. Prosi Michał [9.04.2018] 

72. Przez wstawiennictwo Matki Bożej  i  Św. Charbela    w intencji  męża Andrzeja  z okazji 60 rocznicy urodzin -  
dziękuję za otrzymane laski  i proszę o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia. Helena [10.04.2018] 

73. Miłosierny Panie mój i Boże, Jezu Chryste. Proszę o miłość mojej żony, o miłość w małżeństwie i uzdrowienie żony 
ze schizofrenii. Jezu Ufam Tobie. Rafał [10.04.2018] 



 
 

74. Za wstawiennictwem Świętego Charbela i Matki Bożej proszę o Boże błogosławieństwo, pokój, obronę przed złem 
dla Grzegorza i Anieli, którzy w swoim związku przeżywają trudne chwile. Prosi Andrzej [10.04.2018] 

75. Matko Boża proszę Cię za wstawiennictwem  Św. Charbela o uwolnienie i uzdrowienie  serca, duszy i ciała dla 
mnie mojej mamy i Moniki. Prosi Alina [11.04.2018] 

76. Matko Boża proszę Cię za wstawiennictwem Św. Charbela o  dar potomstwa dla Cezarego i Magdaleny oraz 
Mariusza i Katarzyny, a także o uzdrowienie serc, duszy i ciała. Prosi mama [11.04.2018] 

77. Św. Ojcze Charbelu proszę o pomoc w znalezieniu dobrego męża, by Bóg nas prowadził ku sobie, niech miłość 
prawdziwa nas połączy. Proszę o dobry wybór, jasność umysłu i mądrość. wyproś także łaskę pracy stałej i dobrej 
dla mnie oraz łaskę uzdrowienia małego Kubusia, by Bóg przywrócił Mu wzrok. Pomóż Św. Charbelu! Jesteś naszą 
pomocą i wsparciem! Prosi Donata[11.04.2018] 

78. Proszę o modlitwę o uzdrowienie rocznego Jasia z choroby nowotworowej. Prosi Ewa [11.04.2018] 

79. Proszę o uzdrowienie mojej duszy i emocji oraz  z ciężkiej infekcji. Św. Charbelu w Tobie pokładam nadzieje. 
wstawiaj się za mną. Prosi Ewa [11.04.2018] 

80. Proszę o zdrowie duszy i ciała Moniki oraz o pracę dla niej. Prosi Joanna [11.04.2018] 

81. Proszę o zdrowie dla Agnieszki i opiekę dla jej mamy. Prosi Joanna [11.04.2018] 

 

  



 
 

 

Prośby o modlitwę złożone podczas Mszy Świętej 19 kwietnia 2018 roku 

1. Dobry Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo: 1. dla Agnieszki w 

podróży i jej bezpieczny powrót do domu z gór; 2. dla Sabiny; 3. dla Mikołaja i Martyny o podjęcie mądrej, 

dobrej decyzji w dorosłym życiu - prosi babcia; 4. o dobrego męża dla Patrycji; 5. o podjęcie mądrej, dobrej 

decyzji o dalszym życiu przez Madzię i Konrada - prosi babcia; 6. o pomoc w podjęciu dobrej decyzji przez 

Syna; 7. o dobrych mężów dla wnuczek;  

2. Wszechwiedzący Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o światło Ducha Św., umocnienie 

i prowadzenie: 1. dla Osoby, która nie chce żyć; 2. dla Jerzego i Bożeny; 3. dla Basi; 4. dla synów Marysi i ich 

rodzin; 5. dla Mamy Wioli i całej jej rodziny; 6. dla Sebastiana; 7. dla Jarosława i jego żony; 8. dla Marty; 9. 

dla Anety Jaskólskiej i błogosławieństwa dla jej dzieciątka, które nosi pod sercem. 10. dla Tomasza; 11. dla 

Tadeusza obawiającego się pracy; 12. dla Sylwii i jej lekarzy; 13. dla Agnieszki i jej męża w życiu rodzinnym i 

w sprawach zawodowych; 14. dla Bożenki i jej lekarzy, prosi Małgosia; 15. dla Katarzyny oczekującej na 

wyniki badań, która bardzo boi się nowotworu. 16. dla Marzeny zmagającej się z kłopotami prawnymi; 17. 

dla Agnieszki; 

3. Żywy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o błogosławieństwo i opiekę: 1. dla Bożeny i 

małego Danka; 2. dla dzieci, wnuków i nienarodzonego jeszcze dzieciątka Martyny - prosi babcia; 3. dla 

rodziny Kamili; 4. dla syna, synowej i wnuków; 5. dla bliskich - prosi Matka; 6. dla Dawida i Mateusza z okazji 

10 i 7 rocznicy urodzin, dla ich rodziców i chrzestnych – prosi babcia 

4. Miłosierny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o zdrowie i opiekę: 1. dla Sabiny; 2. dla 

Magdy Majchrzak i jej rodziców; 3. dla czcicielki Św. Charbela; 4. dla Marii, Krystyny, Piotra i Longina; 5. dla 

Witka i jego rodziny; 6. dla  Michała i Marcina; 7. dla rodziny - prosi babcia; 8. dla Krystyny o uzdrowienie 

pamięci; 9. dla ciężko chorej Sabiny; 10. dla Ireny, Krystyny, Andrzeja, Macieja; 11. w rodzinie Mirki; 12. dla 

Bożeny; 13. dla Asi mającej chore oskrzela; 14. dla syna Szymona; 15. dla Krystyny; 16. o zdrowie psychiczne 

i fizyczne dla córki Justyny prosi Barbara; 17. dla Alicji i jej bliskich; 18. dla Leokadii Oprządek po przebytym 

udarze, prosi córka Agnieszka; 19. dla męża Jacka prosi Beata; 20. Marty i jej rodziny. 

5. Boże Ojcze za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o uzdrowienie: 1. z depresji dla  Liwii; 2. z choroby 

skóry twarzy Anety; 3. bóli mięśni, stawów, kości Małgorzaty; 4. ręki Pawła; 5. wzroku, bolesnych nóg i 

kręgosłupa Wojciecha - prosi żona; 6. Wioletty z bólu; 7. Maryli z astmy; 8. Janka z bólu nóg; 9. Kamili z wad 

macicy; 10.  zranień serca Anny - prosi Kamila; 11. z hipochondrii Ireneusza; 12. o uzdrowienie serca Adriana 

błagają rodzice Katarzyna i Cezary; 13. męża po amputacji palców u stóp, prosi Izabela; 14. Michała z 

polineuropatii; 15. nerek Tacjana - syna Urszuli; 16. z nerwicy córki Kasi; 17. 3-letniego LEONKA, który jest w 

stanie krytycznym z nierozpoznanym zapaleniem płuc – prosi Wanda; 18. wady serca 2,5 miesięcznego 

Dominika 

6. Sprawiedliwy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o uwolnienie od nałogów: 1. syna Justyny 

15-letniego Jakuba uzależnionego od Internetu i nikotyny; 2. syna od alkoholu; 3. Wojciecha z uzależnienia 

od hazardu, prosi brat Dawid;  

7. Wierny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o pojednanie, naprawienie relacji: 1. z siostrą; 

2. z sąsiadami Basi; 3. w rodzinie Gosi, 4. w rodzinie Mirki; 5. w rodzinie Arkadiusza i Teresy 

8. Święty Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o łaskę dobrej modlitwy: 1. dla Witka, 2. dla Marii 

i Tadeusza – prosi córka, 3. dla sióstr Hanny i Ewy; 4. dla Antoniny 

9. Wszechmocny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o uzdrowienie i błogosławieństwo 

chorych na nowotwór: 1. Anny, 2. Ewy, 3. Joli z rakiem płuc, 4. Krzysztofa z rakiem płuc; 5. Jana, z 



 
 

 

nowotworem żołądka; 6. Genowefy z rakiem piersi; 7. Józefa z wyciętym płucem; 8. Bożeny - prosi Anna; 9. 

z głębi serca - prosi Sylwia; 10. Kasi; 11.  Bożenki z rakiem żołądka, prosi Małgosia; 12. Izabeli z guza mózgu 

10. Opiekuńczy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o pomyślny wynik egzaminów: 1. Antosi 

prosi mama; 2. Wioli; 3. Oli - prosi babcia Marysia; 4. Julii – prosi ciocia Ewa; 5. Anny – 23 kwietnia 2018 roku 

11. Wieczny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o łaskę wiary: 1. dla Tomka; 2. dla Marcina; 

3. dla Szymona; 4. dla syna, synowej i wnuków; 5. dla Przemysława – prosi siostrzenica; 6. dla Arka prosi 

Izabela; 7. dla Kasi i Mai prosi Ela; 8. dla Basi – córki Agnieszki;  

12. Prawdomówny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o dobrą spowiedź i wszystkie potrzebne 

łaski dla: 1. Jadwigi; 2. dla Tadeusza – prosi córka; 3. dla Hanny i Ewy – prosi bratanica. 

13. Boże, który jesteś Miłością za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o umocnienie małżeństwa: 1. 

Kamili 2. Pawła i Beaty; 3. Agnieszki; 4. Piotra i Małgorzaty; 5. Marii i Tadeusza. 

14. Niezmierzony Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o 1. pożyteczną pracę blisko domu; 

2. o Beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego. Za Kościół Święty, Papieża Franciszka, 

Duchowieństwo, Lud Boży. Za prześladowanych za wiarę. O nowe powołania kapłańskie. O Pokój w 

Ojczyźnie, w Świecie. O nawrócenie grzeszników w świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie -  prosi Anna. 

15. Wszechobecny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię: 1. O uwolnienie i oddalenie przekleństw 

w rodzinie Anny 

16. Dobry Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o zbawienie: 1. dla Mikołaja, Tomasza, rodziny, 

rodzeństwa, rodzin, które nosi w swoim sercu Anna. Za zmarłych z rodzin, za dusze w czyśćcu. 

17. Niezmienny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o rozwiązanie problemów finansowych: 1. 

Izabeli; 2. Dawida i Wojciecha; 3. Marzeny 

18. Ojcze Niebieski ty znasz imiona i serca wszystkich, którzy zanoszą do Ciebie swoje modlitwy, znasz ich 

cierpienia, lęki i tęsknoty, również tych, których imion i próśb nie udało się odczytać lub nie zostały napisane 

– razem ze św. Charbelem prosimy Cię dziś błogosław im, uzdrawiaj i prowadź ich. 

 

Podziękowania przesłali: 

1. za obecność w trudnych sytuacjach dziękuje Charbelowi  Tomasz;  

2. Dziękuję za wszelkie dobro, którym nas obdarujesz Boże w imię Jezusa Chrystusa – Agnieszka 

3. za modlitwę w intencji męża Bogumiła, któremu nie mogła zagoić się rana na nodze po operacji. Jest 

znaczna poprawa. Dziękuję św. Charbelowi – Ewa 

4. za wstawiennictwo św. Charbela dziękuje Agnieszka 

 



 
 

Prośby o modlitwę złożone podczas Mszy Świętej 26 kwietnia 2018 roku 

1. Boże Ojcze za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o uzdrowienie: 1. Jasia z choroby autyzmu – prosi 

Anna; 2. córki ze schizofrenii; 3. Wojciecha z choroby oczu; 4. duszy i ręki Pawła 5. 24-letniego Adama z 

postępującej schizofrenii i z silnej depresji oraz o uzdrowienie wewnętrzne jego rodziców i brata; 6. mamy 

Jakuba - Katarzyny; 7. Oli z lęków i napadów paniki; 8. Wiesława prosi Henryk; 9. Elżbiety z bóli kręgosłupa 

i alergii; 10. Alicji z depresji; 11. Asi z zapalenia oskrzeli; 12. Mariusza; 13. pamięci Marii; 14. syna Łukasza 

i męża Leszka; 15. taty Marty; 16. Joanny i Doroty; 17. układu pokarmowego i skóry córki; 18. Józefa – 

z cukrzycy; 19. ojca Kasi - z cukrzycy; 20. męża Izy, po amputacji palców stóp; 21. dla Beaty; 22.  z wady macicy 

Kamili i jej szybki powrót do formy po zabiegu; 23.  Natalki z nerwicy; 24. żony Marty ze schizofrenii; 25. ze 

zranień Iwony i jej rodziny; 26. z chorób psychicznych w rodzinie Anny; 27. Zuzi z Bochni - prosi Kasia; 28. 

Wiktorii; 29. żony chorej na małopłytkowość - prosi Dariusz. 

2. Żywy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i opiekę: 1. dla 

Małgorzaty, Wojciecha i ich dzieci; 2.  o szczęśliwy powrót Agnieszki z Włoch; 3. dla Lusi i jej rodziny; 4. dla 

rodzeństwa Basi i ich rodzin; 5. dla Przemka prośba o dobrą żonę, szczęśliwą operację mamy i zdrowie 

w rodzinie; 6. o dar macierzyństwa i wzmocnienie wiary Ani; 7. o dar rodzicielstwa dla Radka; 8. dla Martyny 

w stanie błogosławionym i dobrego męża dla niej; 9. dla Karoliny, prosi Katarzyna; 10. dla rodziny Wioli; 11. 

dla Aleksandry i jej nienarodzonego dziecka; 12.  dla Anety, która prosi o dobrego męża i o dzieci; 13 o 

szczęśliwy poród dziewczynki, prosi Maria; 14, dla Agnieszki; 15. dla Marzeny; 16. dla rodziny Marty; 17. o 

dobrego męża dla córki Natalki; 18. o dobrego męża dla Olgi; 19. dla Agnieszki; 20. dla Henryka, który prosi 

o dobrą żonę i o dzieci – pragnąc być też dobrym mężem i ojcem; 21. dla rodziny Heleny; 22. dla Żanety po 

przeszczepie szpiku; 

3. Żywy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o światło Ducha Św. i prowadzenie: 1. dla 

Agnieszki, prosi Ewa 2. dla Jerzego i Bożeny; 3. dla Agnieszki; 4. dla Andrzeja; 5. dla Barbary; 6. dla Marcina; 

7. dla Agaty; 8. dla Piotra, prosi Katarzyna; 9. dla Iwonki o ułożenie spraw rodzinnych i zawodowych; 

10. o ułożenie skomplikowanych spraw rodzinnych Ani; 11 dla Izy, która prosi o rozwiązanie sytuacji 

beznadziejnej; 12. dla rodziny Beaty; 13. dla synów Anety; 14. o ułożenie skomplikowanych spraw rodzinnych 

Katarzyny i jej dzieci Tomka i Mateusza – prosi Barbara; 15. dla chorej Marysi mamy dwójki dzieci; 16. dla 

Wiktorii;  

4. Miłosierny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o zdrowie, siły i opiekę: 1. dla mamusi, proszą 

Emilia, Włodek i Jadwiga; 2. dla Marii prosi Zbyszek; 3. dla Janka; 4. dla Jerzego i Bożeny; 5. dla Ani, prosi 

Zbyszek; 6. dla Zofii; 7. dla taty Włodzimierza, prosi Jakub; 8. dla mamy Sylwii; 9 dla Anny; 10 dla Magdaleny 

i jej rodziców; 11 dla Andrzeja przebywającego w domu opieki; 12. dla Mariusza, Radka, Joli i Mariki; 13. dla 

męża Piotra – prosi Katarzyna; 14. dla syna Cezarego i Katarzyny o zdrowe serce i uniknięcie operacji; 15. dla 

Mateusza prosi Ewa; 16. operowanej w dniu dzisiejszym Bożenki; 17. dla przedwcześnie urodzonej 

Marcelinki. 

5. Sprawiedliwy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o uwolnienie od nałogów: 1. od gier 

komputerowych Mateusza; 2. od alkoholizmu Zbigniewa i o uzdrowienie z depresji; 3. Piotra od nieustannego 

myślenia o pieniądzach i władzy; 4. w rodzinie Anny; 5. Grzegorza i Andrzeja od alkoholizmu; 6. od kłamstwa, 

pychy i zachłanności kapłana prosi Beata; 7. Michała; 8. córki Agnieszki. 

6. Wierny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o błogosławieństwo, pojednanie, naprawienie 

relacji: 1. z sąsiadami; 2. w rodzinie Małgorzaty; 3. Aluni z siostrą; 4. w małżeństwach dzieci Ewy; 

5. w małżeństwie Ewy i Ireneusza; 5. Kuby z mamą; 6. w rodzinie Zofii; 7. Kacpra z rodziną; 8. w domu 



 
 

Weroniki; 9. Ryszarda, Aldony i Wojciecha; 10. w małżeństwie i rodzinie Iwony; 11. w związku Pawła; 

12. Krzysztofa z rodziną 13. Jadwigi i Stanisława z rodziną. 

7. Wszechmocny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o błogosławieństwo i uzdrowienie 

chorych na nowotwór: 1. Izabeli z guza mózgu; 2. Anny z raka piersi; 3. Mirki z guza nerki; 4. Osoby z raka 

jelita i alkoholizmu; 5. żony Anny; 6. z guza na nerce męża; 7. Zosi z guza i depresji; 8. Teresy; 9. Łukasza z 

nowotworu gardła i migdałów; 10. z choroby nowotworowej piersi i węzłów chłonnych Ewy; 11. mamy Anny; 

12. Kasi - mamy Natalki; 12. Gieni z raka piersi; 13. Marysi mamy dwójki maluszków, która ma nawrót 

choroby; 14. Karoliny ponownie walczącej z białaczką;  15. męża Bogusi z nowotworu złośliwego nerki z 

przerzutami;  

8. Opiekuńczy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o pomyślny wynik egzaminów: 1. Anny; 

2. Veroniki – prosi Małgorzata; 3.Wioli, 4. Antosi; 

9. Wieczny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o łaskę wiary: 1. dla Piotra; 2. dla Piotra i Pawła; 

3. dla Moniki i Mateusza; 4. dla Bogdana, Grzegorza i Joasi; 5. dla Marcina; 6. w rodzinie Małgorzaty; 7. dla 

Asi, Jarka, Eweliny, Mikołaja, Gosi, Radka, Dominiki i Antka; 8. dla Kacpra; 9. dla córki Izy; 10 dla Mariusza i 

Janusza; 11. dla Michała; 12. dla Teresy; 13. dla Marcina, 14. dla rodzeństwa Macieja i Magdaleny; 15. dla 

Anny. 

10. Boże, który jesteś Miłością za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię łaskę nawrócenia: 1. Ryszarda; 

2. Karoliny, córki Danuty; 3. w rodzinie Anny; 4. Piotra - prosi mama; 5. córki Agnieszki. 

11. Prawdomówny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o dobrą spowiedź i wszystkie potrzebne 

łaski dla: 1. męża po udarze; 2. Tadeusza; 3. Sylwii i Krzysztofa; 4. Antoniego 

12. Boże, który jesteś Miłością za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o umocnienie małżeństwa: 

1. Janka; 2. Agnieszki i Damiana; 3. Krzysztofa i Martyny; 4. Marzeny i Tomasza; 5. Rafała i Marty;  

13. Wszechobecny Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię: 1. o uzdrowienie relacji Katarzyny 

z pracodawcą; 2. o pracę dla Elżbiety; 3. pomyślne rozwiązanie spraw urzędowych Bożeny; 4. o dobrą pracę  

dla Anny; 5. o rozwiązanie problemów finansowych: 1. Bożeny i 2. Anny; 7. Emila prosi o pokój na świecie 

14. Sprawiedliwy Boże za wstawiennictwem św. Charbela prosimy Cię o zbawienie dla: 1. Mikołaja, Tomasza, 

Ani, rodzeństwa Anny 

15. Ojcze Niebieski ty znasz imiona i serca wszystkich, którzy zanoszą do Ciebie swoje modlitwy, znasz ich 

cierpienia, lęki i tęsknoty, również tych, których imion i próśb nie udało się odczytać lub nie zostały napisane 

– razem ze św. Charbelem prosimy Cię dziś błogosław im, uzdrawiaj i prowadź ich. 

Podziękowania przesłali: 

1. Za oczyszczenie dziękuje Barbara 

2. Marzena miała badanie głowy: tomografię komp oraz EEG. Badania miały sprawdzić czy w głowie jest guz czy 

problemem może być epilepsja. Wyniki są dobre, a objawy, które były przyczyną skierowania na badania 

zniknęły. Dziękuję Marzena 

3. za wszystkie łaski dziękuje Ewa 

4. za wszystkie łaski dziękuje Kamila 

5. Aga dziękuje za wszystkie Łaski dla Żanety jakie okazał jej Bóg. Żaneta z ostrą białaczką szpikową jest już 

prawie rok po przeszczepie szpiku. Wyniki poprawiają się. Dziękujemy za dawcę szpiku.  

 


