Prośby o modlitwę złożone podczas Mszy Świętej 28 czerwca 2018 roku
Proszę o modlitwę za moją mamę, która zmarła 26 czerwca. Prosi syn Rafał [28.06.2018]
Proszę o uzdrowienie mojej mamy. Prosi Ania [28.06.2018]
Bardzo proszę uwolnienie męża Mateusz od wszelkiego zła, nawrócenie serca o powrót do rodziny. Proszę
również w intencji kochanki mojego męża o jej nawrócenie i łaskę rozeznania. Prosi Dominika [29.06.2018]
Św. Ojcze Charbelu proszę o godne życie i o łaskę uwolnienia z długów finansowych. Prosi Ewa [29.06.2018]
Proszę o łaskę pracy, ufności do Jezusa , uzdrowienia żołądka i o łaskę uwolnienia od wszystkich skutków
klątw. Prosi Joanna [29.06.2018]
Proszę o powrót do zdrowia dla Macieja, syna kuzyna, a ojca małego Nataniela. Prosi Krystyna [29.06.2018]
Proszę w intencji mojej córki Zuzi o jej nawrócenie, o nasze wzajemne zrozumienie, ochronę przed złem.
Panie Boże proszę spraw by złość nie odmieniała jej umysłu i dozwól by wzrastając w latach mogła zawsze
podobać się Tobie [30.06.2018]
Proszę o łaskę wymarzonej pracy, o charyzmat mądrości i miłości oraz o uwolnienie z lęków. Agnieszka
[30.06.2018]
Proszę za chorych, cierpiących, w nałogach. O zbawienie Mikołaja, Tomasza. rodzeństwo z rodzinami. W
intencjach Ani, Tomasza o Boże Błogosławieństwo i opiekę. Anna [30.06.2018]
Proszę O uwolnienie od skutków przekleństw, o uzdrowienie Bożeny z raka, za Halinę. Za tych co prosili nas o
modlitwę. Za Kasię o uzdrowienie z raka, za Kasię i jej dzieci chore na cukrzyce. Anna [30.06.2018]
Proszę za Arka o nawrócenie i o Boże prowadzenie. O nawrócenie Kasi, Majki, za Elę, bliskich, za Anię i
Janusza pogrążonych w żałobie po śmierci syna Michała. Proszę o Boże Miłosierdzie dla rodziny. Anna
[30.06.2018]
Proszę o beatyfikacje Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego. Za Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka,
duchowieństwo, lud Boży. Proszę za chorych, cierpiących kapłanów. Za prześladowanych za wiarę. O nowe
powołania kapłańskie. O pokój w Ojczyźnie, w Świecie. Anna [30.06.2018]
Proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu cierpiące. Za śp. Janinę, Mariana, Michała, Reginę
O nawrócenie grzeszników w świecie i ojczyźnie. [30.06.2018]
Proszę o modlitwę za moimi dziećmi, o ich zdrowie, odnalezienie się w szkole i o naprawę relacji ze szkołą. O
siły dla żony i pomoc w rozwiązaniu wielu problemów dotykających rodzinę. Norbert [30.06.2018]
W intencji znalezienia dobrej pracy przez córkę Olgę. Anita [30.06.2018]
Jestem chora na stwardnienie rozsiane. Z całego serca DZIĘKUJĘ za dobre samopoczucie w chorobie. Anita
[30.06.2018]
Proszę o modlitwę w mojej intencji i siły dla mojej rodziny. W środę rozpoczynam leczenie onkologiczne.
Proszę o ukojenie dla mojej mamy, bardzo cierpiącej po stracie taty, Jerzego. Proszę o pokój duszy dla taty.
Marta [1.07.2018]
Proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej. Święty Charbelu proszę wstawiaj się za mną. Kasia
[1.07.2018]
Proszę o uwolnienie i uzdrowienie mojego brata Grzegorza, hazardzisty, zadłużonego i z myślami

samobójczymi. Sylwia [1.07.2018]
Proszę o dar męża. Katarzyna [1.07.2018]
Proszę o pokonanie problemów zawodowych, wyjście z długów i stabilizację życiową. Magdalena [2.07.2018]
Święty Charbelu proszę uproś mojej córce Natalce łaskę zdrowia i odnalezienia prawdziwej miłości. Proszę
też o szczęśliwy przebieg operacji Zuzi i o powrót do zdrowia oraz uzdrowienie z cukrzycy dla Kuby. Kasia
[2.07.2018]
Bardzo proszę o zdrowie dla mojej bratowej Marty, zmagającej się z ciężką choroba nowotworową. Proszę o
zdrowie dla całej rodziny [2.07.2018]
Proszę o modlitwę za mojego synka chorego na nowotwór. Panie Boże pozwól mu cieszyć się życiem tak jak
inne dzieci. Małgorzata [2.07.2018]
Błagam o łaskę zdrowia dla mojego syna, którego noszę jeszcze pod swoim sercem, aby mimo najgorszych
rokowań urodził się zdrowy i aby Nam jego rodzicom i najbliższej rodzinie dał siłę, wiarę i nadzieję, że stanie
się cud. Ojcze Charbelu błagam wstaw się za nami. Kinga [3.07.2018]
Proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze i o potrzebne łaski dla niej. Agnieszka
[3.07.2018]
Proszę o poukładanie relacji w pracy, pomyślnie rozwiązanie trudnych spraw i błogosławieństwo Boże w
podejmowaniu decyzji. Proszę również o uzdrowienie córki z choroby bielaczej. Beata [3.07.2018]
Proszę o Miłosierdzie Boże i o uwolnienie, uzdrowienie z choroby, o pomoc w sprawach prywatnych. Proszę o
dar dobrej pracy i uzdrowienia finansów. Proszę o uwolnienie od wszelkiego zła, które nie pozwala mi
normalnie funkcjonować. Sylwia [3.07.2018]
Proszę o Miłosierdzie Boże i o wszystkie potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny, o moc Ducha Świętego we
wszystkich moich intencjach. Proszę o ochronę przed złem, uwolnienie abym mogła zaznać prawdziwego
szczęścia. Sylwia [4.07.2018]
Panie Boże, proszę aby mój obecny partner przestał się bać małżeństwa, żeby się zmobilizował do działania i
zaczął coś robić. Wesprzyj mnie i jego, dopomóż, aby wszystko między nami się poukładało i żebyśmy założyli
rodzinę. Marta [4.07.2018]
Święty Charbelu proszę wyproś uzdrowienie ze schizofrenii dla Moniki. Mama [4.07.2018]
Święty Charbelu proszę Cię o kolejny dar potomstwa dla Cezarego, Magdaleny i Mariusza, Katarzyny oraz o
powrót do Kościoła i sakramentów świętych. Mama [4.07.2018]
Święty Charbelu proszę Cię o uwolnienie od nikotyny i gier komputerowych dla Cezarego. Mama [4.07.2018]
Święty Charbelu proszę Cię wyproś zdrowie i rozum dla Krystyny i zdrowie i siłę dla jej schorowanej córki
Aliny, która jest po trzech udarach i się nią opiekuje. Czcicielka [4.07.2018]
Bardzo proszę o modlitwę za mojego małego synka Aleksandra, który jest bardzo nadpobudliwy i
niespokojny, zwłaszcza w nocy. Monika [4.07.2018]
Proszę o wskrzeszenie relacji. Rafał [5.07.2018]
Proszę przywróć wewnętrzny spokój ukój nerwy uproś i ześlij cierpliwość opanowanie, opamiętanie. Ulecz z
lęku, który zniszczył mi życie i zabrał mi wszystko co kochałem i miałem i czyni to dalej. Tadeusz [5.07.2018]
Proszę o błogosławieństwo, miłość dla mojej rodziny oraz o zdrowie i szczęśliwy powrót moich córek do

domu, aby zamieszkały bliżej Polski i były zdrowe i szczęśliwe. Pomóż im Panie i pobłogosław mojemu synowi
Wojtkowi. Helena [5.07.2018]
Bardzo proszę o modlitwę abym wyzdrowiał, proszę abym nie był ciężarem dla rodziny. Krzysztof [5.07.2018]
Proszę aby dobry Bóg dotknął paluszków mojego synka w lewej rączce, by urosły i były sprawne. Ilona
[6.07.2018]
Za wstawiennictwem św. Charbela proszę o łaskę wiary dla syna Michała, nawrócenie dla niego, o dobrych
towarzystwo w jego życiu. Anna [6.07.2018]
Proszę o łaskę wiary, ufności, nadziei i uwolnienia oraz pracy. Joanna [7.07.2018]
Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej siostrzenicy Mai z guza złośliwego nadnercza. Proszę o sile
dla niej w walce z chorobą. Ciocia Elwira [7.07.2018]
Proszę o uwolnienie od złego i uzdrowienie. Proszę o potrzebną mądrość, łaski i ochronę. Magdalena
[8.07.2018]
Proszę o modlitwę za mojego syna o spokój ,zdrowie jest dzieckiem nadpobudliwym ciężko już mi nad tym
zapanować. Małgorzata [8.07.2018]
Proszę o żywą wiarę i uzdrowienie ręki po wypadku. Natalia [9.07.2018]
Św. Charbelu proszę o siły i uzdrowienie mojego męża Zbyszka z ciężkiej choroby raka nerek. Proszę daj mu
zdrowie i siły by mógł się cieszyć każdym dniem. Beata [9.07.2018]
Proszę o cud uzdrowienia Janusza z ciężkiej choroby. Monika [10.07.2018]
Błagam o Boże Miłosierdzie, pomoc i światło Ducha Świętego w rozwiązaniu trudnej sprawy. Paweł
[10.07.2018]
Prośba w intencji Agnieszki i jej poczętego, a jeszcze nie narodzonego dziecka: o zdrowie dla matki i dziecka,
o Boże błogosławieństwo w ciąży, o dobre wyniki badań i o szczęśliwe rozwiązanie. Dariusz [10.07.2018]
Święty Charbelu wyproś łaskę uzdrowienia dla mojego męża, który ma guza trzustki. Katarzyna [11.07.2018]
Jezu najdroższy proszę Cię o zdrowie dla Sylwii i wnuczka oraz dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Barbara
[11.07.2018]
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1. Joanna: Proszę o łaskę czystości [31.07.2018]
2. Mama: Św. Charbelu proszę wyproś dar potomstwa dla Magdaleny, Cezarego i Katarzyny, Mariusza o zdrowie
dla nich i pomnożenie wiary [31.07.2018]
3. Mama: Św. Charbelu proszę wyproś łaskę uzdrowienia serca, duszy i ciała dla Moniki [31.07.2018]
4. Krystyna: Św. Charbelu proszę o uzdrowienie dla mnie i mojej mamy Krystyny [31.07.2018]
5. Paweł: Proszę o łaskę wiary dla mojego przyjaciela Roberta. Niech Bóg okaże mu swoje miłosierdzie, przemieni
jego serce i nada sens jego życiu [31.07.2018]
6. Agnieszka: Proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze i wszystkie potrzebne łaski
[1.08.2018]
7. Urszula: Boże Przenajświętszy za wstawiennictwem św. Chabrela proszę o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowe
dzieciątko dla mojej córki Sylwii [1.08.2018]
8. Magdalena: Jezu ulituj się nade mną. Błagam o nawrócenie dla męża i dzieci, wyzwolenie z nałogów dla syna i
dobrą pracę dla niego. O szczęśliwie zdany maturalny egzamin poprawkowy dla Janka, silną, żywą wiarę dla
rodziny i Twoje błogosławieństw o w pracy i w domu dla nas. Jezu ufam Tobie [1.08.2018]
9. Joanna: Prośba o akceptację Moniki w pracy i uwolnienie jej od nałogu objadania chipsami [1.08.2018]
10.Krysia: Dziękuję ci św. Charbelu za opiekę i wstawiennictwo. Proszę wstaw się o uzdrowienie moich problemów
z układem oddechowym i metabolizmem [2.08.2018]
11.Maria: Proszę o modlitwę w intencji Ewy: o wyzdrowienie z choroby nowotworowej [2.08.2018]
12.Magdalena: Jezu proszę o oddalenie pasma niepowodzeń w moim życiu, o zerwanie przekleństw jeśli takie
były. Bardzo proszę o uzdrowienie wewnętrzne, o szczęście, o znalezienie właściwej pracy, wyjście z długów i
znalezienie męża [3.08.2018]
13.Aga: Za Dusze czyśćcowe, za nawrócenie moich bliskich , za chrześniaków. Za moją starszą córkę i jej rodzinę.
Za młodszą o uleczenie ciała i duszy. Za męża o zmianę myślenia. Za mnie o wiarę, cierpliwość, pokorę, siłę, o
przyjmowanie wszystkiego z pokorą co ześle mi Bóg. O oczyszczenie na ziemi. [3.08.2018]
14.Dorota: Proszę o modlitwę o uzdrowienie taty Jana z choroby nowotworowej i szczęśliwą operację dla niego
oraz o zdrowie dla mamy Danuty i szczęśliwą operację [3.08.2018]
15.Asia: O dar drugiego dziecka dla Asi i Adama Gosi i Tomka [3.08.2018]
16.Tadeusz: Święty Ojcze Charbelu wstaw się za mną i uproś mi łaskę zwycięstwa miłości nad nienawiścią, łaskę
rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych i beznadziejnych, łaskę uzdrowienia z tętniaka aorty,
przywróć wewnętrzny spokój, ukój nerwy, ześlij cierpliwość, opanowanie, opamiętanie. Ulecz z lęku, który
zrujnował, zniszczył i zabrał całe moje życie i czyni to nadal. Zanieś te moje intencje Św. Charbelu pod Stopy
Ukrzyżowanego. Módl się za mną [3.08.2018]
17.Święty Charbelu proszę Cię o to, aby mój mąż przestał pić alkohol i żeby dzieci z tego powodu nie cierpiały.
Wyproś nam łaskę trzeźwości [3.08.2018]
18.Justyna: Intencja dziękczynna za łaskę uzdrowienia Marysi z prośbą o dalszą opiekę Bożą [4.08.2018]
19.Justyna: O siłę i szybki powrót po przebytej operacji dla Antoniego [4.08.2018]
20.Anna: O uzdrowienie nogi po zabiegu i dojście jak najszybciej do pełnej sprawności [4.08.2018]

21.Hanna: Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnej sytuacji w pracy [5.08.2018]
22.Zbyszek: Ojcze Charbelu prosze Cie o Twoje wstawiennictwo aby Jezus pomógł mojej rodzinie w problemach z
domem [5.08.2018]
23.Beata: proszę o modlitwę w intencji małżeństwa mojej siostry o uratowanie go i żeby nie było rozwodu, a także
o nawrócenie szwagra [5.08.2018]
24.Emilia: Bardzo proszę o uzdrowienie mojego taty Marka chorującego na nowotwór, by Miłosierny Bóg udziel
mu łaski zdrowia. By Najświętsza Maryja Panna otoczyła go swoją matczyna opieka. Prosimy o wsparcie. Święty
Charbelu, pomóż nam [6.08.2018]
25.Jola: Błagam o cud uzdrowienia słuchu [6.08.2018]
26.Irena: Św. Charbelu proszę wstaw się u Jezusa by uzdrowił relacje w moim małżeństwie. By życie pod jednym
dachem było radością [6.08.2018]
27.Monika: Błagam Cię Jezu o uzdrowienie mojej tętnicy kręgowej, żebym mogła wrócić do normalnego
funkcjonowania i do pracy [6.08.2018]
28.Anna: Błagam o cud w mojej sprawie z mieszkaniem, o ustrzeżenie przed koniecznością eksmisji, o możliwość
wykupu mieszkania albo o jakiekolwiek dobre rozwiązanie w tej dramatycznej sprawie [6.08.2018]
29.Weronika: Proszę o uzdrowienie mnie i mojej rodziny [6.08.2018]
30.Mariusz: by Andzia przyjęła mnie do pracy w Warszawie. Proszę o mieszkanie dla mnie w Warszawie oraz o
łaskę zdrowia dla mnie [6.08.2018]
31.Mila: Święty Charbelu pomóż mi w finansach i innych problemach [6.08.2018]
32.Krystyna: Proszę o uzdrowienie z chorób moją córkę Kasię [6.08.2018]
33.Aleksandra: Proszę o uzdrowienie syna Szymona, z nieoperacyjnego i nieuleczalnego guza pnia mózgu. Składam
podziękowanie za dotychczas otrzymane laski za wstawiennictwem Św. Charbela [6.08.2018]
34.Aldona: Proszę o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia dla Czesława [6.08.2018]
35.Helena: Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Charbela proszę o laskę zgody w rodzinie i dary Ducha
Świetego [6.08.2018]
36.Marzena: Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o nawrócenie syna, uwolnienie go od alkoholu, dostanie
prac, której szuka. Proszę również o uleczenie mojej chorej nerki [6.08.2018]
37.Justyna: O łaskę zdrowia dla Karinki i Dzieciątka, oraz jeżeli to jest wolą Bożą aby urodziła się Dziewczynka. O
łaskę pokoju i spokoju serca oraz pogodzenia się i zaakceptowania woli Boga. O dobrego Męża dla Anetki, Oli,
Justyny [06.08.2018]
38.Justyna: Proszę O wypełnienie woli Bożej w życiu Michałka, aby poszedł odważnie, z pokorą i radością za głosem
powołania. O wytrwanie w abstynencji dla Michała, Franciszka, Karola, Izy, Pani Gosi i Podopiecznych Domu
Magnificat tych byłych i obecnych. O błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Terapeutów i tych
Wszystkich, którzy wszelaką pomocą służą Podopiecznym Domu Magnificat [06.08.2018]
39.Justyna: Proszę o łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego, oraz uwolnienia dla Iwonki. O łaskę powrotu do
zdrowia dla Elżbiety. O łaskę przemiany serca po rekolekcjach ignacjańskich dla Wojtka, Justyny, dla Kuby po
przystąpieniu do pierwszej Komunii Św. [06.08.2018]
40.Justyna: Proszę O łaskę przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Sakramentu Komunii dla Taty.
O łaskę uleczenia z choroby nowotworowej dla Koleżanki mojej znajomej i Taty Franciszka, natomiast jeżeli

Twoja wola jest inna Dobry nasz Tatusiu to proszę postaw na ich drodze Osoby, które pomogą Im pojednać się
z Tobą. O łaskę zdrowia dla Tatusia Karinki [06.08.2018]
41.Justyna: Błogosław i wynagródź trud Kochany Jezu tym Wszystkim, którzy otaczali mnie modlitwą, podczas
rekolekcji ignacjańskich i nadal się modlą w moich intencjach. Otaczaj opieką tych Wszystkich, którym
obiecałam pamięć modlitewną, jeżeli ich prośby ukryte w głębi serca są zgodne z Twoją wolą obdarz ich tą łaską
[06.08.2018]
42.Justyna: Proszę o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pielgrzymów, którzy będą pielgrzymować do
Niepokalanowa, Częstochowy i Medjugorie, prosimy o Świętego Kapłana na pielgrzymkę do Medjugorie,
Ukochana Mamusiu rozpal piękne serce Księdza Macieja aby pojechał z nami do Ciebie, jeżeli jest to zgodne z
wolą Tatusia w Niebie, proszę również o otwartość serca Ks. Proboszcza aby wyraził zgodę na wyjazd do
Medjugorie Ks. Macieja. Dziękuję za zdanie egzaminu do kierowania ruchem drogowym, błogosław i otaczaj
płaszczem Swojej Miłości i Opieki wszystkich ze służby drogowej [06.08.2018]
43.Aga: Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojego męża Marcina [6.08.2018]
44.Anna: Proszę za modlitwę za mnie o uzdrowienie duszy i ciała. Już prawie 7 lat wędruje od lekarza do lekarza.
Nikt nie wie co mi jest. Bardzo cierpię duchowo i fizycznie. Chcę być zdrowa pracować i cieszyć się życiem
[6.08.2018]
45.Jadwiga: Proszę o łaskę, by syn Miłosz zdał maturę poprawkowa z matematyki i o pojednanie z Kamilem
[6.08.2018]
46.Barbara: Proszę przez wstawiennictwo Św. Charabela o łaskę wiary dla moich synów Jarka i Kamila, o
uwolnienie z nałogów, o zdrowie dla nich i o Boże prowadzenie w wyborze dalszej drogi życia. Proszę też o
uzdrowienie dla Marty [6.08.2018]
47.Alicja: Bardzo proszę o modlitwę do Pana Jezusa za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie mojego
męża Norberta z nowotworu złośliwego [6.08.2018]
48.Kasia: Proszę o uzdrowienie mojej mamy Zofii z choroby nowotworowej [6.08.2018]
49.Kamila: Św. Charbelu przez Twoje wstawiennictwo i najświętszej Panienki proszę Cię o uzdrowienie z wad
macicy i lęków. Proszę również o potrzebne łaski i siły i miłosierdzie dla dziadka Józefa i dla Babci Teresy
[7.08.2018]
50.Wiesława: Proszę o uzdrowienie kolana po wypadku [7.08.2018]
51.Danuta: proszę o zdrowie dla brata Piotra. Jest po chemioterapii i radioterapii. Proszę o siłę w walce z chorobą
[7.08.2018]
52.Ryszard: Proszę o modlitwę w intencji Ani i Pawła [7.08.2018]
53.Przemek: Proszę o modlitwę w intencji babci Basi, która przebywa obecnie w szpitalu. O zdrowie i potrzebne
łaski [7.08.2018]
54.Paulina: Bardzo proszę o modlitwę o zdanie ciężkiego egzaminu [8.08.2018]
55.Katarzyna: proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej [8.08.2018]
56.Ryszard: Miłosierny Boże za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienie Ani z cukrzycy oraz
uwolnienie Pawła od złych myśli i depresji a także dar pracy dla niego [8.08.2018]
57.Adriana: Za małżonków, którzy poniżają siebie i obawiają się utracić prawa rodzicielskie idąc w kierunku
separacji [8.08.2018]

58.Elwira: Św. Charbelu błagam o wstawiennictwo za moją Siostrzenice Maje. Uproś u Najwyższego łaski
uzdrowienia jej z choroby nowotworowej, bezsenności, braku apetytu. Uzdrów jej duszę i napełnij serce wiara
i nadzieją [8.08.2018]
59.Iwona: proszę o modlitwę za mamę Iwony. Ma guza głowy. Jutro ma być operowana w Warszawie. Proszę
ofiaruj swoja modlitwę za moja mamę [8.08.2018]
60.Ks. Grzegorz Kalbarczyk: Wczoraj w wypadku samochodowym pod Piasecznem zginał mój brat Paweł lat 44.
Żona Ania walczy o życie. Proszę o modlitwę [8.08.2018]
61.s. Anna: Gorąca prośba o Boże Miłosierdzie dla Heleny - mojej chorej Mamy. Jezu ufam Tobie [8.08.2018]
62.Święty Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo w mojej intencji dotyczące uratowania mojego małżeństwa.
Spraw abyśmy na nowo się odnaleźli i w sobie zakochali [9.08.2018]
63.Tomasz: Święty Charbelu proszę Cię o uzdrowienie mnie, dziękuję Ci za otrzymane łaski [9.08.2018]
64.Ewelina: Dziękuję Bogu za wszelkie łaski i proszę przez wstawiennictwo Św. Szarbela i siłę i odwagę dla Olgi aby
zakończyła znajomość z Karolem jeśli to zgodne z wolą Bożą [9.08.2018]

Na Ołtarzu Twym o Panie składam również wszystkie intencje przesłane w dniach wcześniejszych, a nie
przedstawione Tobie. Jezu zajmij się tymi potrzebującymi Twej miłości ludźmi!

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 15.08.2018 r.
1. Aldona: proszę o zdrowie dla mojej mamy [9.08.2018]
2. Halina: o zdrowie i uleczenie Wojciecha, Tadeusza, Dzidki i Haliny [9.08.2018]
3. Sylwia: proszę o miłość i miłosierdzie Boże w bardzo ważnej dla mnie, Bogu wiadomej intencji.
Maryjo, Mateńko, Królowo Pokoju, weź mnie na swoje ręce, błagam Cię [10.08.2018]
4. Joanna: Proszę o łaskę czystości i uwolnienia [10.08.2018]
5. Aleksandra: Proszę o uzdrowienie relacji Kornela i Oli, o sakrament małżeństwa i uwolnienia tej
relacji od działania złego ducha i manipulacji pewnej kobiety [10.08.2018]
6. Irena: proszę za Małgosię, która leży po operacji w ciężkim stanie. Miłosierny Jezu, ulituj się
[10.08.2018]
7. Bożena: proszę o modlitwę za duszę Marietty, dokonano eutanazji [10.08.2018]
8. Emilia: Bardzo proszę o uzdrowienie mojego taty Marka Krzemińskiego chorującego na nowotwór, by
Miłosierny Bóg udziel mu łaski zdrowia. By Najświętsza Maryja Panna otoczyła go swoją matczyną
opieką. Święty Charbelu, pomóż nam [11.08.2018]
9. Proszę o modlitwę uzdrowienie dwuletniej córeczki Poli, u której nastąpiła wznowa choroby
nowotworowej [11.08.2018]
10. Aneta: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o poprawę wzroku moich rodziców oraz o
dobrego męża dla mnie [11.08.2018]
11. Ana: Panie Boże wszechmogący za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam Cię o uzdrowienie
naszej rodziny, naszego małżeństwa. Bez Ciebie nie przetrwamy. Pomóż nam Panie [12.08.2018]
12. Dawid: Proszę w intencji mojego brata Wojciecha o łaskę uwolnienia z uzależnienia od hazardu,
zmianę życia na lepsze i szczęśliwe rozwiązanie problemów finansowych w naszej rodzinie
[12.08.2018]
13. Anna: Proszę o uzdrowienie duszy i ciała Mikołaja, Tomasza, o uwolnienie i zbawienie dla nich, za
rodzinę, rodzeństwo. W intencjach Ani, o uwolnienie od przekleństw w rodzinie. Za zmarłych
rodziców, śp. Janiny, Mariana, zmarłych przodków, za dusze w czyśćcu cierpiące [12.08.2018]
14. Anna: proszę za Ojca Świętego Franciszka, duchowieństwo, lud Boży. O świętość, Dary Ducha
Świętego dla kapłanów. O Nowe powołania kapłańskie. Za chorych kapłanów o łaskę zdrowia. O
beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego. Za abp. Henryka Hosera o zdrowie, Boże
błogosławieństwo. O pokój w ojczyźnie, na świecie. Za męczenników za wiarę [12.08.2018]
15. Anna: proszę za Annę, Janusza, pogrążonych w żałobie po śmierci syna Michała. O uzdrowienie z raka
Bożeny, Kasi. Za Rafała, dzieci o zdrowie. Za Arka o zdrowie, o nawrócenie. Za Elę, Stasię, Janeczkę,
Małgosię, Grażynę, Agatę, Elę, o opiekę i Boże prowadzenie dla nich, dla ich rodzin. Za zmarłych z ich
rodzin [12.08.2018]
16. Ilona: Św. Charbelu proszę Cię wyproś łaskę prawidłowego rozwoju ruchowego i umysłowego dla
Julii. Proszę aby siedziała samodzielnie, czworakowała, wstawała. Spójrz także na Aleksandrę żeby
zaczęła mówić [12.08.2018]

17. Agnieszka: Bardzo proszę o modlitwę za mojego tatusia Władysława który dostał udaru i walczy o
życie [13.08.2018]
18. Kasia: proszę o łaskę uzdrowienia [13.08.2018]
19. Marianna: Prośba o modlitwę o zdrowie dla syna Michała ( 17 lat ) który rok temu przeżył załamanie
nerwowe i zmaga się od roku z depresją, napadami lęku. Zaburzenia zaczęły się z powodu przykrych
przeżyć i zapalenia marihuany oraz zażycia akodinu. Proszę codziennie o spokój umysłu i powrót do
normalnego funkcjonowania w życiu. Z góry dziękuję za wsparcie [14.08.2018]
20. Elwira: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie Mai z choroby
nowotworowej bezsenności i jadłowstrętu i uzdrowienie na duszy [15.08.2018]
21. Ala: proszę o znalezienie uczciwej i satysfakcjonującej pracy dla Ani i Ali oraz żeby teściowie z synem
przestali niszczyć małżeństwo Eli i Czarka i dokuczać ich dzieciom, proszę o własny dom dla nich
[15.08.2018]
22. Jolanta: proszę o łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo i potrzebne laski w pracy lekarza
[15.08.2018]
23. Mama: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie Adasia [15.08.2018]
24. Marysia: Bardzo proszę o gorliwą modlitwę w intencji Danuty, która będzie miała poważną operację
głowy z podejrzeniem raka [15.08.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 29.08.2018 r.
1. Barbara: Z całego serca zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji uzdrowienia Grażynki z choroby
nowotworowej [23.08.2018]
2. Kasia: Bardzo proszę w intencji ciężko chorej i leżącej w szpitalu Marii, aby doznała cudu uzdrowienia
[23.08.2018]
3. Aleksandra: Proszę o uzdrowienie Szymona z nieoperacyjnego i nieuleczalnego guza pnia mózgu.
Proszę też o uzdrowienie taty z choroby Parkinsona i mamy z zaburzeń pamięci i lęków. [23.08.2018]
4. Aleksandra: Proszę o zdrowie dla mnie [23.08.2018]
5. Justyna: O wzrost tętnic płucnych i zastawki o dotlenienie całego organizmu i prawidłowy rozwój dla
Marysi [23.08.2018]
6. Justyna: O łaskę powrotu do zdrowia po ciężkiej operacji dla Antosia i szybki powrót do
upragnionego domu [23.08.2018]
7. Agnieszka: W o uzdrowienie, i powrót do pełni sił bardzo chorego brata Radosława, który obecnie
jest w śpiączce. Wierzę, że tak będzie i że będzie mógł za to podziękować Bogu. Bogu zawierzyłam
swoją rodzinę. [24.08.2018]
8. Maria: Św. Charbelu pomóż mi w moich kłopotach. Wyproś u Jezusa Chrystusa łaskę dla mnie i dla
mojej rodziny [24.08.2018]
9. Barbara: Proszę o dar macierzyństwa, cud poczęcia zdrowego dziecka mimo mojej choroby
[24.08.2018]
10. Jacek: Święty Charbelu proszę cię o wstawiennictwo i pomoc w moich problemach rodzinnych
prosząc Cię o dar wiary i rozwiązania wszystkich spraw, które mam w sercu [24.08.2018]
11. Ewa: Proszę w intencji Izy żeby wróciła do męża i nie niszczyła innej rodziny [24.08.2018]
12. Maria: Św. Charbelu wyproś dla u Jezusa Chrystusa łaskę spłaty długów. [25.08.2018]
13. Anna: Proszę o łaskę wiary dla wszystkich moich bliskich oraz o zdrowie dla mnie [26.08.2018]
14. Krystyna: proszę o przemianę dla męża Józefa i syna Piotra żeby pogodzili Piotrem i przebaczyli.
Proszę również o zdrowie uratowanie małżeństwa Piotra i Anny i żeby nasza synowa zaczęła nas
traktować jak rodziców [26.08.2018]
15. Krystyna: proszę za moją córką Kasi, która przeżywa trudny czas po urodzeniu martwego dziecka.
Proszę o zdrowie i wiarę, siłę do znoszenia przeciwności losu [26.08.2018]
16. Maria: Św. Charbelu wspieraj mnie i uproś Jezusa Chrystusa, Pana Naszego pomoc w spłacie moich
długów [26.08.2018]
17. Anna: proszę o zbawienie, uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o opiekę
Św. Józefa nad rodzina. O uzdrowienie Bożeny, Kasi z raka. Za Anie, Janusza w żałobie po śmierci syna
Michała [26.08.2018]

18. Anna: Proszę o nawrócenie Kasi, Majki, Arka o zdrowie. Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Ele,
Stasie, Małgosie, Grażynę, Ele, Janeczkę o Bożą opiekę. Proszę o nawrócenie w rodzinach. Za
grzeszników o powrót do Boga [26.08.2018]
19. Dominika: Proszę o modlitwę za moją dwuletnią córeczkę Polę u której nastąpiła wznowa choroby
nowotworowej za łaskę uzdrowienia jej i dar życia [26.08.2018]
20. Anna: Proszę o rozeznanie woli Bożej do Piotra [26.08.2018]
21. Małgorzata: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę nawrócenia mojej córki Wiktorii.
O czystość duszy i ciała. Niech się dzieje Wola Boża w jej życiu [26.08.2018]
22. Małgorzata: proszę o uzdrowienie wewnętrzne Bartłomieja (23 lata). Jest zamknięty, poraniony przez
matkę przez krytykę, pesymizm i przekleństwo. Całe życie był raniony słowami. Nic nie mówi, on nie
umie
rozmawiać jest smutny i ma depresje [27.08.2018]
23. Maria: Serdecznie proszę o modlitwę w intencji mojej córki o szczęśliwą operację i zdrowie
[27.08.2018]
24. Ewa: Proszę o pomyślny zabieg 10 września mojego męża. Proszę o Bożą opatrzność w sprawach mu
oddanych [27.08.2018]
25. Edyta: Proszę w intencji księdza Krzysztofa, który trzy lata temu z powodu kobiety wystąpił z
kapłaństwa. W chwili obecnej ta kobieta go porzuciła, a On jest w zniewoleniu i strasznym stanie
psychicznym, włącznie z myślami samobójczymi [27.08.2018]
26. Estera: Proszę o łaskę i wzrost wiary i miłości, o uzdrowienie z endometriozy i guzów narządów
rodnych, o pełnię darów i charyzmatów Ducha Św., o Boże błogosławieństwo w pracy, w relacjach z
innymi, w sprawach finansowych, pokój serca, o bożą moc i siłę w doświadczeniu choroby, o
przemianę i odnowienie serca. Dziękuję św. Charbelu [28.08.2018]
27. Sylwia: Proszę o miłosierdzie Boże we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu, zwłaszcza w
tych najtrudniejszych [29.08.2018]
28. Maria: Św. Charbelu wstaw się do Jezusa Chrystusa, Pana Naszego o pomoc dla mojej rodziny
[29.08.2018]
29. Iwona: proszę w intencji Oli i Karoliny o łaskę wiary, pokorę, przemianę ich serc, łaskę nawrócenia i
uwolnienia od nałogów, i złego środowiska. Proszę o uzdrowienie ich duszy i ciała, a dla Kubusia o
dar powołania kapłańskiego [29.08.2018]
30. Helena: Z okazji 37 rocznicy ślubu Heleny i Andrzeja składam podziękowanie za otrzymane łaski i
proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny [27.08.2018]
31. Kasia: Uprzejmie proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich nerek będących w
fazie schyłkowej niewydolności. Proszę również Pana Jezusa o łaskę uzdrowienia moich: kości abym
mogła zacząć chodzić, jelit, żył oraz o uwolnienie od licznych patogenów, pasożytów, metali ciężkich
i toksyn, które zagrażają mi sepsą [29.08.2018]
32. Agnieszka: Proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze i wszystkie łaski dla
mamy [29.08.2018]

33. Czciciel: Św. Charbelu uproś zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie i rodziny

[29.08.2018]

34. Hanna: Rok temu prosiłam o zdrowie dla mojej siostry podejrzana była o włókniaka płuc gdy
odmawiałam 9 dzień nowenny siostra zadzwoniła, że jest inna diagnoza jest sarkoidoza. Po roku
choroba cofa się z płuc guzki są tylko na dłoniach. Wówczas prosiłam i Waszą wspólnotę. Panu
Chwała i Wam bardzo dziękuje. Dziś proszę za siebie od 3. miesięcy dokucza mi ostroga piętowa już
jestem u kresu swoich wytrzymałości, ból straszny. Rehabilitacja niewiele mi pomogła. Ofiarowuje
codzienny ból w Bogu znanych intencjach [29.08.2018]
35. Joanna: Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Moniki i składam podziękowanie z udzielone łaski
[29.08.2018]
36. Karolina: Proszę o uzdrowienie mojego męża z raka, żeby wyzdrowiał i pomógł mi wychować nasze
dzieci [29.08.2018]

