
Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 6.09.2018 r.

1. Maria: św. Charbelu wyproś dla mnie i całej mojej rodziny łaskę. Proś Pana Jezusa Chrystusa w moim
imieniu o spłatę wszystkich długów i pomóż mi w uleczeniu depresji. Amen [30.08.2018]

2. Tomasz: Święty Szarbelu proszę Cię o potrzebne łaski w moim stanie [30.08.2018]

3. Aleksandra: O łaskę uzdrowienia dla Szymona z nieoperacyjnego i nieuleczalnego  guza mózgu. O
uzdrowienie  z  choroby  Parkinsona  dla  Kazimierza,  o  ulżenie  w  dolegliwościach  kręgosłupa.  O
poprawę pamięci dla Czesławy. O uleczenie z guza kości udowej dla Aleksandry [30.08.2018]

4. Małgosia: O zdrowie na duszy i ciele dla Ewy, Janiny i Anny i pojednanie Z Bogiem. Dziękuję za życie i
za  wszelkie  łaski,  niech  będzie  w  tym  Bóg  uwielbiony  i  błogosławiony.  Proszę  o  łaskę  zdrowia,
wszelkie łaski i Bożą pracę dla Dominika i Małgosi oraz o powrót do zdrowia dla Marysi i Małgosi oraz
opiekę Niepokalanej i zdroje łask [30.08.2018]

5. Małgosia: Proszę o Światło i Moc Ducha Świętego przy podejmowaniu Bożych decyzji i dokonywanie
dobrych  wyborów.  Proszę  o  szczęśliwe  zakończenie  spraw  urzędowych   i  wypłacenia  zaległych
zasiłków oraz  o Bożą pracę w winnicy Pana.  Proszę  też  o błogosławione piękne i  trwale  owoce
pielgrzymki oraz o uzdrowienie chorych relacji w pracy, wspólnocie i rodzinie [30.08.2018]

6. Małgosia: Proszę o świętość dla kapłanów, o uzdrowienie Rafała przebywającego w szpitalu i Moc
Ducha Świętego, o powrót do zdrowia dla Marysi i Gosi oraz opiekę Niepokalanej i zdroje łask, o
Światło i Moc Ducha Świętego przy podejmowaniu  Bożych decyzji i dokonywanie dobrych wyborów,
o cud Bożej interwencji w Bogu wiadomej intencji dla Małgosi [30.08.2018]

7. Małgosia: Proszę o  łaskę przebaczenia i pojednania z Panem Bogiem i bliźnimi, o dar potomstwa dla
Agnieszki i Michała, o uzdrowienie z nieuleczalnej choroby dla Emila i pokój serca dla jego bliskich, o
łaskę uzdrowienia dla Małgosi. Proszę też  o spotkanie twarzą w twarz z Miłosiernym Jezusem dla
zmarłych z naszych rodzin, o Niebo dla dusz czyścowych i konających. O zdrowie ma duszy i ciele dla
Ewy, Janiny i Anny i pojednanie Z Bogiem [30.08.2018]

8. Justyna:  intencja  dziękczynno-błagalna  o  łaskę  uzdrowienia  Marysi,  o  wzrost  tętnic  płucnych  i
zastawki  o  dotlenienie  całego  organizmu  i  prawidłowy  rozwój  organizmu  o  zarośnięcie  ubytku
[30.08.2018]

9. Justyna:  proszę  łaskę  powrotu  do  zdrowia  dla  Antosia  o  pomyślne  odłączenie  od  respiratora
[30.08.2018]

10. Donata: Ojcze Charbelu pomóż mi w moim życiu... Nie wiem, co robić. Rozwiąż wszystkie sprawy,
które noszę w swoim sercu i na swoich ramionach… Jestem zagubiona, błagam o pomoc!! Proszę o
dobrą, stałą pracę i dobrego męża. Błagam o Światło Ducha Świętego w wyborze męża! Jezu ufam
Tobie! [31.08.2018]

11. Halina: Proszę o  zdrowie męża, o wiarę dla  dzieci żeby żyły po katolicku [31.08.2018]

12. Edyta: Panie Jezu tak długo pukam do twych drzwi... Proszę Cię o to żebym mogła odmienić moje
życie, żeby skończył się koszmar który trwa tak długo. Daj mi Panie szansę naprawy błędów i powrót
na  właściwą  ścieżkę.  Tylko  pomóż  mi  w  sprzedaży  domu  a  ja  postaram  się  nie  zepsuć  znowu
wszystkiego i podążać za Tobą do ostatnich dni mojego życia [1.09.2018]

13. Iza: Proszę o zdrowie dla Mariusza i uzdrowienie jego nóg [1.09.2018]

14. Klaudia:  proszę o nawrócenie kogoś, kogo bardzo kocham. Proszę, aby ten ktoś dojrzał  i  stał  się
lepszym człowiekiem i aby nasza relacja została odbudowana. Proszę o uzdrowienie chorej sytuacji,
która trwa od ponad roku i związana jest właśnie z osobą, którą kocham. Aby zwyciężyła prawda,
sprawiedliwość oraz miłość. Proszę też w intencji kogoś bardzo mi bliskiego, kto nagle zachorował na
nowotwór [1.09.2018]



15. Małgosia: Błagam o modlitwę o łaskę abstynencji dla mojego męża [1.09.2018]

16. Łukasz:  Proszę  o  modlitwę  w  jednej  sprawie,  która  zaistniała  przez  moje  głupie,  grzeszne
postępowanie. Proszę o naprawę tego co popsułem i siły do zmiany. O wyprostowanie konsekwencji
moich złych działań i siły psychiczne. O miłość i nadzieję. O dobro dla bliskich [2.09.2018]

17. Klaudia: Proszę o modlitwę w intencji zdania kolokwium z programowania oraz za moją mamę, żeby
nie wezwali jej do sądu, a jeżeli już będzie na tej rozprawie to o światło Ducha Świętego dla sędziego,
żeby zrozumiał, że jest niewinna [2.09.2018]

18. Dorota:  proszę  o  modlitwę  w  intencji  mojego  taty  Jana  o  uzdrowienie  dla  niego  z  choroby
nowotworowej [2.09.2018]

19. Barbara: proszę o modlitwę za syna Mateusza o łaskę powrotu do Boga szczera spowiedź i godne
przyjęcie  Komunii  Świętej.  Szczególnie  proszę  o  modlitwę  w  dniu  jego  23  urodzin  w  środę
[2.09.2018]

20. Anna: proszę za Mirosława mojego teścia,  który jest bardzo chory i  potrzebuje modlitwy o łaskę
zdrowia, który jest człowiekiem o wielkim sercu zawsze gotowym pomagać innym [3.09.2018]

21. Paweł:  O Bożą  opiekę nad moją  rodziną  wypełnienie  w nas  Bożej  Woli  dla  Magdaleny,  Pawła  i
naszych dzieci Filomeny i Jakuba [3.09.2018]

22. Monika: Błagam Boga o miłosierdzie, zwyczajną codzienność męża dzieci rodzinę, trochę radości w
życiu. Proszę też o modlitwę o ratunek w beznadziejnej sytuacji finansowej i pozostałych znanych
Bogu intencjach. Proszę za Waldka oraz naszych rodziców o wszelkie potrzebne łaski oraz o to by
Święty Charbel raczył wyratować mnie przed bankructwem, komornikiem Proszę o cud i uzyskanie
funduszy na spłatę zadłużenia [3.09.2018]

23. Maria: Św. Charbelu, za Twoim wstawiennictwem  błagam  pomóż mi spłacić wszystkie zaciągnięte
pożyczki i wyzwól mnie z depresji [4.09.2018]

24. Joanna: proszę o pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla Marka [4.09.2018]

25. Ana: Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem świętego Charbela błagam Cię o uzdrowienie
naszej rodziny, naszego małżeństwa. Bez Ciebie nie przetrwamy. Pomóż nam Panie. Nie zostawiaj nas
[4.09.2018]

26. Sylwia: proszę o miłosierdzie Boże, w bardzo trudnej dla mnie sprawie [4.09.2018]

27. Robert: Proszę o nawrócenie syna Łukasza [4.09.2018]

28. Dominika: Proszę o modlitwę za moją dwuletnią córeczkę Polę u której nastąpiła wznowa choroby
nowotworowej o łaskę uzdrowienia jej i przeżycia tak silnej chemioterapii [5.09.2018]

29. Babcia: Z okazji   2 rocznicy urodzin wnuka proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
[5.09.2018]

30. Helena: Proszę o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mojej rodziny [5.09.2018]

31. Agnieszka: Proszę o uzdrowienie mamy Leokadii po przebytym udarze i o wszystkie potrzebne łaski
[5.09.2018]

32. Joanna: proszę o powodzenie operacji oraz o szybki powrót do zdrowia [5.09.2018]

33. Ryszard: Proszę o modlitwę w intencji syna Pawła o uwolnienie od złych myśli i depresji oraz  o dary
Ducha Świętego. Święty Charbelu proszę o zdrowie dla naszych wnucząt a szczególnie dla Ani w
chorobie cukrzycy. Wstawiaj się za moją rodziną [5.09.2018]

34. Piotr i Małgorzata: w intencji o. Zbigniewa CSsR, któremu wiele zawdzięczamy, a który będzie jutro
(w czwartek) operowany w związku z poważną chorobą [5.09.2018]



35. Beata: proszę o uzdrowienie duszy, nawrócenie i światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji
dotyczących dalszego życia mojego męża Krzysztofa [5.09.2018]

36. Proszę o modlitwę za mnie do Boga w największym moim utrapieniu, o to by pojawiła się w moim
życiu  osoba  którą  pokochałabym  ze  wzajemnością  i  z  którą  założyłam  rodzinę.   Proszę  o  dar
macierzyństwa dla Ani [5.09.2018]

37. Barbara:  Przenajświętsza  Trójco  jeżeli  jest  to  zgodne  z  wolą  Boga  błagam  za  wstawiennictwem
Świętego Charbela o uzdrowienie mojego męża [6.09.2018]

38. Aleksandra: Proszę o uzdrowienie z guza pnia mózgu Szymona, o uleczenie z choroby Parkinsona dla
Taty, o poprawę pamięci dla Mamy, o uzdrowienie z guza kości dla Aleksandry [6.09.2018]

39. Marcin: o cud uzdrowienia Marcina i  Mateusza, o opiekę nad rodzinami, o uzdrowienie relacji  w
małżeństwie i rodzinie, o pojednanie i przemianę serca dla Eweliny [6.09.2018]

40. Ewelina: proszę o cud uzdrowienia Mateusza, łaskę przebaczenia i uwolnienia od lęku [6.09.2018]

41. Jędrzej:  przez wstawiennictwo św. Charbela proszę o uzdrowienie ojca by miał siły potrzebne na
wychowanie młodszego brata, oraz o błogosławieństwo i Bożą opiekę dla brata na nowy rok szkolny
[6.09.2018]

42. Zosia  i  Janusz:  prosimy  o  łaskę  powrotu  do  zdrowia  dla  wnuczka  Kacpra  po  przebytej  operacji
[7.09.2018]

43. Andrzej: Proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy. Niecały rok temu była operowana ginekologicznie.
Obecnie występują silne dolegliwości bólowe [6.09.2018]



Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 13.09.2018 r.

1. Wioletta: Proszę o cud uzdrowienia z glejaka Natalki [6.09.2018]

2. Marian: Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej Zbyszka [6.09.2018]

3. Wioletta: Dziękuje za wysłuchanie prośby i uwolnienie z więzienia Agi [6.09.2018]

4. Wiola: Proszę o uzdrowienie z ciężkiej alergii i powrót do sił [6.09.2018]

5. Tomasz: Święty Charbelu proszę Cię o potrzebne łaski w moim stanie [6.09.2018]

6. Jerzy: Św. Ojcze Charbelu,proszę cię,uproś u Pana Jezusa łaskę pracy dla mnie i moich córek oraz
spłacenia długów w naszej upadającej firmie [6.09.2018]

7. Kasia Święty Charbelu proszę uproś mi cud uzdrowienia z nowotwór i wątroby,  uzdrów Kubę z
cukrzycy, Zuzi po operacji  kręgosłupa  pomóż wrócić do zdrowia i  pełnej sprawności.   Ufam w
Twoje orędownictwo i już dziękuję Bogu za cuda wyproszone przez Ciebie[6.09.2018]

8. Anna: Święty Charbelu wstaw się za nami u Boga Najwyższego i wyproś nam łaski uzdrowienia
mojego Taty i mojej córki Dominiki [7.09.2018]

9. Agata: Bardzo serdecznie dziękuje, za dotychczasową modlitwę w intencji  mojego Taty. W tym
tygodniu przeszedł radioterapię czyli pierwszy etap leczenia choroby nowotworowej. Nie wiemy,
jaki będzie jej skutek. Przed nim chemioterapia, której bardzo się boję, czy jego organizm da radę.
Bardzo proszę o modlitwę  o uzdrowienie dla niego za wstawiennictwem św.Charbela. Wiem i
wierzę głęboko, że wszystko w rękach Boga[7.09.2018]

10. Renata:  Straciłam  wiarę  i  nadzieję…  Cierpię  z  powodu  niewysłuchanej  modlitwy…  Jestem  na
krawędzi a najgorsze ze uwierzyłam w cud… I już za niego dziękowałam… To straszne… Nie umiem
się  pozbierać.  Przestałam  wierzyć  w  miłość  Boga…  Już  w  nic  nie  wierze.  Bardzo  potrzebuje
modlitwy wsparcia wstawiennictwa… o przywrócenie wiary i nadziei… abym znowu uwierzyła ze
Bóg mnie kocha i wszystko może [7.09.2018]

11. Jolanta:  Bardzo  proszę  o  modlitwę  w  intencji  uzdrowienia  mojej  mamy  Zofii  z  choroby
nowotworowej. 12 września mama ma rezonans, a 18 września PET. Proszę o modlitwę w intencji
dobrych wyników badań [7.09.2018]

12. Aneta: Proszę o uzdrowienie zarówno fizyczne (w szczególności  zatok, serca,nerwów i tarczycy,
kręgosłupa,  żołądka,  jelit  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 [7.09.2018]

13. Maria:  Św. Charbelu wstaw się za mnie do Jezusa Chrystusa,  Pana Naszego za mnie i  za moją
rodzinę i wyproś łaskę spłaty długów [9.09.2018]

14. Jolanta:  Dziękuję  Ci  Św.  Charbelu  za  uproszone  łaski  i  proszę  uproś  mi  łaskę  Błogosławionej
pielgrzymki do Ziemi Świętej i łaskę zdrowia [10.09.2018]

15. Danuta: Proszę o modlitwę w intencji łaski wiary, nadziei i miłości oraz o uwolnienie od wszelkich
nałogów moich synów i innych członków rodziny oraz o zgodę w rodzinie [10.09.2018]



16. Daria:  Proszę  o  modlitwę  bym  odnalazła  się,  w  nowej  pracy,  bym  poradziła  sobie  z  nowymi
obowiązkami, proszę o światło i wszelkie potrzebne łaski, siły, dary Ducha Świętego [10.09.2018]

17. Ewelina:  Proszę  o  cud  uzdrowienia  dla  Mateusza  i  Marcina  o  uzdrowienie  zranień,  łaskę
przebaczenia i pojednanie w rodzinie i Bożą opatrzność nad rodzinami [11.09.2018]

18. Agata: Proszę o nawrócenia Grzegorza i jego powrót do rodziny [11.09.2018]

19. Sylwia: Proszę o dalszą modlitwę  błagalno-dziękczynną, o miłosierdzie Boże w trudnej dla mnie
sprawie [12.09.2018]

20. Anna:  Bardzo  proszę  o  modlitwę  w  intencji  pomyślnego  zdania  egzaminu  poprawkowego.  To
będzie już moja druga i ostatnia poprawka, jeśli jej nie zdam nie zaliczę roku [12.09.2018]

21. Helena: proszę o dary Ducha Świętego dla moich najbliższych, błogosławieństwo Boże i  opiekę
Matki Bożej [12.09.2018]

22. Babcia:  Opiece  Matki  Bożej  i  Świętego  Charbela  zawierzam  wnuka  Maciusia  z  okazji  drugiej
rocznicy urodzin [12.09.2018]

23. Helena: Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętego Charbela proszę o dary Ducha Świętego dla
mojej rodziny, błogosławieństwo Boże i opiekę [12.09.2018]

24. Joanna: proszę o pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla Marka [12.09.2018]

25. Joanna: proszę o uwolnienie Moniki od uzależnienia od chipsów [12.09.2018]

26. Beata: proszę o modlitwę w intencji mojego 13 letniego synka Alexa. O uzdrowienie jego mózgu I
ciała. O ustąpienie paraliżu ciała [13.09.2018]

27. Anna: Proszę o zbawienie, uwolnienie, nawrócenie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa z rodzinami. W
intencjach  Ani,  Tomasza  o  Boże  Błogosławieństwo  i  opiekę.  O  uwolnienie  od  przekleństw  w
rodzinie. O uzdrowienie Bożeny z raka, Kasi. Za Rafała, rodzinę, Kasię i jej dzieci chore na cukrzyce.
O nawrócenie Kasi, Majki, za Elę, Grażynę, Stasię, bliskich, za Anie i Janusza [13.09.2018]

28. Anna: proszę: O Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarłat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert,
Litwin, Witko. O Beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [12.09.2018]

29. Anna: proszę za Kościół Święty Ojca Świętego Franciszka, Duchowieństwo, Lud Boży. Za chorych,
cierpiących kapłanów. Za prześladowanych za wiarę.  O nowe powołania kapłańskie. O Pokój w
Ojczyźnie, w Świecie [13.09.2018]

30. Anna:  Za  zmarłych  wszystkich  bliskich,  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące.  Za  sp.  Janinę,  Mariana
Saternus, Jadwigę Kielak, sp Reginę Potocką, sp. Marka Głowackiego, śp. Brygidę Grebską, za śp.
rodzinę  Milczarskich,  Sikorów,  Saternus,  Algiert,  Litwin,  Szydłowskich,  Ciechanowicz,  Kielak,
Kazmierkowskich,  Stępień,  Szkarłat,  Idzik,  Witko,  Hoser,  Nowackich,  Wincentego,  Szymczyk,  sp.
Michała Zgutke. [13.09.2018]



31. Agnieszka:  Proszę  o  modlitwę  uzdrowienia  mamy  Leokadii  po  przebytym  udarze  i  wszystkie
potrzebne łaski dla niej [13.09.2018]

32. Kamila: Proszę w intencji  uzdrowienia z kłopotliwych dolegliwości i uzdrowienia z wady macicy
[13.09.2018]

33. Agnieszka: Proszę o dar macierzyństwa dla Kasi [13.09.2018]

34. Weronika:  Proszę  o  poprawę  warunków  lokalowych  oraz  o  natchnienie  w  sprawie  pracy
[13.09.2018]

35. Celina: Proszę o uzdrowienie Eryka, Ady, Ali i jej rodziny i dla mnie z naszych poważnych chorób.
Proszę o zdrowie i opiekę [13.09.2018]

36. Zofia: Proszę o cud uzdrowienia Daniela, ojca trójki dzieci. Aktualnie znajduje się w śpiączce po
wypadku samochodowym [13.09.2018]

37. Ks Świderski: Proszę o modlitwę za Wojtka, młodego chłopaka z Baranowic, walczy o życie miał
wypadek na motorze [7.09.2018]

38. Beata: Bardzo proszę o modlitwę za Pana Adolfa, jest po udarze. Ma 95 lat, służył Panu całe swoje
życie. Jezu, Maryjo, Józefie Święty uproście potrzebne łaski [11.09.2018]

39. Marzenna: Proszę o modlitwę za Mariana i Jego córkę chorych na raka, o uzdrowienie i opiekę
Matki Bożej. Jezu, Ty się tym zajmij [11.09.2018]



Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 20.09.2018 r.

1. Agnieszka: Proszę o cud uzdrowienia i łaskę wiary dla Wojtka [13.09.2018]

2. Aleksandra: O uzdrowienie z chorób Szymona, Kazimierza, Czesławy, Aleksandry, Józefa i Marii. O
łaskę wiary dla dzieci [13.09.2018]

3. Jola: Proszę o cud uzdrowienia słuchu [13.09.2018]

4. Radek: dziękuję ci Panie za dar stworzenia mnie, którego tylko Ty znasz jedynie w pełni, proszę Cię
abym pokornie i w Twoim pokoju spełnił to co Ty mi powierzasz i nie martwił się o inne sprawy
[13.09.2018]

5. Jarek: proszę o uzdrowienie mojego brata [13.09.2018]

6. Justyna: proszę o wzrost tętnic płucnych i odblokowanie tętnicy głównej, o odbudowanie zastawki,
o dotlenienie całego organizmu i  prawidłowy rozwój  dziecka,  o zarośnięcie ubytku,  o likwidację
stanu zapalnego organizmu i aft dla Marysi [14.09.2018]

7. Justyna:  proszę  o  pomyślne  odłączenie  od  respiratora  i  tlenku  azotu,  o  prawidłowy  rozwój
organizmu o dotlenienie całego organizmu i całkowite zagojenie płuc dla Antosia [14.09.2018]

8. Patrycja:  Proszę  o  modlitwę  za  nasza  relacje  z  Michałem  -  o  sile  i  wytrwałość  abyśmy  mogli
przetrwać ten ciężki czas. Pozwól nam Boże stworzyć prawdziwy i trwały związek oparty na miłości,
zaufaniu  i  wierności.  Proszę  również  o  cierpliwość  i  dziękuje  za  wszystkie  dotychczasowe  łaski
[14.09.2018]

9. Maria:  Św. Charbelu proszę,  wstaw się za mnie do Pana Naszego,  abym spłaciła wszystkie długi
[14.09.2018]

10. Justyna: proszę w intencji Macieja o pomyślne zakończenie sprawy sądowej [14.09.2018]

11. Ania: proszę o zdrowie dla mnie [14.09.2018]

12. Anna: Święty Charbelu proszę wstaw się o pomoc finansową i spokój w domu, by moja sąsiadka mi
nie szkodziła [14.09.2018]

13. Agata:  proszę  o  nawrócenie  mojego  męża  o  łaskę  spowiedzi  dla  niego.  Proszę  o  odrodzenie
mojego małżeństwa i o wzajemne przebaczenie [14.09.2018]

14. Bożena:  proszę o zdrowie dla  Mamy, która od prawie trzech tygodni  jest  w śpiączce po udarze
[14.09.2018]

15. Agnieszka:  Dziękuję  za  modlitwę  za  mojego  syna,  Jędrzeja,  dziś  proszę  o  modlitwę  o  cud
uzdrowienia z raka dla ks. Darka oraz o nawrócenie dla niego i jego całej rodziny [15.09.2018]


