Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 4.10.2018 r.
1.

Janina: Jezu Twojej opiece zawierzam moje wnuki: Szymona, Joannę, Jakuba. Ulecz ich psychikę, uwolnij
od wszelkich zniewoleń, wlej w serca wiarę w Bożą opiekę, nakłoń ich serca do Boga [28.09.2018]

2.

Maria: Św. Charbelu pomóż, błagam [28.09.2018]

3.

Anna: Błagam o modlitwę o uzdrowienie mojej chorej mamy Zosi. Aby odzyskała utracone zdrowie,
świadomość. Wróciła do domu i rodziny. Bóg zapłać za modlitwę [28.09.2018]

4.

Ala: proszę o uratowanie mojego małżeństwa, o przemianę wewnętrzną i uzdrowienie duszy i ciała mojego
męża Antoniego. Proszę, żeby zerwał ze złem, zdradą, kochanką, nieczystością, blogami. Wreszcie stał się
kochającym, dobrym, uczciwym, mądrym, trzeźwym mężem i ojcem. Aby do końca życia żył według
przykazań Bożych i dotrzymał od teraz przysięgę małżeńską. Ulecz nas, uzdrów nas, pomagaj nam, abyśmy
wreszcie byli szczęśliwą rodziną [28.09.2018]

5.

Agnieszka: Św. Charbelu, Maryjo wyrwijcie nas z rozpaczy utraty małżonka i rozpadu rodziny. Błagam o
życie z mężem w pokoju i błogosławieństwo Boże [29.09.2018]

6.

Anna: Proszę za Kościół Święty, o jedność i pokój. Za Ojca Świętego Franciszka, duchowieństwo, Lud
Boży. O nowe powołania kapłańskie, zakonne. O Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów naszych
parafii. Za chorych kapłanów o łaskę uzdrowienia. O beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego
[30.09.2018]

7.

Anna: proszę o zbawienie, niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące. Proszę o zbawienie,
uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o opiekę Boga Ojca, Świętego Charbela
w rodzinie. O uzdrowienie Bożeny, Kasi z raka [30.09.2018]

8.

Anna: proszę o za Anie, Janusza w żałobie po śmierci syna Michała. O nawrócenie Kasi, Majki, Arka o
zdrowie. Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Elę, Stasię, Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę o Bożą
opiekę. O nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników o powrót do Boga [30.09.2018]

9.

Marzena: proszę o modlitwę i wstawiennictwo Świętego Charbela w nawróceniu syna, otrzymania przez
niego pracy, proszę, aby do mnie się odezwał, proszę Świętego Charbela o pomoc w zakończeniu sprawy
prawnej zgodnie z prawda i godnością, proszę o zdrowie dla moich rodziców [30.09.2018]

10. Dorota: Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla mojej rodziny. Proszę o uzdrowienie narządów rodnych córki
Beaty i moich Doroty. Proszę o wierność w małżeństwie [30.09.2018]
11. Beata: proszę o modlitwę za mnie o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, o opiekę swojego Anioła
Stróża i Maryi, o Miłość do Pana Boga siebie samej i bliźnich, o pokorę serca, cud uzdrowienia z zaburzeń
hormonalnych [30.09.2018]
12. Dorota: Święty Charbelu proszę o pomoc w znalezieniu dobrej pracy, o zdrowie duszy i ciała, a także o
pomoc w dobrym wyborze męża. Niech Boża Moc mnie prowadzi i oświeca w każdym dniu. Proszę o Dary
Ducha świętego, Wiarę , Nadzieję i Miłość [30.09.2018]
13. Maria: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Święty Charbela o zjednoczenie małżeństwa Kasi i
Łukasza oraz o błogosławieństwo dla ich dzieci [1.10.2018]

14. Maria: Proszę o modlitwę za Pawła o uzdrowienie jego ręki oraz bólów kręgosłupa pokój w sercu i Boże
Błogosławieństwo. Święty Charbelu wstawiaj się za nim [1.10.2018]
15. Maria: dziękuję za przeżyte 36 lat w sakramencie małżeństwa za otrzymane łaski i proszę o wstawiennictwo
Świętego Charbela za moimi dziećmi niech im Bóg Błogosławi [1.10.2018]
16. Jolanta: Święty Charbelu bardzo i gorąco proszę o wstawiennictwo u Pana naszego Jezusa Chrystusa i
błogosławieństwo dla moich kochanych rodziców Franciszki i Mariana by Pan pozwolił im żyć jak
najdłużej w zdrowiu szczęściu i błogosławieństwie razem z nami tu na Ziemi[1.10.2018]
17. Ela: proszę o uzdrowienie z choroby psychicznej mojego Taty. Żeby nie robił krzywdy sobie i innym
[1.10.2018]
18. Jola: proszę o uwolnienie, wyzwolenie, wiarę, uzdrowienie psychiczno-duchowe, pomoc dla Joli oraz o
uzdrowienie, wiarę i potrzebne łaski dla Łucji [1.10.2018]
19. Bogusława: proszę za Adama - studenta, o zapał do nauki i przezwyciężenie trudności [2.10.2018]
20. Anna: proszę o zdrowie dla mamy, najdoskonalszej kobiety, cudownej mamy i babuni, człowieka duszy.
Proszę by dało się jej pomóc! [2.10.2018]
21. Maria: Św. Charbelu wstaw się za moją córkę, aby została uzdrowiona. Uproś jej łaskę szczęśliwego
małżeństwa i dar macierzyństwa [2.10.2018]
22. Kasia: Św. Charbelu błagam zanieść moje prośby przed tron Ojca i wyproś mi cud uzdrowienia z
nowotworu wątroby. Proszę o dobre wyniki USG[2.10.2018]
23. Ewa: Święty Charbelu uproś łaskę u naszego Pana Jezusa o uzdrowienie i szczęśliwą operacje dla mojej
koleżanki Basi [2.10.2018]
24. Agnieszka: Święty Charbelu błagam Cię pomóż Mateuszowi. Proszę o Twoje wstawiennictwo do Boga o
zdrowie dla niego [2.10.2018]
25. Joanna: proszę o pomyślne załatwienie spraw sądowych dla Bronisławy [2.10.2018]
26. Joanna: proszę o zdrowie duszy i ciała Moniki oraz pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla Marka
[2.10.2018]
27. Klaudia: proszę o łaskę zdrowia dla rodziców i opiekę nad naszą rodziną [2.10.2018]
28. Milena: proszę o modlitwę o stałą i dobrą pracę dla Mileny i Mateusza [2.10.2018]
29. Katarzyna: proszę o siły do walki z rakiem i wyzdrowienie Emilii[3.10.2018]
30. Aleksandra: proszę w intencji odzyskania wzroku w lewym oku i poprawienia wzroku w prawym oku
Teresy. Medycznie nie wiadomo co jej dolega [3.10.2018]
31. Sylwia: Proszę o miłosierdzie Boże, w Bogu wiadomej dla mnie i dla pewnego Ojca duchownego intencji
[3.10.2018]

32. Wioletta: bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji. Mam 44 lata i od 3 lat choruję na rozsiany proces
nowotworowy ale ostatnio nie wstaje bo mam straszne nerwobóle, które nie pozwalają chodzić , spać,
myśleć a czasem i modlić się. Śpię prawie od roku na siedząco [3.10.2018]
33. Marzena: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej 15letniego Gabriela [3.10.2018]
34. Agnieszka: proszę za męża o spadek i wyrównanie poziomu cukru we krwi [3.10.2018]
35. 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 [3.10.2018]
36. Aneta: Święty Ojcze Charbelu wstawiaj się za mną u Boga od wielu lat tak bardzo pragnę założyć rodzinę.
Wyproś mi proszę tę Łaskę u Miłosiernego Boga [3.10.2018]
37. Gosia: proszę o uzdrowienie Maksa z raka mózgu [3.10.2018]
38. Mama: za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienie dla Aliny, Krystyny, Moniki, Cezarego i
Moniki [4.10.2018]
39. Mama: Św. Charbelu proszę o dar potomstwa dla Katarzyny i Mariusza, Magdaleny i Cezarego [4.10.2018]
40. Andrzej: proszę o uzdrowienie i szybki powrót do zdrowia Janiny po przebytym kilka dni temu zawale
serca [4.10.2018]
41. Basia: Proszę za moją ciocię Bożenkę, ma raka kości. Teraz jest w szpitalu i podobno to strasznie boli.
Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia dla Niej i o wsparcie dla wujka. Jezu zatroszcz się o nich. Maryjo,
Józefie Święty wspomóżcie, utulcie i wesprzyjcie [28.09.2018]
42. Danuta: proszę o modlitwę za duszę śp. Laury, która odeszła do Domu Pana [28.09.2018]
43. Proszę za Tomasza żyjącego w związku niesakramentalnym - jutro ma operację w narkozie, ma chore serce.
Proszę o szczęśliwy przebieg operacji, żeby nie umarł bez spowiedzi, żeby był zbawiony, o łaskę wiary i
nawrócenie dla niego [4.10.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 11.10.2018 r.
1.

Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela aby Mama była zdrowa i wytrzymała
te trudności oraz o uzdrowienie mojego wnętrza [4.10.2018]

2.

Aneta: Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie z choroby Anety, która jest w stanie błogosławionym
[4.10.2018]
Magdalena: Proszę o wstawiennictwo i wyproszenie daru macierzyństwa, jeśli to nie moja droga to proszę
pomóż mi to zaakceptować [4.10.2018]
Maria: Proszę, błagam Cię Święty Charbelu miej mnie w swojej opiece [4.10.2018]
Marta: Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela o pomoc i uzdrowienie mojej córki Ali z anoreksji
[4.10.2018]
Ewelina: Proszę o dar uzdrowienia dla kochanego taty [4.10.2018]
Tomasz: Panie Jezu przez Matkę Bożą i Świętego Charbela dziękuję Ci za łaskę akceptacji siebie. Święty
Charbelu dziękuję Ci [4.10.2018]
Gosia: proszę o uzdrowienie mojego Męża [4.10.2018]

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paulina: Błagam o łaskę uzdrowienia córeczki Nadii Marii K aby była zdrowym dzieckiem zarówno
fizycznie jak i umysłowo oraz aby podejrzenia choroby genetycznej oraz obniżonego napięcia
mięśniowego już nas nie dręczyły [5.10.2018]

10. Joanna: Proszę o ratunek dla mojego małżeństwa [5.10.2018]
11. Magda: Proszę w intencji zgody w rodzinie. Zmianę serc dla teściów. Powrót ich do głębokiej relacji z
Bogiem [6.10.2018]
12. Gosia: proszę o uzdrowienie Maksymiliana [6.10.2018]
13. Jola: Proszę o uwolnienie, wyzwolenie, wiarę, uzdrowienie psychiczno-duchowe, pomoc dla Joli oraz o
uzdrowienie, wiarę i potrzebne łaski dla Łucji oraz za bliskich [6.10.2018]
14. Mateusz: Proszę o modlitwę za cud uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej oraz łaskę zdrowia i
błogosławieństwo dla mojej rodziny [6.10.2018]
15. Agnieszka: Święty Charbelu proszę o łaskę zdrowia [6.10.2018]
16. Joanna: Proszę o ratunek dla naszego małżeństwa [6.10.2018]
17. Dominika: Proszę o modlitwę za moją dwuletnią córeczkę Polę u której nastąpiła wznowa choroby
nowotworowej za łaskę uzdrowienia jej i dar życia dla niej [6.10.2018]
18. Maria: Św. Charbelu, błagam wstaw się za mnie do Pana naszego, abym sprzedała , działkę i spłaciła
wszystkie długi [7.10.2018]
19. Anna: Proszę za Kościół Święty o jedność i pokój. Za Ojca Świętego Franciszka, duchowieństwo, lud Boży.
O nowe powołania kapłańskie, zakonne. O Boże Błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów z naszej
Parafii. Za chorych kapłanów o łaskę uzdrowienia. O Beatyfikacje sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego
[7.10.2018]
20. Anna: proszę o zbawienie, niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące. Proszę o zbawienie,
uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o opiekę Boga Ojca w rodzinie. O
uzdrowienie Bożeny, Kasi z raka. Za Anie, Janusza w żałobie po śmierci syna Michała. Za Teresę w żałobie
o wsparcie [7.10.2018]
21. Anna: proszę o nawrócenie Kasi, Majki, Arka o zdrowie. Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Ele, Stasie,
Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę, Hannę, Agatę o Bożą opiekę, nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników
o powrót do Boga [7.10.2018]
22. Dziękuję za szczęśliwy przebieg operacji i za wstawiennictwem Świętego Charbela o dalsze skuteczne
leczenie onkologiczne dla męża [7.10.2018]
23. Jacek: Św. Charbelu proszę Cię o dar uzdrowienia ciała i duszy dla żony, córki, syna, i dla mnie [7.10.2018]
24. Jolanta: proszę o wyzdrowienie po operacji onkologicznej [8.10.2018]

25. Renata: błagam Miłosiernego Boga o pojednanie i pomoc w pokonaniu zła, które podzieliło mnie z
człowiekiem na którym mi bardzo zależy. Błagam o naprawienie relacji wybaczenie i pokój miedzy nami.
Nie jestem bez winy... sama proszę o wybaczenie dla siebie i żebym ja mogła wybaczyć... po ludzku
zrobiłam już wszystko. Tylko Bóg może pomoc... sytuacja ta doprowadziła mnie do utraty nadziei i do
rozpaczy [9.10.2018]
26. Aleksandra: proszę o uzdrowienie syna, Szymona, o łaskę powrotu do zdrowia rodziców, męża i
pozostałych dzieci i o dar głębokiej wiary dla nich. O uleczenie mej przypadłości: guza szyjki kości udowej.
Podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski [9.10.2018]
27. Dorota: Proszę o modlitwę w intencji Agnieszki, matki trójki dzieci, chorej na raka, są przeżuty. Jezu,
Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [9.10.2018]
28. Marzenna: Bardzo proszę o gorącą modlitwę w mojej intencji Bogu znanej. Panie, Ty powiedziałeś:
„Kołaczcie”. Proszę, nie zwlekaj z łaską Twoją. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie. Duchu Święty
prowadź [9.10.2018]
29. Barbara: Jezu dziękuję za wszystko i błagam pamiętaj o mnie, Ty się zajmij mną i moimi finansowymi
problemami. Św. Charbelu, proszę wstaw się za mną. Maryjo pomóż [9.10.2018]
30. Anna: Błagam o modlitwę o uzdrowienie mojej Mamy Zosi. Błagam o to, aby wyszła z tego stanu w którym
się teraz znajduje i odzyskała utracone zdrowie i siły [10.10.2018]
31. Sylwia: Proszę o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomych dla mnie i dla pewnego Ojca duchownego
intencjach [10.10.2018]
32. Magdalena: Boże proszę o uwolnienie od złorzeczeń i przekleństw na mnie rzuconych. Proszę o oddalenie
ciągłych niepowodzeń zawodowych, finansowych i prywatnych. Proszę o Twoje łaski Panie [10.10.2018]
33. Marzena: Proszę o światło na dalszą drogę życia i pokój uwolnienie od przeszłości, O otrzymanie pracy w
której będę mogła być lojalna i mogła pomagać chorym jeśli taka jest też wola Boga [9.10.2018]
34. Alicja: Proszę o miłość w relacji z Łukaszem [10.10.2018]
35. Agnieszka: Boże proszę Cię o łaskę zdrowia dla Mateusza o pomyślne przejście chemioterapii. Święty
Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo [10.10.2018]
36. Agata: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o nawrócenie Grzegorza, łaskę spowiedzi dla niego.
Proszę o jego powrót do domu i wzajemne przebaczenie [10.10.2018]
37. Joanna: proszę o pomyślne załatwienie spraw sądowych dla Marka oraz o uwolnienie Moniki od
uzależnienia od chipsów [10.10.2018]
38. Kasia: Ukochany Święty Przyjacielu kolejny raz błagam Cię o wstawiennictwo u Ojca. Proszę uproś mi
dobre wyniki badań i cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Proszę opiekuj się moją rodziną i pomóż
odnaleźć miłość Ewie i Mariuszowi. Już dziś dziękuję Ci bo wiem, że mnie nie zawiedziesz [10.10.2018]
39. Bożena: Proszę i błagam o wstawiennictwo i uzdrowienie na ciele i duszy mamy, trafnie postawioną
diagnozę, wiarę i dużo siły i spokoju dla całej rodziny [11.10.2018]
40. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o łaski dodatkowe, które pomogą
mi rozwiązać mój główny problem, proszę Cię o cnoty [11.10.2018]
41. Tomasz: Matko Boża Maryjo proszę Cię przez Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy Wiesi
[11.10.2018]
42. Jolanta: Błagam Św. Charbelu uzdrów mnie z głuchoty i szumów usznych. Poproś Pana Jezusa o tę łaskę
dla mnie [11.10.2018]
43. Ania: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mnie z boreliozy i koinfekcji oraz wszystkich innych
nieznanych mi chorób. Proszę o uzdrowienie mojego synka Fabiana oraz o łaskę uzdrowienia z cukrzycy,
nadciśnienia i choroby nerek dla Artura. Jezu ratuj Nas! [11.10.2018]
44. Zulejka: Proszę o nawrócenie: Marty, Magdy, Zofii, Piotra, Pawła, Haliny, Kamila, Arka, Laury, Marka,
Bartka, oraz o zdrowie i wiarę dla Tadeusza i Karola, Agnieszki, Danieli, Dariusza, Zulejki. Także w
intencji Panu Bogu wiadomej [11.10.2018]
45. Natalia: proszę o Boże światło na moją relację z Tomaszem [11.10.2018]

46. Magdalena: Proszę o modlitwę za moje małżeństwo oraz w intencji posiadania potomstwa [11.10.2018]
47. Konrad: Proszę o wypełnienie woli Boga, miłość, dar ojcostwa, dziękuję za otrzymane łaski, małżeństwa
[11.10.2018]
48. Marzena: Proszę o uzdrowienie mojej mamy Danuty z raka piersi i jego przerzutów na węzły chłonne,
oczodół i kręgosłup, o uzdrowienie mojej mamy Danuty jelit, żołądka i całego organizmu. Jezu dziękuję
za pomniejszony przerzut w oczodole, kontynuuj to co zacząłeś [11.10.2018]
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Marzena: Proszę o uzdrowienie mojego taty Tadeusza z uzależnienia alkoholowego [11.10.2018]
Anna: Wraz z moim mężem Łukaszem prosimy Boga o dar potomstwa dla nas [11.10.2018]
Kamila: W intencji uzdrowienia mnie z przegrody macicy i o nawrócenie mojego męża [11.10.2018]
Bogusia: proszę o uzdrowienie duchowe i fizyczne [11.10.2018]
Bogusia: o łaskę wiary dla Łukasza, lat 31 [11.10.2018]
Małgorzata: Jezu proszę o pomóż w tej sytuacji z sąsiadem – nie dajemy już rady , oddajemy to Tobie Panie
[11.10.2018]

55. Weronika: Proszę o rozwiązanie beznadziejnej sytuacji rodzinnej [11.10.2018]
56. Małgorzata: proszę o pokój duszy dla zmarłych Ireny i Bożeny [11.10.2018]
57. Małgorzata: w związku ze zbliżającą się rocznicą ślubu proszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych
dzieci [11.10.2018]
58. Andrzej: dla mnie o mojej kochanej żony proszę o dar macierzyństwa oraz o uporządkowanie spraw
zawodowych. Dobrą pracę za godziwe pieniądze [11.10.2018]
59. Małgosia: przez Serce NMP dziękuję za dar życia i powołania z proszę o uzdrowienie jeśli jest taka wola
Boża i o Bożą interwencję w Bogu wiadomej intencji [11.10.2018]
60. Jarek: proszę o zdrowie mojego brata [11.10.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 18.10.2018 r.
1.

Ola: proszę o dobrego męża, o pogodę ducha w pracy i w domu [11.10.2018]

2.

Celina: Jezu proszę łaskę uleczenia mnie z guza trzustki nowotworu cukrzycy i pomóż mi spłacić długi.
Proszę oddal od Eryka samotność i wszystkie kłopoty choroby i problemy finansowe. Zdejmij z nas
przekleństwa i złe życzenia [11.10.2018]

3.

Jola: proszę w Bogu wiadomej intencji [11.10.2018]

4.

Urszula: proszę żeby mąż i ojciec moich dzieci pokochał nas na nowo. Otocz Boże nas swoją opieką
[11.10.2018]

5.

Dorota: Św. Charbelu proszę uproś uzdrowienie rodziców Jana i Danutę z choroby nowotworowej
[12.10.2018]

6.

Maria: Św. Charbelu proszę uproś uzdrowienie rodziców Jana i Danutę z choroby nowotworowej
[12.10.2018]

7.

Beata: Proszę o modlitwę dla Sławka mojego męża, który ma tętniaka mózgu. Proszę o zdrowie dla niego
lub powodzenie operacji [12.10.2018]

8.

Sabina: Proszę o cud uzdrowienia z choroby dla córeczki Rozalki oraz za Franusia, który doznał urazu głowy,
o straż Aniołów w rodzinie Sabiny, o znalezienie wyjścia z długów pomocnej dłoni dla rodziny Stanisława
[12.10.2018]

9.

Anna: proszę o uzdrowienie mojego męża Lecha z choroby nowotworowej i niewydolności serca
[13.10.2018]

10. Anna: Proszę o modlitwę w mojej intencji. O siłę i wzmocnienie. Jezu, ufam Tobie! Święty Charbelu, módl
się za nami! [13.10.2018]
11. Andrzej: Chciałem prosić o wsparcie modlitewne dla mnie, bardzo teraz tego potrzebuje i za moją siostrę
Małgorzatę [13.10.2018]
12. Karolina: Bardzo proszę o modlitwę za uzdrowienie mojej mamy. Wykryto u niej międzybłonniaka i jej stan
z dnia na dzień się pogarsza [14.10.2018]
13. Maria: Św. Charbelu – błagam pomóż mi w moich kłopotach rodzinnych i finansowych [14.10.2018]
14. Anna: Proszę Cię św. Charbelu wyjednaj mi u Boga łaskę, abym w tym cierpieniu nie była samotna, abym
doznała pociechy i uwolnienia [14.10.2018]
15. Maria: Św. Charbelu - błagam pomóż mi w moich kłopotach rodzinnych i finansowych [15.10.2018]
16. Agata: proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o uratowanie mojego małżeństwa. O nawrócenie mojego
męża i łaskę spowiedzi dla niego [15.10.2018]
17. Anita: Panie Boże Wszechmogący dziękuję Ci za uzdrowienie mojej rodziny, za Twoją świętą łaskę i
obecność w nas i w naszym życiu, za przemianę serc i za Świętego Charbela, za którego wstawiennictwem
modliłam się do Ciebie [16.10.2018]
18. Anna: Panie Boże Wszechmogący błagam Cię z całego serca i wszystkich swoich sił o uzdrowienie mojej
Teściowej Barbary z choroby nowotworowej. Zmiłuj się nad Nią Panie! Dopomóż Jej za wstawiennictwem
Twojego umiłowanego Świętego Charbela, Jezu Miłosierny błagamy Cię [16.10.2018]

19. Ewelina: proszę w intencji brata o uwolnienie od lęku, strachu, podjęcie pracy i zaufanie Bogu [16.10.2018]
20. Agata: proszę o łaskę uzdrowienia z nerwicy serca oraz o uwolnienie duchowe [16.10.2018]
21. Jola: Proszę o uwolnienie, wyzwolenie, uzdrowienie psychiczno-duchowe, wiarę, pomoc dla Joli oraz o
uzdrowienie, wiarę, potrzebne łaski dla Łucji [16.10.2018]
22. Daria: Proszę o zdrowie, dobrych lekarzy na mojej drodze, światło dla nich oraz o łaskę owocnej spowiedzi
[16.10.2018]
23. Danuta: Proszę w intencji męża, aby jego przedsięwzięcie zakończyło się pomyślnie zgodnie z wolą Bożą
[16.10.2018]
24. Agnieszka: Proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze i wszystkie potrzebne łaski
dla mamy [16.10.2018]
25. Sylwia: proszę o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomych dla mnie i dla pewnego Ojca duchownego intencjach
[17.10.2018]
26. Rafał: Panie Jezu proszę Cię o łaskę uwolnienia, uzdrowienia, a także większej mojej Wiary [17.10.2018]
27. Beata: proszę o zdrowie moje, jestem chora na nowotwór [17.10.2018]
28. Joanna: proszę o łaskę dobrego męża [17.10.2018]
29. Joanna: proszę o modlitwę za Marka, który popadł w nałóg hazardu. Proszę o naprawę jego życia osobistego,
pojednanie z żoną i córką [17.10.2018]
30. Danuta: za wstawiennictwem Św. Charbela proszę w intencji uzdrowienia duszy i ciała naszego starszego
syna aby porzucił nałóg pijaństwa i wrócił do Boga. Proszę też o zgodę i pokoju w rodzinie, szczególnie
aby nasi synowie się pogodzili i aby nasza córka i wnuki zbliżyli się bardziej do Boga [17.10.2018]
31. Helena: przez wstawiennictwo Matki Bożej polecam moja rodzinę, proszę o potrzebne łaski, zgodę w
rodzinie i dary Duch Świętego [17.10.2018]
32. Agnieszka: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię Boże Ojcze o łaskę zdrowia dla Mateusza
[17.10.2018]
33. Ewa: proszę o dar potomstwa w moim małżeństwie [17.10.2018]
34. Robert: Proszę o uzdrowienie psychiczne i umysłowe o uzdrowienie z lipomastii [18.10.2018]
35. Tomasz: Panie Jezu, przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętego Charbela, proszę Cię o łaski dodatkowe,
które pomogą mi rozwiązać mój główny problem. Proszę też o potrzebne łaski dla Mamy Wiesi [18.10.2018]
36. Anna: Proszę za Kościół Święty o jedność i pokój. Za Ojca Świętego Franciszka, duchowieństwo, lud Boży.
O nowe powołania kapłańskie, zakonne. O Boże Błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów z naszej
Parafii. Za chorych kapłanów o łaskę uzdrowienia. O Beatyfikacje sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego
[18.10.2018]
37. Anna: proszę o zbawienie, niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące. Proszę o zbawienie,
uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o opiekę Boga Ojca w rodzinie. O
uzdrowienie Bożeny, Kasi z raka. Za Anie, Janusza w żałobie po śmierci syna Michała. Za Teresę w żałobie
o wsparcie [18.10.2018]

38. Anna: proszę o nawrócenie Kasi, Majki, Arka o zdrowie. Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Elę, Stasię,
Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę, Hannę, Agatę o Bożą opiekę, nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników
o powrót do Boga [18.10.2018]
39. Ryszard: proszę o pomyślny przebieg leczenia małej Laurki. 12 października miała zabieg przeszczepu
szpiku kostnego [12.10.2018]
40. Karolina: Proszę za moja 18-letnią córkę Natalię, ma brodawczaka na górnym łuku podniebienia, jesteśmy
w trakcie badań [13.10.2018]
41. M.: Proszę o modlitwę za rodzeństwo Tamarkę i Sławcia o szybkie wyjście z choroby [13.10.2018]
42. Marzenna: Proszę o modlitwę za moja siostrę Jolantę w Dniu Jej urodzin. Niech Maryja prowadzi Ja drogami
miłymi Bogu [13.10.2018]
43. Proszę o łaskę uzdrowienia malutkiej, 6-tygodniowej Julci. Jedna z jej nerek nie podjęła pracy [18.10.2018]

