Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 6.11.2018 r.
1.

Aleksandra: Proszę O uzdrowienie Szymona z guza pnia mózgu. O zdrowie dla Kazimierza,
uzdrowienie z choroby Parkinsona i dolegliwości bólowych pleców. Dla Aleksandry o uzdrowienie
z guza kości. Dla Czesławy o wspomożenie pamięci i uwolnienie od lęków. Dla dzieci, o wiarę.
Podziękowanie za wszystkie dotychczasowe łaski [25.10.2018]

2.

Teresa: Proszę Pana Boga w Imię Jezusa o wybawienie mnie i rodziny od ucisku ze strony
mężczyzny i kobiety. Błagam o zaradzenie występkom [25.10.2018]

3.

Gośka: Święty Charbelu proszę Cię o opiekę nad moim synem i o modlitwę w jego
intencji[25.10.2018]

4.

Marta: Proszę o modlitwę za Barbarę [25.10.2018]

5.

Maria: Święty Charbelu proszę pomóż mi chroń mnie uproś spokój w moim sercu. Bóg jest ze mną
i potrafi wyprowadzić dobro z najgorszej sytuacji. Żyje w ciągłym lęku i strachu, pomóż mi spłacić
długi i módl się za mną i moją rodziną [26.10.2018]

6.

Jolanta: Proszę o pomoc, wyzwolenie, uzdrowienie wewnętrzne i dojście do Boga dla Joli oraz o
uzdrowienie, wiarę i potrzebne łaski dla Łucji oraz za bliskich [26.10.2018]

7.

Anna: Św. Charbelu, błagam o modlitwę w intencji mojego syna Piotra, aby odwrócił się od grzechu
w związku niesakramentalnym, pojednał się z Bogiem w sakramencie pokuty i Eucharystii
[26.10.2018]

8.

Jola: Proszę o zdrowie dla mojego syna Michała, proszę o powrót do Kościoła Jego i narzeczonej
– Oli [27.10.2018]

9.

Danuta: Bardzo proszę o modlitwę o Bożą pomoc w położeniu kresu nękania mnie i rodziny przez
alkoholika z pobliskiego otoczenia. Proszę też w rodzinie o uczciwość [27.10.2018]

10. Anna: Bardzo proszę o powrót mojego brata do zdrowia, aby znów mógł mówić [27.10.2018]
11. Magdalena: Proszę w intencji znalezienia stałej pracy na umowę o pracę na czas nieokreślony, na
cały etat oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy za pierwszym razem
[28.10.2018]
12. Magda: Święty Charbelu proszę za Twoim wstawiennictwem o uzdrowienie mojego Taty i dar
macierzyństwa dla mnie. Wspomagaj nas [28.10.2018]
13. Maria: Błagam o modlitwę w intencji bardzo chorego syna Mariusza, aby Bóg Miłosierny zlitował
się i odpuścił mu grzechy i przywrócił zdrowie [28.10.2018]
14. 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, przodkach. O uzdrowienie Bożeny z raka, Kasi, za Rafała, rodzinę. Za Kasię, jej dzieci
chore na cukrzycę. O nawrócenie Kasi, Majki, za Elę, Grażynę, Stasię, Bliskich, za Anię i Janusza,
za Małgosię, Teresę w żałobie [28.10.2018]
15. Anna: O Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Panasik, Karolak, Ciechanowicz, Kielak,
Kazmierkowskich, Algiert, Litwin,Witko. O Beatyfikacje Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego
[28.10.2018]

16. Anna: 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, na Świecie [28.10.2018]
17. Anna: Proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyścu cierpiące. Za śp. Janinę, Mariana
Saternus, Jadwigę Kielak, śp. Reginę Potocką, śp. Marka Głowackiego, śp. Brygidę Grębską, za śp.
rodzinę Milczarskich, Sikorów, Saternus, Algiert, Litwin, Szydłowskich, Ciechanowicz, Kielak,
Kazmierkowskich, Stępień, Szkarlat, Idzik, Witko, Hoser, Nowackich, Wincentego Szymczyk, śp.
Michala Zgutke, Zenona Panasik, Wacławę Karolak [28.10.2018]
18. Maria: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o modlitwę w intencji mamy i siostry o ulgę
w cierpieniu o zagojenie się ran u mamy i powrót siostry do pełnej sprawności. Jezu Ufam Tobie
[29.10.2018]
19. Joanna: Proszę o modlitwę o nawrócenie męża, aby nie rozbijał i nie niszczył małżeństwa o
wyrwanie go z sideł szatańskich pewnej kobiety i o jej opamiętanie, aby nie niszczyła rodziny oraz
o uleczenie męża z nałogu pijaństwa [29.10.2018]
20. Beata: Proszę Cię Święty Charbelu pomóż mi znaleźć pracę i wyzdrowieć z chorób Tobie
wiadomych [29.10.2018]
21. Kasia: Św. Charbelu błagam stan przed Ojcem i uproś mi cud uzdrowienia z nowotworu . Tylko
Ojciec Niebieski może mi pomóc błagam Cię usłyszy moje wołanie zrozpaczonej matki
[30.10.2018]
22. Paulina: Błagam o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej córeczki Nadii Marii z podejrzenia
choroby genetycznej oraz chorób jej towarzyszących aby była zdrowym dzieckiem zarówno
fizycznie jak i umysłowo [30.10.2018]
23. Michał: Panie Jezu proszę abyś połączył na nowo, uzdrowił i odrodził małżeństwo Agnieszki i
Michała, zesłał dla nas łaskę powrotu miłości [25.10.2018]
24. Sylwia: Bardzo proszę o miłosierdzie Boże, w intencji Pani Krystyny. Pani Krysia, była kiedyś
dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Była moją logopedą i wzorem dla mnie. To
kobieta, która była i jest chodzącym dobrem i mądrością. Teraz choruje na raka i proszę dla Niej o
miłosierdzie Boże, o cud uzdrowienia. Proszę też o miłosierdzie Boże w Bogu wiadomej, bardzo
ważnej dla mnie intencji [31.10.2018]
25. Aleksandra: Proszę o dar zdrowia dla najbliższych w rodzinie i łaskę głębokiej wiary dla dzieci.
Składam podziękowanie za dotychczas otrzymane laski [1.11.2018]
26. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla mnie
i dla Mamy Wiesi [1.11.2018]
27. Urszula: Święty Charbelu ratuj moje małżeństwo niech mąż odrzuci pokusy cielesne i na nowo
dostrzeże wartość rodziny. Święty Charbelu oręduj u Boga o łaskę nowego domu dla mojej całej
rodziny. Opiekuj się nami [1.11.2018]
28. Maria: Bardzo proszę o łaskę Sakramentu chrztu dla moich wnuków bliźniąt Jana Franciszka i
Helenki [1.11.2018]
29. Anna: Proszę o uzdrowienie dla Bartka [1.11.2018]

30. Małgorzata: Proszę o modlitwę w intencji mojego chorego na nowotwór Taty. O łaskę wytrwania
w chorobie [2.11.2018]
31. Aniela: Proszę o nawrócenie moich wnuków [2.11.2018]
32. Proszę o modlitwę mam raka jajnika. Operacja prawdopodobnie w poniedziałek 5.11. Proszę o
modlitwę by Jezus się tym zajął oddaje się pod jego opiekę [2.11.2018]
33. Anna: Proszę w intencji mojego małżeństwa. Boże przez moc sakramentu małżeństwa proszę
sprowadź mojego męża do domu, do żony i synka [2.11.2018]
34. Ewa: Św. Charbelu uproś łaskę uzdrowienia i szczęśliwą operację dla mojej córki Bernadety
[3.11.2018]
35. Jolanta: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie i Błogosławieństwo dla mojej
ukochanej córeczki Emilki [3.11.2018]
36. Hanna: Proszę o uzdrowienie mojej mamy Anny z choroby, brak przerzutów oraz siłę dla niej i
całej rodziny [3.11.2018]
37. Natalia: Prośba za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia z choroby dystrofii
miotonicznej i o dobrą pracę dla Natalii [3.11.2018]
38. Małgorzata: Proszę o modlitwę za Piotra, aby był zdrowy i aby skończyły się jego problemy. Proszę
o zdrowie dla mojego syna Michała, dla mojego męża Jarosława o uzdrowienie i dla mnie Małgosi
o uzdrowienie i laskę w wiadomej sprawie. Niech dobry Jezus zajmie się wszystkim za
wstawiennictwem Świętego Charbela. Amen [4.11.2018]
39. Halina: Proszę o łaskę zdrowia dla Mileny i Jej nowo narodzonej córeczki[4.11.2018]
40. Renata: Proszę o wiarę dla Heleny i Franka [4.11.2018]
41. Marta: Z prośbą do Świętego Charbela o uzdrowienie i Boże Błogosławieństwo dla Ewy oraz o
udaną operację nowotworu płuc [4.11.2018]
42. Katarzyna: Proszę o modlitwę za moją córkę Julię by pokonała trudności jakie napotyka w związku
nauką szkolną [4.11.2018]
43. Kasia: Proszę o modlitwę w mojej intencji, o uzdrowienie z przyczyn zaburzeń miesiączkowania
[4.11.2018]
44. Ania: Święty Charbelu błagam o znalezienie mieszkania, o wyjazd wymarzony. by sąsiadka
przestała mi dokuczać i nawróciła się. By moje ogrzewanie zaczęło działać [5.11.2018]
45. 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. O Zbawienie, Niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące
[5.11.2018]
46. Anna: Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Elę, Stasię, Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę, Hannę,
Agatę o Bożą opiekę. Proszę nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników o powrót do Boga
[5.11.2018]

47. Anna: Proszę o zbawienie, uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o
opiekę Boga Ojca w rodzinie. O uzdrowienie Bożeny, Kasi, Ireny z raka. Za Anie, Janusza w
żałobie po śmierci syna Michała. Za Teresę, Małgosie w żałobie o wsparcie. O nawrócenie Kasi,
Majki, Arka o zdrowie [5.11.2018]
48. Anna: Proszę o zbawienie, niebo dla zmarłych przodków naszych: Rodziców Janinę i Mariana,
dziadków Zofię, Rudolfa, Genowefę, Franciszka, Kajetana, Konstancję, zmarłych z rodziny
Saternus, Milczarskich, Sikorów, Szkarlat, Idzik, Młynik, Witko, Hoser, Wiloch, Kobylińskich,
Szydłowskich, Stępień, Algiert, Stefanowskich, Zgutka, Szymczyk, Nowackich [5.11.2018]
49. Anna: Proszę za zmarłych śp. Henryka, Hannę Kobylińskich, Brygidę Grebską, Kamila
Szydłowskiego, Marka Głowackiego, Zenona Panasik, Wacławę Karolak, Michała Zgutkę,
zmarłych bliskich z rodzin kapłańskich, zmarłych tragicznie za Ojczyznę. Za Sługę Bożego
Prymasa Kardynała Wyszyńskiego, Kardynała Augusta Hlonda [5.11.2018]
50. Anna: Prosimy za wszystkich, którzy oddali życie za wiarę, w zamach terrorystycznych, tragicznie,
za zabitych kapłanów, chrześcijan, za męczenników, którzy ponieśli ofiarę życia, za ofiary
trzęsienia ziemi w świecie, za dusze w czyścu cierpiące, za wszystkich zmarłych, których Święty
Kościół wspomina, prosząc za nich o odkupienie, za śp. Ks. Zbigniewa, śp. księdza który mnie
ochrzcił, za ks. od I Komunii Świętej [5.11.2018]
51. Anna: Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia córki Katarzyny i wnuczek. Święty Charbelu
wstawiaj się za nimi u Pana Jezusa, któremu codziennie polecam je w modlitwie. Proszę o dobrą
spowiedź i Dary Ducha Świętego, Błogosławieństwo i Opiekę Bożą. Proszę, jeśli taka Wola Twoja
Boże aby córka mogła spłacać długi [5.11.2018]
52. Anna: Proszę o spokój duszy dla Bartka [5.11.2018]
53. Kasi: Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnej sytuacji życiowej oraz o łaskę dobrej
spowiedzi [6.11.2018]
54. Jolanta: Proszę o uwolnienie, uzdrowienie, odzyskanie wiary, pomoc dla Joli oraz o uzdrowienie,
wiarę i potrzebne łaski dla Łucji oraz za bliskich o potrzebne łaski [6.11.2018]
55. Jola: Panie Boże tak bardzo gorąco proszę za wstawiennictwem Św. Ojca Charbela o łaskę zdrowia
i Błogosławieństwa dla mojej kochanej córeczki Emilki i synka Hubercika [6.11.2018]
56. Janina: Proszę o łaskę nawrócenia dla mojej rodziny, o łaskę wewnętrznego spokoju i odnalezienie
swojej drogi życiowej dla Łukasza [6.11.2018]
57. Lucyna: Z całego serca proszę o modlitwę za mamę koleżanki chorą – chłoniak, rak węzłów
chłonnych po chemii 10 cykli i w tym 2 agresywne i czeka na 3 chemię agresywną. Święty Charbelu
proszę o uzdrowienie i ulżenie jej w cierpieniu [6.11.2018]
58. Ela: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia ciężko chorej małej Agatki [6.11.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 14.11.2018 r.
1.

Barbara: proszę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej i szczęśliwy przebieg operacji
[7.11.2018]

2.

Maria: Święty Charbelu błagam pomóż w rozwiązaniu kłopotów finansowych, spłaty długów i
pomóż mi w sprzedaży domu. Proszę również o zdrowie dla mnie i mojego męża [7.11.2018]

3.

Marta: Proszę o modlitwę za moje dzieci o ich nawrócenie i przemianę serc oraz uleczenie z
nałogów. Ja wiem, że za Twoim wstawiennictwem nie ma rzeczy nie możliwych. Ufam Tobie i
modlę się gorliwie, jak tylko potrafię [7.11.2018]

4.

Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie mojej skóry z trądziku, wyprysków,
infekcji i zaczerwienienia oraz uzdrowienie z choroby jelit, bóli stawów, zaburzeń snu [7.11.2018]

5.

Bernadeta: Za wstawiennictwem św. Charbela proszę o uleczenie Marcina z alkoholizmu. O łaski
Boże dla niego i jego rodziny. O uleczenie Marcelinki z choroby. O Ducha Świętego [7.11.2018]

6.

Bernadeta: Za wstawiennictwem św. Charbela proszę o całkowite uzdrowienie fizyczne,
psychiczne, duchowe: Moniki, jej dzieci, aby Tomasz zostawił ją i dzieci w spokoju i nawrócił się.
Bóg zapłać za modlitwę [7.11.2018]

7.

Bernadeta: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o chęci i dar nauki dla Adasia, o
uzdrowienie jego stopy. O uleczenie zranień Adasia i Marysi, o Ducha Świętego i radość życia dla
nich [7.11.2018]

8.

Piotr: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o Boże Błogosławieństwo w pracy oraz o
łaskę uzdrowienia słuchu dla Marcelka i Dominika [7.11.2018]

9.

Bernadeta: Święty Charbelu proszę wyjednaj proszę pomyślne zdanie egzaminu dla Moniki
[7.11.2018]

10. Agnieszka: Proszę o uzdrowienie Leokadii po przebytym udarze i wszystkie potrzebne łaski [7.11.2018]

11. Joanna: Proszę o zdrowie Marii i Bronisławy [7.11.2018]
12. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy
Wiesi i o potrzebne łaski dla mnie [8.11.2018]
13. Agata: Z całego serca proszę Panie pomóż mojemu mężowi w astmie i mojej nerwicy serca [8.11.2018]

14. Robert: Proszę o dalszą modlitwę za pośrednictwem Świętego Charbela w intencji Panu Bogu
wiadomej. Dziękuję za każdą modlitwę w intencji mojego uzdrowienia. Tobie Boże dziękuję za
każdą chwilę wytchnienia. [8.11.2018]
15. Helena: dziękuję za otrzymane laski i proszę o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i
Świętego Charbela dla mojej całej rodziny [8.11.2018]
16. Ola: Proszę o uzdrowienie z chorób syna, rodziców, dziś szczególnie mamy , o przywrócenie dobrej
pamięci [7.11.2018]
17. Gosia: przez Serce Maryi wraz z całym Obcowaniem świętych dziękuję za: dar mojego życia i
konsekracji i proszę o utrzymanie uzdrowienia mojego, mamy i mojej siostry w Mocy Ducha
świętego, o pierwotną gorliwość i uzdrowienie chorych relacji, szczęśliwe rozwiązanie i
zakończenie spraw urzędowych o uzdrowienie z ciężkiej choroby, o cud Bożej interwencji w Bogu
wiadomej intencji i o Niebo dla zmarłych bliskich i za dusze czyścowe i konające oraz o świętość
dla Kapłanów [7.11.2018]
18. Klaudiusz: Proszę o uzdrowienie oraz łaskę zdrowia dla mamy dziadków brata i babci [8.11.2018]

19. Iwona: Proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża Łukasza chorego na nowotwór złośliwy. Od 4
miesięcy jesteśmy małżeństwem. Święty Ojcze Charbelu módl się za nami [8.11.2018]
20. Jadzia: Święty Charbelu, proszę Cię o całkowite uzdrowienie tarczycy mojej wnuczki Agnieszki
[9.11.2018]
21. Anna: Przez Niepokalane Serce Maryi proszę o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie Piotra, aby
odwrócił się od związku niesakramentalnego [9.11.2018]
22. Joanna: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o skuteczne leczenie onkologiczne dla
męża Zbigniewa i o łaskę uzdrowienia [10.11.2018]
23. Joanna: Proszę o zdrowie duszy i ciała córki Agnieszki, o opiekę w pracy i znalezienie swojej drogi
życiowej zgodnej z wolą Boga [10.11.2018]
24. Joanna: Proszę o łaskę uzdrowienia z choroby alkoholowej dla brata Andrzeja i siostrzeńca Jakuba
[10.11.2018]
25. Danuta: Proszę o uzdrowienie mojej córki z raka. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego
syna z problemów kardiologicznych [11.11.2018]
26. Kasia: Święty Charbelu błagam wstaw się za mną u Boga Ojca uproś cud uzdrowienia z nowotworu
dla mnie i łaski potrzebne dla mojej córki Natalii. Proszę i wierzę w moc Twej modlitwy
[11.11.2018]
27. Bożena: Proszę o uzdrowienie wnuczki Zosi z jej choroby [11.11.2018]
28. Aneta: Święty Charbelu tak długo jestem samotna, jest mi z tym źle, dlatego proszę zlituj się nade
mną i pomóż mi znaleźć dobrego męża [11.11.2018]
29. Katarzyna: Bardzo proszę o modlitwę, za mojego Tatę Krzysztofa, by Jego chore serce podłączone
do sztucznej komory, zregenerowało się i by mógł wyzdrowieć [11.11.2018]
30. Monika: Bardzo proszę o modlitwę za mnie w intencji uwolnienia ze zniewoleń duchowych
[12.11.2018]
31. Jolanta: Proszę o uwolnienie, uzdrowienie, odzyskanie wiary, pomoc dla Joli oraz o uzdrowienie,
potrzebne łaski dla Łucji oraz za bliskich [12.11.2018]
32. Maria: Proszę w intencji mojego syna Bartłomieja o łaskę nawrócenia z nałogów, o miłosierdzie
Boże i przebaczenie grzechów oraz wiarę nadzieję i miłość dla całej rodziny [12.11.2018]
33. Zdzisława: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie mojego męża Krzysztofa z choroby alkoholowej.
Proszę abyśmy spłacili wszystkie nasze długi [12.11.2018]
34. Zdzisława: Święty Charbelu proszę o dobre wyniki badań USG, proszę o opiekę i zdrowie dla moich
synów Konrada i Bartłomieja [12.11.2018]
35. Alicja: Proszę o modlitwę w mojej intencji proszę o łaskę zdrowia dla mnie i moich dzieci Łucji i
Aleksandra i męża Mateusza. Proszę też o łaskę wiary dla męża [12.11.2018]
36. Alicja: błagam wszystkich o modlitwę o uzdrowienie z nowotworu złośliwego mojego męża
Norberta za wstawiennictwem Świętego Charbela [12.11.2018]
37. Bernadeta: proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Edwarda i o łaski potrzebne
[13.11.2018]
38. Łucja: Proszę o uzdrowienie Nikosia z paciorkowca i o miłość wzajemną i nawrócenie dla jego
rodziców [13.11.2018]

39. Katarzyna: proszę w intencji uzdrowienia mojego małżeństwa i o dar rozmowy i łaskę przebaczenia
sobie nawzajem [14.11.2018]
40. Mama: Z okazji 35. rocznicy urodzin syna o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
[14.11.2018]
41. Helena: Proszę o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla mojej rodziny [13.11.2018]
42. 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. O Zbawienie, Niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące
[14.11.2018]
43. Anna: Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Elę, Stasię, Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę, Hannę,
Agatę o Bożą opiekę. Proszę nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników o powrót do Boga
[14.11.2018]
44. Anna: Proszę o zbawienie, uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o
opiekę Boga Ojca w rodzinie. O uzdrowienie Bożeny, Kasi, Ireny z raka. Za Anie, Janusza w żałobie
po śmierci syna Michała. Za Teresę, Małgosie w żałobie o wsparcie. O nawrócenie Kasi, Majki,
Arka o zdrowie [14.11.2018]
45. Joanna: prośba o pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla Moniki [15.11.2018]
46. Joanna: Prośba o zdrowie dla Marii i Bronisławy [15.11.2018]
47. Ola: Proszę o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, o przywrócenie pamięci dla mamy,
zdrowie dla taty, uzdrowienie Aleksandry. O głęboka wiarę dla dzieci i męża. Podziękowanie za
48. dotychczas otrzymane łaski [15.11.2018]
49. Teresa: Za wstawiennictwem ojca Charbela proszę o uwolnienie od lęku dla Teresy [15.11.2018]
50. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy
Wiesi i o potrzebne łaski dla mnie [15.11.2018]
51. Danka: Prośbą matki dwuletniego Filipka o modlitwę. Chłopczyk wypił kreta do płukania rur. Ma
popalone wnętrzności lekarze rozkładają ręce. Proszę za nim Boga i Najświętszą Panienkę
[13.11.2018]
52. Proszę o modlitwę za mojego siostrzeńca, 2,5 rocznego Łukaszka, ma temperaturę, wymiotuje,
bardzo płacze, teraz mama jedzie z Nim do szpitala. Proszę o zdrowie dla Łukaszka, by szybko
został przyjęty, dobrze zdiagnozowany i by to nie była odra czy inna ciężka choroba. Jezu, Maryjo,
Józefie Święty ratujcie [14.11.2018]
53. o. Michał OSPPE: Proszę o modlitwę za Monikę, która jest w 12 tygodniu ciąży. Już drugi raz trafiła
do szpitala z krwawieniem. Proszę o wypełnienie Woli Bożej dla całej rodziny na to wydarzenie
[13.11.2018]
54. Wioleta: Proszę o modlitwę za ks. Rafała i ks. Tadeusza w intencjach Bogu znanych [14.11.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 22.11.2018 r.
1.

Małgorzata: przez Serce Maryi dziękuję za dar życia i powołania oraz wszystkie otrzymane łaski,
Bożą Obecność i Opatrzność. Proszę o dalsze Boże prowadzenie i pełne uzdrowienie w Mocy
Ducha Świętego dla mnie. mojej Mamy Janeczki, Siostry Ani i jej męża Witka, uwolnienie od
nałogu dla szwagra Janusza oraz o wszelkie Laski i Świętość dla naszych Duszpasterzy i o Niebo
dla zmarłych i dusz czyśćcowych [14.11.2018]

2.

Magdalena: Proszę o uzdrowienie mojego Taty [15.11.2018]

3.

Miłosierny Jezu proszę o pomoc i błogosławieństwo w tych trudnych chwilach, aby sprawy
znalazły pozytywne rozwiązanie. Jezu postaw na mojej drodze osoby, które mi w tym pomogą.
Jezu ufam Tobie [15.11.2018]

4.

Maria: Św. Charbelu, błagam Cię o wstawiennictwo do Pana naszego Jezusa Chrystusa o spłatę
długów. Wiem, to graniczy z cudem, ale Ty wszystko możesz, aby Pan nasz Cię wysłuchał
[15.11.2018]

5.

Ewa: Proszę o modlitwę za moją siostrę Anie, proszę o zdrowie dla niej, uzdrów ją Panie Jezu z
bólów głowy [16.11.2018]

6.

Anna: Proszę o modlitwę w intencji Jakuba, o odmianę zachowania, odnalezienie właściwej drogi
życiowej, uzdrowienie psychiczno-duchowe i odpędzenie złych myśli [16.11.2018]

7.

Norbert: Proszę o modlitwę w intencji przedłużenia mi umowy o pracę i wieczny odpoczynek dla
Babci Anny [17.11.2018]

8.

Aneta: Proszę Cię Boże, za wstawiennictwem Twojego wiernego sługi Świętego Charbelu, o łaskę
pojednania z moim współmałżonkiem [18.11.2018]

9.

Anna: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z nałogu obżarstwa [18.11.2018]

10. Alicja: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o uzdrowienie mojego męża Norberta z
nowotworu złośliwego [19.11.2018]
11. Maria: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o modlitwę w intencji Łukasza o jego
uzdrowienie i podejmowanie właściwych decyzji [19.11.2018]
12. Magdalena: Panie Jezu. Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej teściowej która bardzo cierpi po
udarze. Daj jej siłę aby mogła chodzić i uzdrów jej wzrok Panie. Oddaje jej choroby w Twoje ręce
Panie [19.11.2018]
13. Marta: Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela u Jezusa i Maryi w sprawie mojej córeczki Ali
aby wróciła do zdrowia i została uratowana z anoreksji i błędnego odżywiania [19.11.2018]
14. 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. O Zbawienie, Niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące
[19.11.2018]

15. Anna: Proszę o zbawienie, uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o
opiekę Boga Ojca w rodzinie. O uzdrowienie Bożeny, Kasi, Ireny z raka. Za Anie, Janusza w
żałobie po śmierci syna Michała. Za Teresę, Małgosię w żałobie o wsparcie. O nawrócenie Kasi,
Majki, Arka o zdrowie [19.11.2018]
16. Anna: Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Elę, Stasię, Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę, Hannę,
Agatę o Bożą opiekę. Proszę nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników o powrót do Boga
[19.11.2018]
17. Klaudiusz: Proszę o modlitwę wstawiennictwo Św. Charbela pomoc w uzdrowieniu z choroby o
modlitwę za dziadka babcie druga babcie, mamę, tatę, brata Kasię, Wioletę i ich rodziny o
zdrowie[20.11.2018]
18. Anna: Proszę o modlitwę w intencji syna Piotra, aby odwrócił się od związku niesakramentalnego,
pojednał się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania [20.11.2018]
19. Krystyna: Proszę cię Panie Jezu za wstawiennictwem św. Charbela o uzdrowienie mojego syna z
choroby psychicznej i duchowej a także o dar zdrowia i apetytu dla małej Juleczki i boże
rozwiązanie opieki nad nią [20.11.2018]
20. Anna: Proszę o modlitwę dla mojego 5-letniego syna Mateusza, który ma powiększone węzły
chłonne w brzuchu i tarcze strzelnicza w brzuchu. Proszę o zdrowie dla niego żeby węzły się
uspokoiły i nie musiał mieć konsultacji onkologicznej. Dziękuję [20.11.2018]
21. Maria: Proszę o modlitwę za syna Pawła, aby się nawrócił [21.11.2018]
22. Sylwia: Proszę o modlitwę za uzdrowienie mojego przyjaciela a zarazem psiaka Rubina gdyż tylko
cud może mu pomóc. Bóg zapłać [21.11.2018]
23. Grzegorz: Proszę o łaskę za wstawiennictwem Ojca Charbela uzdrowienia na ciele duchu i umyśle,
dla mojej żony Karin, córek Marty i Julii, syna Piotra, teściowej Anny. Dla siebie proszę, o
uzdrowienie z choroby całego kręgosłupa, kości, stawów, mięśni, refluksu przełyku, chorób duszy
i umysłu. Chorób których lekarze, nie potrafią, zdiagnozować [21.11.2018]
24. Lucyna: Z całego serca zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji uzdrowienia koleżanki mamy
Jolanty. Rak chłoniak, stadium 4, stan bardzo ciężki, po skończonej chemii - 10 cykli oraz dwie
chemie agresywne i czeka na trzecią agresywną. Stan ciężki i nie można podać. Koleżanka
przekazała że bardzo cierpi. Codziennie modlę się za mamę koleżanki. Ja odmawiając nowennę i
modlitwy do Św. Charbela poczułam że lepiej ze mną - mam problem z kręgosłupem szyjnym
[21.11.2018]
25. Artur: Proszę o modlitwę za mnie. Moje życie to prawdziwe pasmo niepowodzeń, a ja już nie mam
siły. Po prostu mi jej brak [21.11.2018]
26. Joanna: Proszę o zdrowie Marii i Bronisławy [21.11.2018]
27. Wioletta: Proszę o modlitwę, choruję na nowotwór, ale od kilku miesięcy tak opuchły i nogi i tułów
ze leżę i nie mogę chodzić i nawet normalnie jeść. Nie wiem co jest przyczyną czy ucisk. Proszę o
modlitwę z całego serca, nikt już mi szansy z lekarzy nie daje, dawni na straty mnie spisali. Proszę
o modlitwę o uzdrowienie. Jezus wie co we mnie chore i co jest tego wszystkiego powodem
[22.11.2018]
28. Wioletta: Proszę o uzdrowienie mojej kochanej mamy z kaszlu który ma od kilku lat. I o łaskę wiary
i spowiedź świętą dla mojego taty [22.11.2018]

29. Zbigniew: Proszę o błogosławieństwo w pracy na nowym stanowisku i łaskę zdrowia [22.11.2018]
30. Agnieszka: Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia Dariusza i Michała oraz uwolnienia z
nałogów [22.11.2018]
31. Grzegorz: Panie Boże proszę i błagam o wysłuchanie moich próśb i intencji, które kieruję do Ciebie,
Matki Boskiej, wszystkich Świętych oraz w szczególności do św. Judy Tadeusza, Ojca Pio, Świętej
Rity I Błogosławionej Siostry Sancji. Wszystkich błagam o modlitwę za mnie i w moich intencjach
[22.11.2018]
32. Ania: Proszę o uzdrowienie dla mojej mamy Ewy. Święty Charbelu, módl się za nami! [22.11.2018]
33. Aleksandra: Święty Charbelu módl się, wstawiaj się za mojego męża Dimę o zdrowe płuca
[22.11.2018]
34. Jolanta: Panie Boże za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o zdrowie i Błogosławieństwo
dla moich kochanych rodziców Mariana i Franciszki, by dobry Pan pozwolił im cieszyć się jak
najdłużej zdrowiem i życiem [22.11.2018]
35. Jolanta: Święty Charbelu tak bardzo proszę o wstawiennictwo u Pana naszego Jezusa Chrystusa o
zdrowie i błogosławieństwo dla mnie i mojego męża byśmy mogli wychować w zdrowiu i szczęściu
to potomstwo którymi Pan nas obdarzył[22.11.2018]
36. Beata: Błagam o dobre wyniki i zdrowie dla męża [22.11.2018]
37. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy
Wiesi i o potrzebne łaski dla mnie. Dziękuję Ci Panie za uwolnienie mnie od poczucia winy
[22.11.2018]
38. Helena: bardzo dziękuję za otrzymane łaski, proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
i sw Charbela dla mojej rodziny [22.11.2018]
39. Marta: proszę o modlitwę za młodą dziewczynę, lat 28. Monika ma zapalenie opon mózgowych,
sepsa w ciąży i ma synka Maksa 2,5 latka. Stan tragiczny [22.11.2018]
40. Maria: Bardzo proszę o modlitwę za moja 21-letnią chrześnicę Andreę, która ma przejść operacje
ratująca życie. Jezu! Oddaje Ją Tobie [22.11.2018]
41. Andrzej: proszę o cud uzdrowienia Stanisławy. Proszę aby złamana noga dobrze się zrosła. Lekarze,
w związku z jej podeszłym wiekiem obawiają się czy się zrośnie [22.11.2018]
42. Andrzej: Jezu wlej wiarę i nadzieję w serca moje i mojej żony. Proszę pobłogosław nasz związek
dziecięciem. Obdarz radością, której tak pragniemy. Jezu proszę usłysz mą modlitwę [22.11.2018]

43. Agnieszka: Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia Dariusza i Michała oraz uwolnienia z nałogów
[22.11.2018]
44. Zofia: Nie wiem jak podziękować Matce naszej Maryi i Panu Jezusowi za wszystkie otrzymane
łaski i pomoc, a tak wiele otrzymałam. Wspomagali mnie modlitwą także inni ludzie. Wysłałam
wiele próśb. Najgorętsze, to prośby o uzdrowienie. Wszystkie modlitwy zostały wysłuchane i
naprawdę wiele cudów się wydarzyło. Jednym z nich jest moja cudowna wnuczka, której nie
dawano szans by urodziła się zdrowa, nawet nie dawano jej szans by się w ogóle urodziła. Modliłam
się i prosiłam o modlitwy. Dziecina przyszła na świat cała, zdrowa, śliczna. Dzięki modlitwom moja
mama wyszła ze śmiertelnych chorób w młodym wieku. Mojemu ojcu choremu na nowotwór
dawano kilka dni życia, modliliśmy się - przeżył w dość dobrej formie całe cztery lata. Moja
bratowa będąc w szóstym miesiącu ciąży musiała być operowania w skutek pęknięcia wyrostka.
Przyszło zapalenie otrzewnej, zrobiono cesarskie cięcie. Mama i dziecko było umierające. I tak jak
lekarz powiedział, że tylko cud może je uratować, cud się stał. Żyje mama i córka! U mojego zięcia
wykryto ciężkie zapalenie wątroby, po mszy w intencji jego zdrowia diagnoza się zmieniła. Musiał
tylko zmienić dietę, jest zdrowy. Wyzdrowiała moja siostra z chorób kości. Urodziła dziecko z wadą
stopek - dziecko po zabiegu ozdrowiało, zostały małe blizny. Mnie i moje dzieci także Pan Bóg
uzdrowił z wielu dolegliwości. Teraz odmawiam nowennę Pompejańską w intencji córek. Następne
łaski płyną… Pan Bóg jest Miłością, najcudowniejszy z Ojców, Król Nieba i Ziemi. I nie ma lepszej
matki, jak Maryja ! Królowo Nieba i Ziemi! DZIĘKUJĘ

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 29.11.2018 r.
1.

Ola: Proszę o cud uzdrowienia dla syna, rodziców, o łaskę wiary dla dzieci. Dziękuję za dotychczas
otrzymane łaski [22.11.2018]

2.

Ewa: Błagam Cię dobry Boże uzdrów serce mojej mamy Stanisławy, żyły, i żeby doszła do siebie
po zawale w pełni sił życiowych. Błagam Cię Boże [22.11.2018]

3.

Ela: Proszę o łaskę nawrócenia, przemianę życia , uwolnienie z nałogów dla Wiesława i Norberta
[23.11.2018]

4.

Wiktoria: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie, o zaniechanie operacji ,
o silną wiarę i nadzieję, proszę Cię Święty Charbelu pomagaj mi w każdej chwili mojego życia,
nie opuszczaj mnie. Proszę Cię, aby wyniki były dobre i operacja nie była potrzebna [24.11.2018]

5.

Ela: proszę o nawrócenie męża o uwolnienie od nałogu picia i nasze pojednanie oraz realizowanie
sakramentu małżeństwa [24.11.2018]

6.

Katarzyna: proszę o pokorę dla Ryszarda i jego brata aby nie szkodzili naszej rodzinie [24.11.2018]

7.

Monika: proszę Cię Święty Charbelu o cud uzdrowienia mojego męża Andrzeja z raka płuc
[25.11.2018]

8.

Renata: Święty Charbelu proszę Cię o cud uzdrowienia mojej córki Ani z naczyniaka w głowie, jej
powrót do kościoła a dla mnie o uzdrowienie bolących nóg [25.11.2018]

9.

Jolanta: Święty Charbelu, niedościgniony wzorze do naśladowania, z całego serca błagam o
wstawiennictwo u Pana naszego Jezusa Chrystusa o zdrowie i Błogosławieństwo dla mojej
kochanej mamusi Franciszki miej ją w swej opiece i błogosław [25.11.2018]

10. Zdzisława: Proszę w intencji mojego męża Krzysztofa o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkich
złych nałogów. Dziękuję za wszystkie łaski i dary oraz za moją ukochaną rodzinę. Święty Charbelu
módl się za nami [25.11.2018]
11. Dorota: Proszę o modlitwę o uzdrowienie dla moich rodziców Danuty i Jana z chorób
nowotworowych oraz o zdrowie dla mojej siostry Anety, u której wyszły komplikacje podczas
zabiegu [25.11.2018]
12. Marta: Bardzo proszę o modlitwę za zdrowie całej mojej Rodziny, zwłaszcza Taty i Mamy
[25.11.2018]
13. Anna: Proszę o modlitwę o nawrócenie, uwolnienie i uzdrowienie syna Piotra. zdrowie Dary Ducha
Św. dla Agnieszki, błogosławieństwo w pracy. Łaskę dobrych współmałżonków dla dzieci
[26.11.2018]
14. Tadeusz: Panie Jezu przez wstawiennictwo sługi Twojego Świętego Charbela błagam o pomyślną
operację i uzdrowienie z choroby nowotworowej. Jezu Ufam Tobie. Święty Charbelu wstaw się za
mną [26.11.2018]
15. Janette: Proszę o modlitwę o nawrócenie mojego męża Sławomira i powrót do żony i dzieci [26.11.2018]
16. Tadeusz: Święty Charbelu proszę o ulżenie w bólu dla moich rodziców, którzy z powodu choroby
i dolegliwości bólowych praktycznie już nie mogą chodzić, a jeśli jest taka wola Boża uzdrów ich,
o co pokornie proszę i ufając Bogu, że tak się stanie. Dziękuję [26.11.2018]
17. Danuta: Proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji rodzinnej w jakiej się znalazłam i nawrócenie moich
synów i męża [26.11.2018]
18. Ewa: proszę o zdrowie moje i rodziny [26.11.2018]

19. Grzegorz: proszę o uzdrowienie, układu nerwowego, kręgosłupa, kości stawów mięśni, sztywności
ciała. Ojcze Charbelu, proszę o wstawiennictwo [26.11.2018]
20. Anna: Jezu, daj mi siłę, której tak potrzebuję. Św. Charbelu módl się za nami [26.11.2018]
21. Magda: błagam i proszę o modlitwę za moich rodziców, o trzeźwość i nawrócenie. Proszę Boże!
Ratuj ich [27.11.2018]
22. Józef: proszę o modlitwę w intencji Moniki oraz poprawy naszych relacji [27.11.2018]
23. Jolanta: Proszę o uwolnienie, wyzwolenie dla Joli oraz o uzdrowienie i potrzebne łaski dla Łucji
oraz za bliskich [27.11.2018]
24. Klaudiusz: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z mojej choroby za wstawiennictwem
Świętego Charbela, a także o laskę zdrowia dla dziadków, brata rodziców Kasi Wioli oraz ich
rodzin [27.11.2018]
25. Agnieszka: Proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze i o wszystkie
potrzebne łaski [27.11.2018]
26. Marzena: Proszę o uzdrowienie mojej siostry Moniki z wielu chorób, a głównie z chorób narządów
rodnych. Dziękuję za udzielenie łaski [27.11.2018]
27. Maria: Przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę o spłacenie wszystkich moich długów i
błogosławieństwo dla całej rodziny, abyśmy żyli w zgodzie i zgodnie z Ewangelią. Abyśmy
najpierw starali się o Królestwo Boże tu na Ziemi, a Bóg wszystko inne nam doda w swojej dobroci.
Proszę o zdrowie dla mojego męża [28.11.2018]
28. Kazimiera: Miłosierny Jezu przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o łaskę uzdrowienia
Andrzeja [28.11.2018]
29. Lucyna: Z całego serca zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji uzdrowienia koleżanki mamy
Jolanty. Rak chłoniak w 4. stadium, stan bardzo ciężki, po skończonej chemii 10 cykli oraz dwie
chemie agresywne i czeka na trzecią agresywną. Stan ciężki i nie można jej podać. Od kwietnia
przebywa w szpitalu. Koleżanka przekazała że bardzo cierpi [28.11.2018]
30. Celina: Matko Boża, proszę uproś u Boga łaskę uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej.
Proszę również dla Eryka o łaskę pomocy w rozwiązaniu jego problemów finansowych, rodzinnych
i osobistych [28.11.2018]
31. 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. O Zbawienie, Niebo dla zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące
[28.11.2018]
32. Anna: Proszę o zbawienie, uzdrowienie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa. W intencjach Ani, o
opiekę Boga Ojca w rodzinie. O uzdrowienie Bożeny, Kasi, Ireny z raka. Za Anie, Janusza w
żałobie po śmierci syna Michała. Za Teresę, Małgosie w żałobie o wsparcie. O nawrócenie Kasi,
Majki, Arka o zdrowie [28.11.2018]
33. Anna: Za Rafała, dzieci, Marka o zdrowie. Za Elę, Stasię, Małgosię, Grażynę, Elę, Janeczkę,
Hannę, Agatę o Bożą opiekę. Proszę nawrócenie w rodzinach. Za grzeszników o powrót do Boga
i zbawienie [28.11.2018]
34. Magdalena: Proszę o modlitwę w intencji naszej mamy, która straciła sprawność po udarze
[28.11.2018]

35. Monika: Proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej i potrzebne łaski dla Marcina [28.11.2018]
36. Jagoda: proszę o modlitwę wstawienniczą do ojca Charbela w intencji mojej córki Joanny o
uzdrowienie z lęków i depresji z którymi zmaga się od kilku lat [28.11.2018]
37. Monika: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej i potrzebne łaski dla Ani. Proszę o
uzdrowienie i potrzebne łaski dla Jadzi [28.11.2018]
38. Joanna: proszę o zdrowie Marii i Bronisławy [28.11.2018]
39. Joanna: proszę o akceptację Moniki w pracy oraz pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla
niej [28.11.2018]
40. Agnieszka: Święty Charbelu bardzo proszę wybłagaj dla mnie u Pana łaskę zdrowia tak abym
uniknęła operacji, która być może mnie czeka, a której bardzo się boję. Największym moim
pragnieniem jest dobre zdrowie, abym zawsze mogła otaczać opieką synka i towarzyszyć mu w
jego życiu przez długie lata. Proszę również o opiekę nad moją najbliższą rodziną i wszelkie łaski
dla nich. Pragnę również podziękować za wszystko co otrzymałam od Boga do tej pory. Ufam
Tobie Boże i składam życie moje w Twoje ręce za wstawiennictwem św. Charbela [28.11.2018]
41. Wierna: Proszę o modlitwę o wiarę, miłość, mądrość dla mnie i Boże błogosławieństwo
[29.11.2018]
42. Katarzyna: Proszę o modlitwę w intencji Mamy Janiny o szczęśliwy przebieg badania w
poniedziałek [29.11.2018]
43. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy
Wiesi i o potrzebne łaski dla mnie. Święty Charbelu dziękuję za uwolnienie mojego serca
[29.11.2018]
44. Andrzej: Jezu, proszę wejrzyj na sytuację w mojej pracy. Błagam Cię pomóż mi i osobom w
podobnej sytuacji. Proszę usłysz moją modlitwę [29.11.2018]
45. Andrzej: Jezu proszę o łaskę zdrowia i potrzebne siły dla Anny. Kilka dni temu przeszła operację
usunięcia piersi – nowotwór w najwyższym poziomie złośliwości. Ty wszystko możesz. Proszę
pobłogosław [29.11.2018]
46. Andrzej: proszę o cud uzdrowienia Stanisławy. Proszę aby złamana noga dobrze się zrosła.
Lekarze, w związku z jej podeszłym wiekiem obawiają się czy się zrośnie [29.11.2018]
47. Andrzej: Jezu wlej wiarę i nadzieję w serca moje i mojej żony. Proszę pobłogosław nasz związek
dziecięciem. Obdarz radością, której tak pragniemy. Jezu proszę usłysz mą modlitwę [29.11.2018]
48. Agnieszka: Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia Dariusza i Michała oraz uwolnienia z
nałogów [22.11.2018]
49. Zofia: Nie wiem jak podziękować Matce naszej Maryi i Panu Jezusowi za wszystkie otrzymane
łaski i pomoc, a tak wiele otrzymałam. Wspomagali mnie modlitwą także inni ludzie. Wysłałam
wiele próśb. Najgorętsze, to prośby o uzdrowienie. Wszystkie modlitwy zostały wysłuchane i
naprawdę wiele cudów się wydarzyło. Jednym z nich jest moja cudowna wnuczka, której nie
dawano szans by urodziła się zdrowa, nawet nie dawano jej szans by się w ogóle urodziła. Modliłam
się i prosiłam o modlitwy. Dziecina przyszła na świat cała, zdrowa, śliczna. Dzięki modlitwom
moja mama wyszła ze śmiertelnych chorób w młodym wieku. Mojemu ojcu choremu na nowotwór
dawano kilka dni życia, modliliśmy się - przeżył w dość dobrej formie całe cztery lata. Moja
bratowa będąc w szóstym miesiącu ciąży musiała być operowania w skutek pęknięcia wyrostka.
Przyszło zapalenie otrzewnej, zrobiono cesarskie cięcie. Mama i dziecko było umierające. I tak jak
lekarz powiedział, że tylko cud może je uratować, cud się stał. Żyje mama i córka! U mojego zięcia
wykryto ciężkie zapalenie wątroby, po mszy w intencji jego zdrowia diagnoza się zmieniła. Musiał

tylko zmienić dietę, jest zdrowy. Wyzdrowiała moja siostra z chorób kości. Urodziła dziecko z
wadą stopek - dziecko po zabiegu ozdrowiało, zostały małe blizny. Mnie i moje dzieci także Pan
Bóg uzdrowił z wielu dolegliwości. Teraz odmawiam nowennę Pompejańską w intencji córek.
Następne łaski płyną… Pan Bóg jest Miłością, najcudowniejszy z Ojców, Król Nieba i Ziemi. I nie
ma lepszej matki, jak Maryja ! Królowo Nieba i Ziemi! DZIĘKUJĘ

