Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 6.12.2018 r.
Jan: proszę o zdrowie dla mamy Edelgardy [29.11.2018]
Helena: proszę o dary Ducha Świętego dla mojej rodziny, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej, dziękuję za odebrane laski [29.11.2018]
Maria: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie Dominiki z trądziku. Chwała
Tobie Panie [29.11.2018]
Ola: Święty Charbelu! Poprzez moc przez Boga Ci nadana wstaw się u Stwórcy i dopomóż w
wyproszeniu zdrowia dla syna, rodziców oraz głębokiej wiary dla całej naszej rodziny [29.11.2018]
Małgorzata: dziękuję przez Serce Maryi za dar życia i 25 lat małżeństwa mojej siostry Ani i szwagra
Witka. Proszę za wstawiennictwem Wszystkich Świętych i dusz czyśćcowych o uzdrowienie ich
małżeństwa i pierwotną miłość i gorliwość. Proszę też za całą naszą Rodzinę o wszelkie łaski i aby
była zawsze silna Bogiem i Mądrością oraz Mocą Ducha Świętego, a Boża Opatrzność czuwała, a
Krew Jezusa Chrystusa obmywała i ochraniała nas od złego. Proszę o świętość życia kapłanówi nowe
powołania kapłańskie [29.11.2018]
Ania: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia mojego męża
z wielu ciężkich chorób, proszę o nawrócenie duchowe, umocnienie wiary i dar życia dla niego
[29.11.2018]
Ania: Święty Charbelu uproś łaskę u naszego Pana Jezusa uzdrowienia mojej przyjaciółki Bożeny,
umocnienie wiary, siły w wychowaniu córeczek i miłość w małżeństwie [29.11.2018]
Jolanta: Proszę o pomoc, wyzwolenie dla Joli oraz o uzdrowienie i potrzebne łaski dla Łucji oraz za
bliskich [29.11.2018]
Dominika: proszę o uzdrowienie syna z choroby alkoholowej [29.11.2018]
Józef: Proszę o modlitwę w intencji poprawy naszych relacji z Moniką, naszą przyjaźń oraz powrotu
do siebie na nowo. Dziękuje za dotychczasową modlitwę [1.12.2018]
Ewelina: Proszę o modlitwę za Krysię o uzdrowienie z nowotworu piersi [1.12.2018]
Anna: Bardzo proszę o uzdrowienie z ciężkiej choroby mojej teściowej Krystyny [2.12.2018]
Dariusz: Proszę o uzdrowienie dla 36-letniej Agnieszki mojej ukochanej żony i matki naszej trójki
dzieci z choroby nowotworowej [2.12.2018]
Robert: przez wstawiennictwo ojca Charbela proszę, jeśli jest taka jest wola Boża, o uratowanie
naszego małżeństwa od rozpadu i udzielenia łaski nawrócenia pojednania dla nas, uwolnienie żony od
zniewolenia mężczyzną który ma czwórkę dzieci i żonę [2.12.2018]
Czesław: Proszę o modlitwę by szczęście wróciło do naszej rodziny, bym dostał dobry kontrakt i spłacił
zobowiązania [2.12.2018]
Maria: Za wstawiennictwem Świętego Charbela, proszę Cię pomóż mi wyjść z długów, pomóż mi
poddawać wszystkim pieniążki i pomóż nam wyjść na prosta! Ta sytuacja strasznie mi ciąży oraz
zabiera wiele zdrowia. Proszę Cię, uproś mnie te łaskę u Pana Boga,u jego syna Jezusa Chrystusa
oraz u Matki Bożej. Proszę też o zdrowie i zgodę w mojej rodzinie [3.12.2018]
Anna: Proszę o zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie Mikołaja [5.12.2018]
Zofia: proszę o modlitwę o łaski żywej wiary, uwolnienia i uzdrowienia życia oraz błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej [3.12.2018]

Ela: Panie Jezu. Za wstawiennictwem św. Ojca Charbela proszę Cię o zdrowie dla Małgosi. Proszę
Cię również o błogosławieństwo dla mojej rodziny oraz nową pracę dla mnie, która pomoże dzielić
życie zawodowe z rodzinnym. Dziękuję Ci Panie Jezu za opiekę oraz dobrych ludzi, których stawiasz
na mojej drodze do Ciebie. Św. Charbelu wypraszaj nam łaski [3.12.2018]
Anna: proszę o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie Piotra, łaskę pojednania i miłości w rodzinie
[3.12.2018]
Grzegorz: Proszę o uzdrowienie układu nerwowego, kręgosłupa, ciała, ducha i umysłu, refluksu
przełyku. Św. Charbelu módl się za nami [3.12.2018]
Grzegorz: Proszę o uzdrowienie ciała, ducha i umysłu dla mojej żony Karin córki Marty i Julii syna
Piotra, teściowej Anny. Św. Charbelu módl się za nami [3.12.2018]
Matka: bardzo proszę o modlitwę w intencji Karoliny o łaski uzdrowienia i uwolnienia od wszelkiego
złego i wszelkich przekleństw [3.12.2018]
Ewa: Święty Charbelu przyjdź mi z pomocą nawróć mojego męża oddal zło i złych ludzi od niego,
ocal nasze małżeństwo. Błagam, zrób to dla naszych dzieci [3.12.2018]
Klaudiusz: Św Charbelu proszę o łaskę zdrowia dla mnie i całej rodziny, aby wszystko co złe nas
omijało [4.12.2018]
Bożena: proszę by sklep, który prowadzę przynosił zyski i żeby przybywało klientów [4.12.2018]
Karolina: Panie proszę Cię pomóż mi się zmienić, proszę w intencji Tobie wiadomej [4.12.2018]
Karolina: Błagam o zdrowie fizyczne by sztywność mięśni, uczucie ciężkości całego organizmu
odeszło. Bym bez lęku wychodziła z ławki do Komunii Świętej, bez lęku chodziła do spowiedzi
[4.12.2018]
Maria: Św. Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Naszej Matki Maryi Panny
w intencji pokoju w moim sercu, wolności od wszelkich lęków i strachu o moją przyszłość. Dziękuję
Bogu Wszechmogącemu za to że Cię poznałem i doświadczam Twojego orędownictwa w niebie.
Proszę wstawiaj się za nami wszystkimi wołającymi Do Ciebie [4.12.2018]
Robert: za wstawiennictwem Św Charbela proszę o łaskę o łaskę uwolnienia z zniewolenia dla żony
Justyny, jak również powrót do Boga Ojca. Dla mnie proszę o wytrwałość w modlitwie i
błogosławieństwo dla naszych dzieci Weroniki i Kamila [4.12.2018]
Agata: proszę o nawrócenie Grzegorza. O pojednanie w moim małżeństwie [5.12.2018]
Sylwia: dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o miłosierdzie Boże i Ducha Świętego w
Bogu wiadomej intencji [5.12.2018]
Asia: Błagam o modlitwę i wstawiennictwo Świętego Charbela u Pana Boga, proszę aby mój wynik
badania okazał się dobry, aby na moich piersiach nie tworzyły się zmiany [5.12.2018]
Joanna: proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu [5.12.2018]
Asia: Błagam o modlitwę i wstawiennictwo św. Charbela u Pana Boga, proszę aby mój wynik
badania okazał się dobry, aby na moich piersiach nie tworzyły się zmiany [5.12.2018]
Joanna: proszę o zdrowie w rodzinie, pokój ducha i wyjście na prostą [5.12.2018]
Joanna: proszę o utrzymanie pracy [5.12.2018]
Agnieszka: proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze i wszystkie
potrzebne łaski [5.12.2018]

Karolina: Proszę by Bóg uzdrowił moje ciało, psychikę i duszę. Wlał wiarę w moje serce i serca
mojego męża i dzieci [5.12.2018]
Joanna: Składam wielkie dzięki za korzystne załatwienie spraw urzędowych dla Moniki [5.12.2018]
Joanna: proszę o pozytywne załatwienie spraw sądowych dla Marka [5.12.2018]
Robert: przez wstawiennictwo św Charbela proszę, jeśli taka jest Wola Boża, o łaski potrzebne dla
mojej rodziny w bardzo trudnej sytuacji [5.12.2018]
Lucyna: z głębi serca proszę o modlitwę w intencji Jolanty, która walczy z czwartym stadium raka
chłoniaka. Lekarze określają jej stan jako krytyczny i odczuwa wielki ból. Niestety, ma słabość do
trzeciej sesji chemioterapii [5.12.2018]
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
[6.12.2018]
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 [6.12.2018]
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
[6.12.2018]
Tomasz:Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy
Wiesi i o potrzebne łaski dla mnie [6.12.2018]
Siostra: proszę w intencji mojego brata by nie poszedł do więzienia i by przestał pić [6.12.2018]
Jakub: Panie Jezu dziękuję za wszelkie łaski, za wstawiennictwem Matki Bożej oraz Św. Charbela
proszę o uzdrowienie z chorób szpiku dla mojej mamy Katarzyny oraz błogosławieństwo dla całej
rodziny [6.12.2018]
Bernadetta: Proszę o modlitwę za moje dziecko które noszę pod sercem aby Dobry Bóg pozwolił mu
zdrowo przyjść na świat [6.12.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 13.12.2018 r.
Helena: proszę o Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny i opiekę Matki Bożej [6.12.2018]
Kazimiera:Miłosierny Jezu, za wstawiennictwem Świętego Charbela, obdarz mojego brata łaską
zdrowia [6.12.2018]
Ola: proszę o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, o poprawę pamięci dla mamy i zdrowie dla
taty. O głęboką, trwałą wiarę dla dzieci [6.12.2018]
Ela: Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją dobroć, łaskawość i miłosierdzie. Dziękuję za moją rodzinę i
ludzi, których stawiasz na mojej drodze do Ciebie. Za wstawiennictwem św. Ojca Charbela proszę
Cię Panie o dar zrozumienia dla ludzi, którzy mnie skrzywdzili - otwórz im Panie oczy i umysły.
Święty Charbelu módl się za mną [7.12.2018]
Maria: Św. Charbelu, proszę Cię bardzo mocno pomóż mi. Zabierz ode mnie ten lęk smutek
wszystkie swoje problemy finansowe zostawiam tobie i czekam na twoja pomoc, żebym mogła
normalnie żyć. Wszystkie moje kłopoty oddaję Tobie. Amen [7.12.2018]
Magdalena: Proszę o rozwiązanie węzłów pokoleniowych które czynią wiele zła w mojej rodzinie. O
łaskę znalezienia dobrego męża i dar macierzyństwa. O wypełnienie woli Bożej w relacji z
Grzegorzem. Proszę rozwiąż tę sytuację i przynieś pokój w moim życiu [7.12.2018]
Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji mojego brata Radka który jest bardzo chory. Jest po trzech
operacjach i od pół roku przebywa w szpitalu. Bogu zawierzam jego siebie i całą moją rodzinę
[7.12.2018]
Dorota: Święty Charbelu błagam Cię o wysłuchanie modlitw w sprawie Tobie wiadomej [8.12.2018]
Karolina: Proszę Matkę Bożą i św Charbela o opiekę i zdrowie dla Karoliny, która jest w ciąży. Aby
wyniki się poprawiły i dziecko urodziło się zdrowe. Miej w opiece ich oboje [8.12.2018]
Lidia: proszę o obronę przed działaniem Złego, o łaskę i opiekę Boga w życiu dla mnie i moich dzieci
o pomoc w wydostaniu się z pętli zadłużenia, o ocalenie mnie i domu [8.12.2018]
Maria: Św. Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej o pomoc
w sprzedaży domu i spłacenie długów. Proszę także o zgodę w rodzinie [8.12.2018]
Marcin: Proszę o modlitwę za Tomka żeby Dobry Bóg wyzwolił go z alkoholizmu i dał mu łaskę
nawrócenia [8.12.2018]
Anna: proszę o uzdrowienie z paraliżującego bólu rąk i kolan RZS. Abym mogła chodzić bez bólu
[8.12.2018]
Bogumiła: Proszę o dobrych współmałżonków dla moich dzieci i dla mnie o zdrowie bym mogła
doczekać wnuków [8.12.2018]
Krystyna: Proszę za wstawiennictwem św. Szarbela o uzdrowienie mojego syna Damiana z choroby
nienawiści i narkotykowej [8.12.2018]
Justyna: Proszę o znalezienie pracy i o dobrego męża [8.12.2018]
Dorota: Proszę o uzdrowienie rodziców Danuty i Jana z chorób nowotworowych oraz o zdrowie dla mojej
siostry Anety [8.12.2018]
Marta: proszę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej [9.12.2018]
Anna: Proszę o łaskę nawrócenia, dla syna Piotra, aby odwrócił się od związku niesakramentalnego, wzrost
wiary, nadziei i miłości w rodzinie [9.12.2018]

Monika: przez wstawiennictwo Świętego Charbela prosimy Cię Jezu Chryste o łaskę nawrócenia taty, męża i
brata [9.12.2018]
Mariola: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Charbel. O powrót do zdrowia 6-letniego synka mojej
siostry, Oliwierka, który od trzech lat choruje na raka. Wiem ze naszą wspólną modlitwa wyrwiemy go z
szponów tej okrutnej choroby [9.12.2018]
Kamila: Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża o powrót widzenia w oku,aby choroba była
odwracania. Proszę także o modlitwę w intencji mojej kochanej Mamusi Marysi, o pełny powrót do zdrowia po
chemioterapii. Bóg zapłać i modlę się również w intencji księży i ojców o szczególne Łaski od Boga dla Was
[10.12.2018]
Robert: Serdecznie dziękuję za modlitwy zanoszone przez Świętego Charbela do Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Wciąż proszę o pamięć I wsparcie w naszej intencji, dziękuję [10.12.2018]
Kinga: proszę o uzdrowienie z raka i bardzo dziękuję za wcześniejszą modlitwę. Nastąpiła poprawa zdrowia
[10.12.2018]
Marta: Bardzo proszę o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mnie i moich bliskich [10.12.2018]
Magdalena: Jezu proszę o uwolnienie od złego i uzdrowienie duszy i serca. Proszę o potrzebną mądrość w
mojej obecnej sytuacji, silną wiarę, cierpliwość, miłość i pokorę. Bardzo proszę o rozwiązanie problemów
zawodowych [10.12.2018]
Grzegorz: Proszę i błagam wszystkich o modlitwę za mnie i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw. Potrzebuję
wsparcia i prawdziwej gorącej modlitwy w moich intencjach. Panie Boże - obyś skutecznie mi błogosławił i
rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się
skończyło! Panie Boże proszę Cię, pomóż mi abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze
pamiętał, że mam je od Ciebie! Bóg zapłać wszystkim [10.12.2018]
Ewelina: Św. Charbelu proszę gorąco wstaw się za moją prośbą. Błagam o bardzo dobrą pracę dla mnie i dla
brata Sławka. Dziękuje. Ufam,że pomożesz [10.12.2018]
Grzegorz: proszę za wstawiennictwem Świętego Ojca Charbela o uzdrowienie z choroby, całego kręgosłupa ,
kości stawów i mięśni, układu nerwowego, refluksu przełyku,narządu ruchu. Ciała, ducha i umysłu. Proszę też
o łaskę zdrowia dla mojej żony Karin, córek Marty i Julii, syna Piotra, mojej mamy Marii, teściowej Anny
[10.12.2018]
Katarzyna: proszę o modlitwę za 13-letnią Esterę, o uleczenie ze zranień emocjonalnych i pojawienie się pełnej
miłości życzliwości i zainteresowania się Esterą przez mamę i ojczyma. Proszę o łaskę wiary w Jezusa dla
Estery i rodziny [10.12.2018]
Jolanta: Proszę o uwolnienie, wyzwolenie dla Joli oraz o uzdrowienie i potrzebne łaski dla Łucji oraz za
bliskich [10.12.2018]
Marta: gorąco proszę o modlitwę w intencji mojego dziecka, o dobre wyniki i uzdrowienie [10.12.2018]
Joanna:Proszę o modlitwę w intencji rychłego powrotu Bartłomieja do mnie i do synka, o przemianę naszych
serc oraz o sakrament małżeństwa między nami. Prosze o uzdrowienie Leonka i aby M i R z nami pozostali
[10.12.2018]
Magda: Proszę o zdrowie dla Karoliny i jej dziecka. O donoszenie ciąży i szczęśliwe rozwiązanie. Matko Boża
opiekuj się nimi i spraw cud [11.12.2018]
Agata: Bardzo proszę o modlitwę za zdrowie dla mojego męża Sławomira. Proszę o Błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego oraz Wolę Bożą. Panie, Ty wszystko możesz, jesteś
Dobrocią i Miłosierdziem. Zmiłuj się nad Sławomirem i okaż mu Swoje Miłosierdzie. Za wstawiennictwem
Św. Charbala, uzdrów go Panie i spraw żeby jego choroba i dolegliwości ustąpiły [11.12.2018]

Anna: proszę o zbawienie, uwolnienie, nawrócenie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa z rodzinami. W intencjach
Ani, Tomasza. Proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę. O uwolnienie od przekleństw w rodzinie
[11.12.2018]
Anna: proszę o uzdrowienie Bożeny z raka, Ireny, Kasi, za Rafała, rodzinę. Za Kasię, jej dzieci chore na
cukrzycę. O nawrócenie Kasi,Majki, za Elę, Grażynę, Stasię, Hanię, Janeczkę, Kamilę, Elę, Ewę, za Kasię w
miesiącu urodzin o Boże łaski, za naszych bliskich, za Anię i Janusza, Teresę, Małgosię w żałobie [11.12.2018]
Anna: proszę o Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert,
Litwin,Witko. Proszę o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [11.12.2018]
Iwona: Św. Charbelu proszę pomóż mojemu synowi w osiągnięciu pozytywnych ocen na semestr [11.12.2018]
Agnieszka: proszę o modlitwę za odzyskanie zdrowia w chorobie nowotworowej mojej mamy oraz za
zdrowie taty i teściów [11.12.2018]
Joanna: proszę o pozytywne załatwienie spraw sądowych dla Marka [11.12.2018]
Marzena: proszę o nową miłość w małżeństwie Anny i Bogusia,by mąż wrócił do żony i córeczki. Proszę też o
wybaczenie, uzdrowienie relacji między siostrami, uwolnienie od nienawiści i zazdrości - uzdrowienie
wzajemnych zranień. Dziękuję za modlitwę [11.12.2018]
Anna: Św. Charbelu proszę wproś łaskę zdrowia dla 36-letniej Agnieszki, mamy trojga dzieci, która walczy z
agresywnym rakiem żołądka [11.12.2018]
Sylwia: proszę o miłosierdzie Boże i dary Ducha Świętego, w Bogu wiadomej ważnej dla mnie intencji. Proszę
też o modlitwę dziękczynną za wszystkie otrzymane łaski. Bóg zapłać [12.12.2018]
Kasia: Św. Charbela błagam uproś mi łaskę takiej wiary bym się nie bała i uwierzyła, że Bóg mnie uzdrowi z
nowotworu, z lęku i depresji. Błagam. Proszę też o siłę i potrzebne łaski dla Marty i jej rodziny oraz dar
dobrego męża dla Natalki [11.12.2018]
Honorata: Św. Charbelu wstaw się u Pana o łaski dla mnie. Proszę postaw na mej drodze człowieka
odpowiedniego na męża i proszę Cię o dar macierzyństwa. Proszę o twe cuda zmienić nic nie potrafię
[12.12.2018]
Agnieszka:Proszę o modlitwę uzdrowienia mamy Leokadii po przebytym udarze oraz potrzebne łaski
[12.12.2018]
Krystyna:Św. Charbelu wielki orędowniku wstaw się u dobrego Boga w intencji małej Juli proszę cię o
zdrowie dla niej i apetyt, a także o rozwiązanie tej trudnej sytuacji opieki nad Julą [12.12.2018]
Lucyna: Z głębi serca chciałbym prosić o modlitwę w intencji Jolanty. Jolanta walczy z czwartym stadium raka
chłoniaka. Lekarze określają jej stan jako krytyczny i odczuwa wielki ból. Kolejnej chemii agresywnej nie
otrzyma, ma złe wyniki i będzie wypisana ze szpitala do domu, leczenie zakończone - przebywała w szpoitalu
8 miesięcy. Proszę o modlitwę o wstawiennictwo Świętego Charbela [12.12.2018]
Ela: Panie Jezu. Za wstawiennictwem Świętego Ojca Charbela proszę Cię o łagodne skutki uboczne dla
Małgosi wynikające z przyjmowane chemii. Daj Jej Panie proszę zdrowie. Święty Charbelu módl się za Gosię i
wypraszaj Jej potrzebne Łaski u Pana [12.12.2018]
Agnieszka: Najukochańszy Jezu proszę o pomoc i błogosławieństwo aby zaistniałe problemy znalazły
pozytywne rozwiązanie. Jezu brak mi już sił aby znosić ciągłe poniżanie, fałszywe pomówienia i
życzenie zła. Jezu ufam Tobie. Jezu miej mnie w opiece [13.12.2018]
Józef: Proszę o modlitwę w intencji poprawy relacji moich z Moniką oraz szczęście dla nas
[13.12.2018]

Robert: Dziękuję za wszystkie modlitwy za mnie wam, a Bogu za każdą chwilę wytchnienia od bólu, siły na
modlitwę w jego czasie. Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o umocnienie wiary, zbawienie, o
uzdrowienie jeśli taka wola Boża, a wspólnotę o dalszą modlitwę za mnie i moich synów i kochaną żonę
[13.12.2018]
Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Szarbela o pomoc dla Mamy Wiesi, która jest w
szpitalu, ma problemy z sercem i czeka na zabieg koronografii. Panie proszę Cię o uzdrowienie dla Mamy
przez Twoje Miłosierdzie [13.12.2018]
Ola: proszę o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, o poprawę pamięci mamy i zdrowie dla taty. O
głęboką wiarę dla dzieci. Podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski za wstawiennictwem Świętego
Charbela [13.12.2018]
Proszę w intencji 28-letniej Moniki. Zapalenie opon mózgowych,, sepsa, a jest w ciąży i ma synka Maksa 2,5
roku. Stan tragiczny. Tylko Jezus wszystko może [13.12.2018]
Proszę o modlitwę w intencji 36 letniej dziewczyny, mamy trojga dzieci. Ma bardzo agresywnego raka
żołądka. Nie dostała nawet chemii bo jest za słaba Jedynie cud może ja uratować [13.12.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 20.12.2018 r.
Alicja: Miłosierny Boże proszę zechciej uzdrowić mojego męża Norberta z nowotworu złośliwego i z
cukrzycy. Proszę żeby u męża bardzo dobrze zadziałała chemia [13.12.2018]
Beata: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z przepukliny i o łaskę posiadania potomstwa. Zawierzam się
całkowicie Panu Jezusowi [14.12.2018]
Zofia: Proszę o modlitwę w intencji Zofii, by jej prośby, modlitwy, starania przyniosły obfite łaski i
błogosławieństwa. Proszę także o Boże błogosławieństwo dla niej [14.12.2018]
Renata: Proszę o modlitwę za mojego narzeczonego Pawła o łaskę nawrócenia dla niego i o łaskę daru
trzeźwości [14.12.2018]
Barbara: Proszę o uzdrowienie z depresji chec i motywacje do działania i życia. O wyzwolenie z lęku i blokad.
Niech Bóg będzie uwielbiony! [14.12.2018]
Teresa: Proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej piersi i o szczęśliwy przebieg operacji. Proszę
też za lekarzy o Boże prowadzenie. Proszę o pokój serca i o to abym wypełniła te zadania, które Pan chce bym
w tej chorobie wypełniła [14.12.2018]
Bogna: Proszę o zdrowie dla Andrzeja. Lekarze powiedzieli, ze już nic nie da się zrobić, ale dla Boga nie ma
nic niemożliwego [14.12.2018]
Urszula: Proszę o modlitwę w intencji ciężko chorej Moniki. O cud uzdrowienia [15.12.2018]
Urszula: Proszę o modlitwę w intencji Franciszka i jego rodziny, o to by bezpiecznie przetrwali ten ciężki dla
nich czas.[15.12.2018]
Ula: Proszę o zdrowie i uwolnienie z nałogu dla Mariusza [15.12.2018]
Łucja: Jezu proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla Nikosia i Adriana z choroby paciorkowca i gronkowca oraz o
zdrowie poczętego dziecka i szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi [15.12.2018]
Krzysztof: proszę o uzdrowienie osoby wiadomej Bogu, której zadałem cierpienie i ból poprzez swoją
bezmyślność w wypadku drogowym [15.12.2018]
Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji Radka żeby pokonał ciężką chorobę i wrócił do pełni sił.
Bogu zawierzam jego i całą naszą rodzinę [15.12.2018]
Urszula: Proszę o uleczenie oka i zagojenia rany oraz poprawę w sprawach ginekologicznych. Święty
Charbelu módl się za nami [15.12.2018]
Agnieszka: Proszę o cud uzdrowienia dziecka nienarodzonego. Tylko cud jest tu możliwy [16.12.2018]
Magdalena: Matko Boża i O Pio proszę o dobrego męża i dar macierzyństwa dla Magdaleny. O rozwiązanie
węzłów pokoleniowych i szczęśliwe ułożenie relacji z Grzegorzem. O jak najlepsze wypełnienie Woli Bożej
[16.12.2018]
Magdalena: Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Karoliny która jest w ciąży i jej dziecka. Matko Boża spraw
by donosiła ciążę i urodziła zdrowe dziecko [16.12.2018]
Katarzyna: Proszę o modlitwę za Artura i jego żonę A o łaskę wzajemnego wybaczenia i pojednania oraz o
przemianę serca żony Artura aby umożliwiła ich dzieciom kontakt i odbudowanie relacji z ojcem oraz za ich
dzieci o łaskę otwartości na relacje z tatą [16.12.2018]
Honorata: Święty Charbelu proszę o twe wstawiennictwo u Pana o odpowiedniego człowieka na męża i
posiadanie dziecka [16.12.2018]
Sylwia: Proszę o modlitwę w intencji mojego brata Kamila, który jest zniewolony chorą relacją z pewną osobą.

O dar przejrzenia, uwolnienia się z sideł złego. O nawrócenie i Boże błogosławieństwo dla niego [16.12.2018]
Marta: Proszę o modlitwę Za naszego syna. Ma 13 miesięcy.... niestety po silnym antybiotyku cofnął się ze
swoim chodzeniem, siedzeniem, podnoszeniem główki.. Lekarze podejrzewają rdzeniowy zanik mięśni.
Proszę żeby to była tyko silna alergia.... i żeby był zdrowy. Żebyśmy w końcu wrócili szczęśliwie do domu ze
szpitala [17.12.2018]
Beata: Proszę o uzdrowienie mojej duszy [17.12.2018]
Grzegorz: Proszę o uzdrowienie układu nerwowego, kręgosłupa całego, kości, stawów i mięśni refluksu
przełyku, ciała ducha i umysłu,za wstawiennictwem Świętego Ojca Charbela [17.12.2018]
Monika: Proszę o zdanie matury w maju [17.12.2018]
Dorota: Proszę w intencji wiary córki Zuzanny i o uzdrowienie jej relacji z rodziną [18.12.2018]
Ewa: Proszę o modlitwę uzdrowienia z choroby dla Ewy i Wioletty [18.12.2018]
Monika: Proszę o modlitwę za mojego partnera, który nie wierzy. On potrzebuje nawrócenia. On potrzebuje
Jezusa [18.12.2018]
Dorota: Proszę a o uzdrowienie z raka i o potrzebne łaski [18.12.2018]
Dorota: Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty i rodziny. Proszę o więcej miłości w życiu [18.12.2018]
Dorota: proszę o duchowe uzdrowienie i duchowe uwolnienie i aby moje serce otworzyło się na miłość
[18.12.2018]
Magda: proszę o modlitwę za moją rodzinę, o zgodę i pokój. Żeby w naszych sercach na nowo zagościła
miłość [18.12.2018]
Helena: Proszę o to, bym nie czuła się samotna, nudna i gorsza. Bym lubiła samą siebie i bym nie popadała w
obsesyjne fascynacje. Bym była lubiana, proszę o przyjaciółkę i życie towarzyskie, bym nie uważała, że moje
życie jest nudne, a ja beznadziejna [18.12.2018]
Kamila: Boże proszę w imieniu rodziny Janiny i wszystkich znajomych, przywrócić Jance zdrowie. Pokornie
znosi cierpienie. Daj jej Panie wyzdrowienie. Amen [18.12.2018]
Jola: Matko Boża kochana tak bardzo proszę o łaski zdrowia dla mojej ukochanej córeczki Emilki. Ojcze
Charbelu z całych sił błagam o Twoje wstawiennictwo u Pana Naszego o łaskę zdrowia dla Emilusi
[19.12.2018]
Joanna:Proszę o pozytywne załatwienie spraw sądowych mojego męża Marka oraz o zdrowie dla Moniki
[19.12.2018]
Sylwia: Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę ow Bogu wiadomej intencji. Proszę o ochronę przed
złem widzialnym i niewidzialnym [19.12.2018]
Helena: Proszę o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Świętego Charbela dla córki Katarzyny z
okazji 32 rocznicy urodzin [19.12.2018]
Monika: Proszę o trzeźwość dla ojca i spokojne życie dla mojej mamy, która musi mieszkać z ojcem
[19.12.2018]
Adrianna: proszę o uzdrowienie moich dzieci Michała i Oliwii chorych na autyzm i upośledzenie umysłowe
[19.12.2018]
Lucyna: Z głębi serca chciałbym prosić o modlitwę w intencji Jolanty. Jolanta walczy z czwartym stadium raka
chłoniaka, stan ciężki. Po 8 miesiącach pobytu w szpitalu będzie wypisana do domu - leczenie zakończone
[19.12.2018]

Alicja: Proszę żeby Pan Bóg zechciał uzdrowić mojego męża Norberta z nowotworu złośliwego i z cukrzycy
[19.12.2018]
Wiktoria: Jezu Miłosierny, za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę uzdrowienia, o siły do
walki na każdy dzień. Proszę daj mi łaskę silnej wiary i nadzieje. Proszę i błagam, aby operacja nie buła
konieczna. Jezu ufam Tobie [20.12.2018]
Ewa: Proszę o modlitwę za moją mamę, o zdrowie, potrzebne łaski dla niej i dobre wyniki badań, proszę Panie
uzdrów ją z depresji [20.12.2018]
Małgorzata: Bardzo dziękuje za modlitwę. Proszę o modlitwę za mojego syna Piotra, aby Święty Charbel
uzdrowił go i jego finanse. Proszę za mojego syna Michała, aby dał mu zdrowie i wszelką pomyślność, proszę
też za mojego męża,aby uzdrowił jego ciało i dusze i za mnie o zdrowie i uleczenie moje serce oraz w
wiadomej sprawie [20.12.2018]
Małgorzata: Chciałabym podziękować Świętemu Charbelowi za cud życia, który się dokonał. Moja znajoma
była bardzo smutna i kiedy zapytałam ja o przyczynę smutku powiedziała ,że jej siostra urodziła w 8 miesiącu
chłopca i jest bardzo chory. Wtedy bez wahania powiedziałam jej że będę się modlić do Świętego Charbela.
Stal się cud. Chłopczyka odłączono od aparatury sam oddycha i przybiera na wadze. Dziękuję Świętemu
Charbelowi i mam nadzieje, że pomoże mi [20.12.2018]
Anna: proszę o zbawienie, uwolnienie, nawrócenie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa z rodzinami. W intencjach
Ani, Tomasza. Proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę. O uwolnienie od przekleństw w rodzinie
[20.12.2018]
Anna: proszę o uzdrowienie Bożeny z raka, Ireny, Kasi, za Rafała, rodzinę. Za Kasię, jej dzieci chore na
cukrzycę. O nawrócenie Kasi,Majki, za Elę, Grażynę, Stasię, Hanię, Janeczkę, Kamilę, Elę, Ewę, za Kasię w
miesiącu urodzin o Boże łaski, za naszych bliskich, za Anię i Janusza, Teresę, Małgosię w żałobie [20.12.2018]
Anna: proszę o Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert,
Litwin,Witko. Proszę o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [20.12.2018]
Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy Wiesi o
zdrowie dla Niej i o potrzebne łaski dla mnie, o uzdrowienie moich fałszywych przekonań i urojeń
[20.12.2018]
Kamila:Panie Błagam o uzdrowienie Janiny cierpiącej w chorobie po nieudanej operacji biodra. Św. Charbelu
w Bogu i Tobie ostatnia nadzieja. Pokornie błagamy [20.12.2018]
Ks. Grzegorz: Proszę za moją mamę Helenę, jest w szpitalu, ma migotanie przedsionków [20.12.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 26.12.2018 r.
Józef: Proszę o modlitwę w intencji moich relacji z Moniką oraz szczęście dla naszej dwójki. Dziękuję
również za dotychczasową modlitwę [20.12.2018]
Małgorzata: Bóg zapłać za wszelkie łaski i uzdrowienia i Boże i przez Serce Maryi proszę za małżeństwem i
mojej Siostry Ani [20.12.2018]
Gosia: przez Serce Maryi dziękuję za Wszystko i proszę o cud uzdrowienia na duszy i na ciele, jeśli to jest
zgodne z wolą Bożą, dla mojej siostry Ewy i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Kasprzyków
[20.12.2018]
Gosia: przez Serce Maryi dziękuję za otrzymane łaski, przemianę serca i proszę o uzdrowienie z ciężkiej
choroby oraz szczęśliwe zakończenie spraw zawodowych, urzędowych, światło i Moc Ducha Świętego
[20.12.2018]
Ola: dziękuję za pomyślnie zdany egzamin na prawo jazdy syna. Proszę o uzdrowienie syna z nieoperacyjnego
i nieuleczalnego guza mózgu, o poprawę pomięci mamy i uzdrowienie taty oraz o laskę głębokiej wiary dla
dzieci [20.12.2018]
Robert: Święty Charbelu, pokornie proszę o wstawiennictwo w intencji mojej rodziny, jak również za
człowieka, który niszczy moje małżeństwo. Dziękuję [20.12.2018]
Honorata: Proszę Święty Charbelu w dzisiejszej mszy wstaw się u Pana za mną. Nie potrafię ułożyć sobie
życia. Proszę o postawienie na mej drodze człowieka na męża i o dar potomstwa. Zanieś proszę moje prośby
przed oblicze Boga Najwyższego [20.12.2018]
Magdalena: Panie proszę o rozwiązanie problemów zawodowych, o znalezienie właściwej pracy i o wyjście z
długów [20.12.2018]
Katarzyna: Błagam o modlitwę za mnie, o uzdrowienie ważnej w moim życiu relacji (pokój i zgodę między
nami) oraz zdolność wybaczenia innym krzywd jakich od nich doznałam. Bóg zapłać [20.12.2018]
Aleksandra: Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego Taty Stanisława z ciężkiej choroby. Dziękuję
[21.12.2018]
Ewa: Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o oddalenie zła od męża o nawrócenie go ze zlej drogi
o oddalenie alkoholizmu, pornografii, opętania , uroków, złorzeczenia, o pomoc w spłaceniu długów. Święty
Ojcze Charbelu przyjdź mi z pomocą, bo jest mi bardzo ciężko, a idą święta i nie wiem jak one będą
wyglądały... w Tobie moja nadzieja [22.12.2018]
Dziękuję, byłem daleko od Pana Boga, odchodziłem aż całkiem odszedłem. Ale Bóg kocha nas i czuwa nad
nami, dał nam opiekunów niebieskich, liczne misje w Polsce, w mojej parafii ks. Jarosław za
wstawiennictwem Św. Charbela przywrócił mi życie na nowo. Teraz jestem tego świadomy, byłem sprytnie
oddalony od Boga poprzez lucyfera i jego sztuczki. Bóg zapłać, wróciłem do żywych Jezusa Chrystusa, chcę
być zapisany w księdze zbawienia i szerzyć świadectwo mojej przemiany [22.12.2018]
Urszula: Proszę o modlitwę za mnie o łaskę zdrowia, miłości wiary, oraz o szybki szczęśliwy powrót do
Polski. Panie wesprzyj mnie psychicznie i finansowo [24.12.2018]
Krzysztof: Proszę o modlitwę o zatrzymanie choroby mojej żony Katarzyny [24.12.2018]
Daria: Bardzo proszę o modlitwę za mnie aby bardzo poważna sprawa rozstrzygnęła się uczciwie zgodnie z
prawdą. Z całego serca Bóg zapłać za modlitwę [24.12.2018]
Grzegorz: Za wstawiennictwem św. Ojca Charbela proszę o uzdrowienie układu nerwowego, całego
kręgosłupa, kości, stawów i mięśni refluksu przełyku, ciała ducha i umysłu, kamieni nerkowych [24.12.2018]
Grzegorz: Za wstawiennictwem św. Ojca Charbela proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla mojej żony
Karin, córek Marty i Julii, syna Piotra, mamy Marii, teściowej Anny [20.12.2018]
Robert: Dziękuję za modlitwy dotychczasowe, proszę o dalsze. Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o
ulgę w bólu kręgosłupa, klatki piersiowej, zabranie strachu przed zawałem. Boże umacniaj moją wiarę,
prowadź do zbawienia wszystkie swoje dzieci [24.12.2018]

Bardzo proszę o zdrowie dla mojego chorego męża. Bardzo cierpi, teraz znowu jesteśmy na sorze (wigilia).
Nikt mu nie pomaga, głęboko wierze ze tylko Pan Jezus może pomóc. Dziękuje z góry i wierze mocno w
modlitwę [24.12.2018]
Marzena: Proszę o modlitwę za Grzegorza o uzdrowienie z choroby nowotworowej [25.12.2018]
Agata: Św. Charbelu proszę o uzdrowienie dla taty z choroby nowotworowej. Proszę o zdrowie, szczególnie
teraz w trakcie infekcji, żeby nie było przyczyna powikłań. Dziękuje wszystkim osobom, którzy stanęli na
naszej drodze będąc wsparciem w trudnych chwilach [25.12.2018]
Magda: Proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla Karoliny. O znalezienie
dobrego męża i dar macierzyństwa dla Magdy. O rozwiązanie węzłów pokoleniowych w naszej rodzinie
[25.12.2018]
Maja: Święty Charabelu proszę Cię o Twoje wstawiennictwo do Pana Boga prosząc o wyleczenie z choroby
nowotworowej mojego kochanego taty i pełny powrót do zdrowia. Proszę o siłę dla mojego taty i dla nas
najbliższych byśmy wspierali go w walce z chorobą [25.12.2018]
Aneta: Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego małżeństwa. O łaskę uzdrowienia z alkoholizmu dla mojego
męża [25.12.2018]
Joanna: Proszę o modlitwę za mnie i dzieci, o uzdrowienie trwałe, uwolnienie, ochronę, pomoc i Boże
błogosławieństwo, o obfite dary i owoce Ducha Świętego, o wszelkie nam potrzebne łaski, o przymnożenie
nam gorącej miłości do Boga Ojca, o uwolnienie i ochronę od wszelkich złych duchów, które ciągle nas
atakują i mszczą się na mnie i bliskich nawet na zwierzętach, powodując i choroby i ogromne cierpienia,
deprawowanie dzieci i koszty w i tak już nędznej sytuacji materialnej na chwałę Serca Maryi. Bóg zapłać,
odwdzięczę się modlitwą, łącząc się z Wami duchowo i w Waszych intencjach [25.12.2018]
Teresa: Proszę o modlitwę w intencji Marii o łaskę wiary, przemianę życia, uzdrowienie duszy i ciała,
znalezienie pracy i zgodę i miłość w rodzinie [25.12.2018]
Ewa: Proszę o zdrowie dla całej rodziny, pomoc w pracy, dobrą pracę dla Kamila, pomoc w studiowaniu,
zawarcie związku małżeńskiego [26.12.2018]
Maria: Proszę o wsparcie modlitewne do Charbela za syna Arnando Angelo, który tak bardzo potrzebuje
uzdrowienia duszy, ciała, umysłu i odkrycia powołania w życiu. Ma Aspergera unika kontaktu z ludźmi, nie
może teraz chodzić do szkoły, nawet chciał skończyć z życiem, uważa, że jest taki brzydki i bardzo cierpi z
tego powodu.
Nie ma żadnych kolegów. Jest bardzo niesamodzielny i jest załamany, bo uważa ze Pan Bóg nie dał mu
żadnych talentów i jego życie jest tylko cierpieniem i samotnością. Prosze by Bóg wskazał nam drogę i
powołanie i o uzdrowienie dla niego za przyczyną kochanego Ojca Charbela, Amen. Proszę również za
wszystkich żyjących, każdy jest grzesznikiem i potrzebuje uzdrowienia Miłością Bożą [26.12.2018]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 3.01.2019 r.
Bożena: Proszę o łaskę uzdrowienia z guza mózgu [26.12.2018]
Maria: Proszę o łaskę sakramentalnego życia dla naszego związku i pomoc w podjęciu właściwych
decyzji zawodowych [26.12.2018]
Liza: Proszę o błogosławieństwo opiekę Bożą w 2019 r. w nowej pracy w laboratorium o podpisanie
umowy o dobrą współpracę z nowymi koleżankami i kolegami w pracy [26.12.2018]
Marta: Bardzo proszę o cud uzdrowienia mojego 7 miesięcznego siostrzeńca Leosia chorego na
nowotwór i powrotu do pełni zdrowia [26.12.2018]
Lucyna: Z głębi serca chciałbym prosić o modlitwę w intencji Jolanty. Jolanta walczy z czwartym
stadium raka chłoniaka. Lekarze określają jej stan jako krytyczny i odczuwa wielki ból. Leczenie
zakończone przebywa w domu, Proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela [26.12.2018]
Marta: Święty Charbelu błagam uproś łaskę uzdrowienia dla mojej siostry Małgosi żeby była sprawna
jak wcześniej przed wypadkiem [26.12.2018]
Ania: Proszę o modlitwę za moją babcię żeby nie cierpiała [26.12.2018]
Hanna: Błagam o powrót mojej córki do Ailish [27.12.2018]
Małgosia: Proszę o wstawiennictwo za zdrowie mojego nienarodzonego dziecka oraz mojej rodziny.
Poważnie się rozchorowałam i choroba nie chce ode mnie odejść [27.12.2018]
Anna: proszę o zbawienie, uwolnienie, nawrócenie Mikołaja, Tomasza, rodzeństwa z rodzinami. W intencjach
Ani, Tomasza. Proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę. O uwolnienie od przekleństw w rodzinie [27.12.2018]
Anna: proszę o uzdrowienie Bożeny z raka, Ireny, Kasi, za Rafała, rodzinę. Za Kasię, jej dzieci chore na
cukrzycę. O nawrócenie Kasi,Majki, za Elę, Grażynę, Stasię, Hanię, Janeczkę, Kamilę, Elę, Ewę, za Kasię w
miesiącu urodzin o Boże łaski, za naszych bliskich, za Anię i Janusza, Teresę, Małgosię w żałobie [27.12.2018]
Anna: proszę o Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert,
Litwin,Witko. Proszę o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [27.12.2018]
Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o potrzebne łaski dla Mamy
Wiesi o zdrowie dla Niej, i o potrzebne łaski dla mnie, o uzdrowienie moich fałszywych przekonań i
urojeń [27.12.2018]
Marta: Jezu proszę o wybudzenie się teściowej [27.12.2018]
Janina: Proszę o zdrowie i szczęście dla Irka [27.12.2018]
Ewa: Proszę o zdrowie dla Mai [27.12.2018]
Gosia z rodziną: Przez Serce Maryi dziękuję za wszelkie łaski i uzdrowienia. Proszę o dalsze Boże
prowadzenie, uzdrowienie na duszy, serca i ciała, Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej,
szczęśliwe rozwiązanie sprawy urzędowej i w Bogu wiadomej intencji [27.12.2018]
Ola: dziękuję za dotychczasowe łaski, za zdany egzamin prawa jazdy. Proszę o uzdrowienie syna z
nieuleczalnej choroby, o łaskę wiary dla córki, o uzdrowienie rodziców z ciężkich nieuleczalnych
chorób i łaskę pojednania w rodzinie [27.12.2018]
Małgosia: Błagam o nawrócenie mojego męża Krzysztofa. Ma 42 lata [27.12.2018]
Grażyna: Proszę o modlitwę o pokój w moim sercu [28.12.2018]
Grażyna: Proszę i błagam pomódlcie za mnie aby oprawca który mnie dręczy odszedł na zawsze
[28.12.2018]
Monika: Proszę o uzdrowienie z nowotworu trzustki dla Moniki [28.12.2018]
Weronika: Proszę o uzdrowienie Miltona [28.12.2018]
Jakub: Proszę o modlitwę o światło Ducha Świętego w rozeznaniu powołania i dobrym przygotowaniu
się do święceń diakonatu [29.12.2018]

Soanita: Proszę Cię o skuteczną rehabilitację dla młodego chłopaka, by stanął na nogi, zaczął chodzić
[29.12.2018]
Marzena: Proszę o uzdrowienie córki i syna z łysienia androgenowego [29.12.2018]
Magda: Całym sercem błagam o modlitwę za Naszego synka Antosia, który przeszedł ciężką chorobę i
teraz ponosi trud leczenia [29.12.2018]
Teresa: proszę o dar potomstwa i zdrowie [30.12.2018]
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, na Świecie [30.12.2018]
Anna: proszę o Boże Błogosławieństwo dla Abp. Henryka Hosera, za ks. Łukasza, ks. Grzegorza, ks.
Remigiusza, o. Józefa Witko, o. Bashabore, ks. Michała, ks. Witolda, ks. Cezarego, ks. Tomasza, ks.
Janusza [30.12.2018]
Anna: proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu cierpiące. Za sp. Janinę, Mariana
Saternus, Jadwige Kielak, śp. Reginę Potocką, śp. Marka Głowackiego, śp. Brygidę Grębską, za śp.
rodzine Milczarskich, Sikorów, Saternus, Algiert, Litwin, Szydłowskich, Ciechanowicz, Kielak,
Kazmierkowskich, Stepień, Szkarlat, Idzik, Witko, Hoser, Nowackich, Wincentego Szymczyk, Michała
Zgutkę, Zenona Panasik, Leszka, Ireneusza Giers, Adama Giers [30.12.2018]
Kasia: Święty Charbelu błagam o wstawiennictwo i cud uzdrowienia z raka wątroby Proszę też o
opiekę nad moją rodziną i łaskę znalezienia dobrego męża dla mojej córki Natalii [30.12.2018]
Irena: Proszę o modlitwę za męża Ryszarda jest w bardzo ciężkim stanie po operacji wszczepienia
bajpasów przed 3 miesiącami, a teraz leży po operacji pęknięcia aorty i uszkodzenie zastawki. Jezu
ufam Tobie, Święty Charbelu módl się za nim [30.12.2018]
Agnieszka: Dziękuję Ci św. Ojcze Charbelu, że wstawiłeś się za mną u Pana Naszego. Wierzę, że
Twoje wsparcie pomogło mi wrócić do zdrowia i uniknąć zabiegu, którego bardzo się obawiałam.
Jestem pełna nadziei, że problem nie powróci a Ty będziesz miał mnie nadal w swojej opiece i
pozostaniesz moim orędownikiem. Dziękuję [31.12.2018]
Paulina: Proszę w intencji mojego wujka Zbigniewa. Przebywa na oiomie po 2 operacjach usunięcia
krwiaka mózgu. Proszę o powrót do zdrowia [31.12.2018]
Wiola: Proszę o modlitwę w intencji rozwikłania wszystkich trudnych spraw w pracy, abym wreszcie
odnalazła spokój i dobrych ludzi którzy mi pomogą bezinteresownie w tych ciężkich dla mnie chwilach
[31.12.2018]
Grzegorz: Proszę o uzdrowienie układu nerwowego całego kręgosłupa kości stawów i mięśni, refluksu
przełyku, sztywności kręgosłupa, ciała ducha i umysłu, przez wstawiennictwo św. Ojca Charbela.
Proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla mojej żony Karin, córek Marty i Julii syna Piotra mamy
Marii i teściowej Anny [31.12.2018]
Robert: pragnę podziękować za wstawiennictwo Świętego Charbela i łaski jakie spływają za jego
przyczyną na rodzinę, z serca dziękuję I wciąż proszę o modlitwę w naszym imieniu; Justyny, Roberta,
Weroniki oraz Kamila. Bogu chwała na wieki! [31.12.2018]
Marzena: Proszę o modlitewne wsparcie za moją córeczkę Sonię-Ritę o cud jej uzdrowienia
[31.12.2018]
Artur: bardzo proszę o zdrowie dla mnie. Mam poważne problemy z trzustką [1.01.2019]
Adela: Proszę o modlitwę w moim trudnym położeniu. Liczę tylko na pomoc Bożą. Bóg zapłać
[1.01.2019]
Ewa: Święty Charbelu uproś łaskę uzdrowienia z choroby u naszego Pana dla Ewy [2.01.2019]
Basia: Proszę o modlitwę w intencji Pauliny i dzieci w jej łonie by cud życia którym zostali
obdarowani mógł szczęśliwie przyjść na świat [2.01.2019]
Klaudiusz: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby jak również o łaskę zdrowia dla
rodziców brata dziadków babci Kasi i Wioli. Bóg zapłać [2.01.2019]

Grzegorz: Proszę o modlitwę za mnie, za moją rodzinę, za rozwój mojej firmy lub o znalezienie dobrej
pracy, która da mi radość, spełnienie i pozwoli zapewnić utrzymanie rodzinie. Jeśli będzie to nowa
praca - proszę o uczciwe podejście przełożonych. Proszę wszystkich o modlitwę, aby w końcu
wszystko od tego roku zaczęło się układać pozytywnie, abym odzyskał radość życia i wyszedł z
depresji i bezsenności. Proszę o zdrowie [2.01.2019]
Grzegorz: Panie Boże - obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje… Panie Boże proszę
Cię, pomóż mi abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze pamiętał, że mam je od
Ciebie! Proszę również o ochronę przed złymi ludźmi, którzy chcieliby mi zaszkodzić lub oszukać.
Proszę, aby ręka Boska usuwała takich ludzi z mojej drogi życiowej i zawodowej [2.01.2019]
Agnieszka: Proszę o modlitwę i intencji Radka, żeby wrócił do zdrowia i pełni sił. Żeby się nie
poddawał i dalej trwał w wierze w Boga i w to że pokona chorobę. Dziękuję za dotychczasowe
wsparcie [2.01.2019]
Jadwiga: Proszę o łaskę uzdrowienia mojego gardła oraz pomoc w pokonywaniu codziennych
obowiązków [2.01.2019]
Helena: Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Sw Charbela proszę o łaskę uzdrowienia mnie z
dolegliwości bólowych związanych z nogami [2.01.2019]
Helena: Zawierzam moją rodzinę opiece Matki Bożej i Świętego Charbela, proszę o potrzebne łaski na
nowy rok [2.01.2019]
Beata: Proszę o uzdrowienie mojego męża Sławka z tętniaków mózgu i innych chorób. Dziękuję za
moją rodzinę, miłość i zdrowie moich bliskich, za cały Kościół Święty [2.01.2019]
Magda: Proszę o modlitwę w intencji mojego nawrócenia oraz o zrozumienie Woli Bożej względem
mnie [2.01.2019]
Andrzej: o modlitwę o zdrowie, ochronę, pokój i Bożą łaskę w szybkim wywiadzie z urzędnikiem
imigracyjnym i pozytywny rezultat dla Marina i Andrzeja [2.01.2019]
Aleksandra: Nie możemy z mężem Rafałem doczekać się potomka Staramy się już ponad 8 lat Bardzo
proszę o modlitwę za nas [2.01.2019]
Wiktoria: proszę Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę zdrowia
odroczenie operacji, uniknięcie jej, o dary Ducha Świętego, o siłę do życia. Proszę i błagam. Święty
Charbelu wstawiaj się za mną u Boga pomagaj mi w każdym dniu [3.01.2019]
Mama: Św. Charbelu proszę o uwolnienie i uzdrowienie serca duszy i ciała dla Aliny, Krystyny,
Moniki, Mariusza i Cezarego [3.01.2019]
Mama: Św. Charbelu proszę Cię o dar potomstwa dla Magdaleny, Cezarego i Katarzyny, Mariusza
[3.01.2019]
Mama: Św. Charbelu proszę Cię o uzdrowienie i uwolnienie Czarka z nałogu nikotynowego gier
komputerowych i spotkań alkoholowych. Proszę o głęboką wiarę i powrót do Kościoła i spowiedzi
świętej [3.01.2019]
Mama: Św. Charbelu błagam Cię o uzdrowienie mojego Adasia. Przyjdź mi z pomocą [3.01.2019]
Ania: Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Jezusa za moim chorym Adasiem. Uproś mu łaskę
zdrowia [3.01.2019]
Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą, Świętego Michała Archanioła i Świętego Charbela o
potrzebne łaski dla Mamy Wiesi o zdrowie dla Niej, i o potrzebne łaski dla mnie, o uzdrowienie moich
fałszywych przekonań i urojeń [3.01.2019]
Święty Charbelu wstaw się za moją rodziną u Pana Boga wyproś laskę dla Nas, zwłaszcza dla mojego
wnuka Jakuba uzdrów jego duszę i ciało pomóż mojej mamie Marii, wstaw się o uzdrowienie dla niej
[3.01.2019]
Jolanta: Proszę o pomoc dla Joli oraz Łucji oraz za wszystkich ze mną związanych [3.01.2019]
Edyta: Proszę o modlitwę w intencji mojego szczęśliwego porodu i zdrowia synka Mikołajka. Mam 46
lat. To nasze 5-te, ale żyjące 4 dzieciatko. Termin wyznaczony na 2 stycznia [20.12.2018]

Aurelia: Serdecznie dziękuje za modlitwę za Rit, wszystko przebiegło pomyślnie, Mikołaj zdrowy.
Chwała Panu! [22.12.2018]
Aurelia: Proszę o modlitwę za moja Ciocię Celinę, która jest w szpitalu z rozpoznaniem sepsy. Dzisiaj
otrzymała antybiotyk, który jest ostatnią szansą na wyleczenie. Bóg zapłać za modlitwę [23.12.2018]
Gosia: Błagam Was o modlitwę. W nocy zginęli w wypadku: syn naszej koleżanki i narzeczony ich
córki, a Ania leży w szpitalu. Bez Bożej łaski nie udźwigną ciężaru Krzyża i bólu. Módlmy się za
dusze tych młodych, by Pan przyjął ich do Siebie [1.01.2019]
Potrzebna pilna modlitwa za młodą dziewczynę, lat 28, Monika. Zapalenie opon mózgowych, sepsa, a
jest w ciąży i ma synka Maksa 2,5 roku. Stan tragiczny [1.01.2019]
Andrzej: proszę o moc łask Bożych dla Adriany i Zbigniewa. Obecnie przeżywają rekolekcje
ignacjańskie [3.01.2019]
Andrzej i Lucyna: Matko Najświętsza, Święty Charbelu pokornie prosimy byście Bogu zanieśli prośbę
o dar dziecka dla nas. Bardzo prosimy o tę łaskę [3.01.2019]

