Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 10.01.2019 r.
Aleksandra: proszę o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, zdrowie dla rodziców i wiarę dla
dzieci. Dziękuję za dotychczas uzyskane łaski [3.01.2019]
Mariusz: proszę o modlitwę w intencji: 1. Zdrowia i spokoju ducha dla rodziny, 2. Pogodzenia się z
siostrą i jej większej pomocy dla matki, 3. Żeby babcia Krystyna nie smuciła się, 4. W intencji
Kościoła Katolickiego i pokoju ma świecie, 5. O stałość małżeństw i o dzieci zagrożone aborcją
[3.01.2019]
Beata: bardzo proszę o modlitwę o miłosierdzie u Pana o szybką pomoc, wiarę i nadzieję potrzebne
łaski do o uwolnienia od złego ducha oraz zdrowie fizyczne psychiczne i duchowe dla mnie. Sytuacja
bardzo poważna [4.01.2019]
Agnieszka: proszę o modlitwę o wyleczenie z raka mojej przyjaciółki Katarzyny [4.01.2019]
Klaudiusz: proszę o modlitwę za zdrowie mojej Mamy Bóg zapłać [4.01.2019]
Monika: proszę o modlitwę za siostrę Marlenkę o uzdrowienie jej duszy i potrzebne łaski dla niej. Bóg
zapłać [4.01.2019]
Elżbieta: proszę o zdrowie duszy i ciała dla syna i męża [5.01.2019]
Aldona: proszę o modlitwę o uzdrowienie Marcina i wypełnienie woli Bożej [5.01.2019]
Magdalena: Jezu proszę, abyś zrobił to co należy z miłością, która nie ma szans na spełnienie. Jezu
Ufam Tobie [5.01.2019]
Ewa: proszę o modlitwę do Boga Miłosiernego, aby uzdrowił mnie z guza nerki. żebym miała dobre
wyniki badań. Panie błogosław mi [5.01.2019]
Anna: proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej córki Zuzi z choroby depresji. Bóg zapłać!
[6.01.2019]
Małgorzata: proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego męża Bartosza z czerniaka [6.01.2019]
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
Małgosie, Teresę w żałobie [6.01.2019]
Anna: proszę 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
[6.01.2019]
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 [6.01.2019]
Anna: proszę o Boże Błogosławieństwo dla Abp. Henryka Hosera, za ks. Łukasza, ks. Grzegorza, ks.
Remigiusza, o. Józefa Witko, o. Bashaborę, ks. Michała, ks. Witolda, ks. Cezarego, ks. Tomasza, ks.
Janusza [6.01.2019]
Anna: proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu cierpiące. Za sp. 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, Stepień, Szkarlat, Idzik, Witko, Hoser, Nowackich, Wincentego Szymczyk, Michała
Zgutkę, Zenona Panasik, Leszka, Ireneusza Giers, Adama Giers [6.01.2019]
Agata: Panie Jezu proszę Cię za wstawiennictwem Św. Charbela o zdrowie dla mojej synowej Madzi.
Jezu dopomóż [6.01.2019]
Małgosia: proszę o uzdrowienie z depresji i uwolnienie od działania złego ducha dla mojej córki
Patrycji. Dziękuję za modlitwę i wsparcie wielu ludzi [6.01.2019]
Anna: proszę w intencjach zdrowia i dobrego męża [6.01.2019]

Anonim: proszę o wsparcie modlitwa lub nowenna pompejańską, ja odmawiam już 5... w intencji
powrotu miłości mojego życia z sercem wypełnionym miłością i szacunkiem do mnie o dar małżeństwa
dla nas jak już wrócimy do siebie, nie jesteśmy już rok razem , 4 miesiące nie mam z nią kontaktu.
Proszę o modlitwę. Za mną ciężka noc, czuje Wasze ogromne wsparcie modlitwą za co szczególnie
Wam Bracia i Siostry dziękuje słowami Bóg Wam zapłać. Proszę o dalszą modlitwę w tej intencji.
[6.01.2019]
Jolanta: proszę o cud uzdrowienia dla syna Dominika z choroby nowotworowej. [7.01.2019]
Katarzyna: proszę o łaskę Ducha Świętego dla lekarzy zajmujących się moją ciężko chorą mama
[7.01.2019]
Grzegorz: Proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu całego kręgosłupa kości stawów i mięśni refluksu
przełyku sztywności kręgosłupa układu nerwowego bioder i narządu ruchu przez wstawiennictwo św.
Ojca Charbela [7.01.2019]
Grzegorz: Proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla mojej żony Karin córek Marty i Julii syna
Piotra mamy Marii i teściowej Anny. Braci Arkadiusza i Józefa oraz siostry Bogusławy [7.01.2019]
Justyna: Proszę za mojego synka Wojtusia o cud prawidłowego rozwoju [7.01.2019]
Klaudiusz: Proszę o modlitwę za zdrowie mamy i całej rodziny Bóg zapłać [7.01.2019]
Maria: Proszę św. Charbelu wstaw się za mną i uproś łaskę uzdrowienia mnie z endometriozy
[7.01.2019]
Magdalena: Jezu proszę o Cię o piękną przyjaźń i czystą miłość z osobą bardzo dla mnie ważną. Jezu
prowadź i chroń [7.01.2019]
Dorota: Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Ani, o łaskę uwolnienia, uzdrowienia oraz o łaskę
przebaczenia sobie i rodzicom przez wstawiennictwo Maryi i Św. Charbela. Dziękuję za modlitwę
[7.01.2019]
Dorota: Błagam o modlitwę za moja córkę Magdalenę, która nie chce już żyć, jest strasznie samotna,
nie może mieć dzieci, tonie w długach błagam o modlitwę za nią [8.01.2019]
Jolanta: Proszę o pomoc dla Joli oraz Łucji i bliskich [8.01.2019]
Paweł: zwracam się z ogromną prośbą o pilną modlitwę w intencji mojej mamy Anieli, która od co
najmniej półtora roku poddawana jest cierpieniom duchowym i fizycznym. Jest to również trudny czas
dla mnie. Mama ma prawie 75 lat i w tym momencie z racji bliżej nieokreślonej przez lekarzy choroby
jest strasznie wymęczona. Jeszcze dwa lata temu była zawsze uśmiechnięta, radosna, dbająca o siebie
bez większych problemów ze zdrowiem. W grudniu zeszłego roku zniknęła cała radość z życia,
rozpoczęła się depresja, mętny wzrok, brak snu. Chęć natychmiastowej śmierci, nałykanie się leków
nassanych w dużej dawce, mówienie o stanie potępienia. W lutym zeszłego roku nagle wypowiedziała
słowa o potrzebie modlitwy w celu "wygnania" złych duchów, które ją męczą. Potem wielokrotnie
powtarzała, że cierpi za grzechy swojego życia. Rozpoczęły się również problemy psychiczne, omamy
itp. Badania neurologiczne nie wykazały zaburzeń. Leczenie psychiatryczne przyniosło ulgę, lecz
pozostawiło skutki uboczne w postaci niemożności siedzenia w jednym miejscu na dłużej niż minutę,
tylko chodzenie, i leżenie i przymus częstego wstawania oraz ciągły niepokój. W sierpniu zeszłego
roku mama przystąpiła do spowiedzi Św. pierwszy raz od wielu lat, przyniosło to ulgę. Natomiast
okazało się, że dalej pozostały jakieś nieujawnione grzechy - wówczas pojawił się problem braku
racjonalnego myślenia - które trzeba oddać Bogu. Mama dalej cierpi i w tej chwili potrzebuje pilnej
modlitwy o łaski Pana Boga, przede wszystkim o uwolnienie od złych mocy, więzów grzechu i
uzdrowienie, o ile taka jest wola Pana Jezusa, a głęboko wierzę, że jest. Szczęść Boże, syn Paweł
[8.01.2019]
Agata: uprzejmie proszę o zdrowie mojej rodziny oraz w intencji Panu Bogu wiadomej [8.01.2019]
Iwona: Jezu, za wstawiennictwem św. Charbela proszę o dobrą pracę dla mojego męża. Jezu Ty się tym
zajmij [8.01.2019]
Maria: proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego męża Jana [8.01.2019]

Seweryn: Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus, Proszę o modlitwę za moją Kochaną rodzinę:
żonę Anię oraz dzieci Dominikę, Karolka, oraz Karolinkę, a także za mnie abym uporał się z
ogromnymi problemami finansowymi [9.01.2019]
Grażyna: proszę o nawrócenie dla syna Łukasza i zmianę jego myślenia [9.01.2019]
Janina: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mamy Marty i całej naszej rodziny. Uproś Święty
Charbelu u Jezusa zgodnie, z wolą Bożą, pomoc w zakupie mieszkania dla rodziny Marcina
[9.01.2019]
Andrzej: proszę o Boże błogosławieństwo w relacjach rodzinnych Olgi i Andrzeja po słowie Bożym
[9.01.2019]
Joanna: proszę o zdrowie dla Marii, Bożeny i Moniki [9.01.2019]
Kornelia: proszę o modlitwę za syna Mateusza o jego zdrowie. Bóg zapłać [9.01.2019]
Agnieszka: proszę o modlitwę w intencji brata Radka żeby Bóg dał mu siłę walczyć z ciężką chorobą.
Bratu lekarze dawali 3% na przeżycie. Od pół roku odmawiam modlitwę o uzdrowienie nowennę i
litanię do Świętego Charbela. Brat po miesiącach w śpiączce po operacjach jest już z nami w domu.
Nadal jest bardzo słaby ale walczy. Dziękuję za ocalenie jego bo to jest cud [9.01.2019]
Danuta: proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej bratowej Anny, która 4 miesiące temu złamała rękę w
nadgarstku i do tej pory boli ją cała ręka, bark, kręgosłup w okolicy szyi. jest ciągle na lekach
przeciwbólowych. Rehabilitacje nie pomagają. Tylko dobry Jezus może pomóc. Proszę o
wstawiennictwo [9.01.2019]
Alina: proszę o uzdrowienie Edyty Mach z ciężkiej choroby [10.01.2019
Ola: proszę o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, o poprawę pamięci mamy i wspomożenie taty
w licznych cierpieniach i chorobach. O głęboką wiarę dla dzieci i męża [10.01.2019]
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, o uzdrowienie refluksu żołądka i nerwicy dla mnie. Panie Jezu dziękuję
Ci za łaski za przyczyną Świętego Charbela: za uzdrowienie mojej osobowości i za dar akceptacji
przeze mnie, przyjęcia i uznania tego co było co jest pomostem w procesie mojego uzdrowienia.
[10.01.2019]
Lucyna: Bardzo proszę o dar rodzicielstwa dla naszej rodziny [10.01.2019]
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Hanna: Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z nowotworu skóry, aby wyniki pobranego
materiału nie wykazał komórek nowotworowych Święty Charbelu wstaw się za mną do Jezusa [10.01.2019]
Halina: Boże proszę o uzdrowienie fizyczne i psychiczne Artura. O nawrócenie do Boga naszego Jedynego
Ojca. Proszę także o pokój na świecie, aby ludzie się nawracali do wiary w Boga. Niech Twoja Boże wola się
stanie [10.01.2019]
Marta: Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty. O opiekę i zdrowie dla niej i jej synka oraz o pomyślny
przebieg leczenia dla niego [10.01.2019]
Halina: Boże proszę o uzdrowienie fizyczne i psychiczne Beaty. Jest ciężko chora a lekarze nie chcą pomóc ból okropny, a żadnych leków przeciwbólowych, które by pomogły. Ona już chce umrzeć, ale jeszcze Możesz
ją Panie uzdrowić [10.01.2019]
Ula: Proszę o zdrowie dla mojej jedynej wnusi Julci oraz zgodę i miłość w małżeństwie jej rodziców
[10.01.2019]
Halina: Dziękuje za modlitwę za Artura. Miał diagnozę złośliwy rak krtani pod głośnią. Lekarz w rozmowie w
cztery oczy powiedział, że nie ma szans, dostanie najsilniejszą chemie, radioterapię, która i tak nie pomoże.
Zostaje chirurgia, ale u niego nie wchodzi w rachubę, bo trzeba by było pół głowy odjąć. Za wstawiennictwem
m.in. Świętego Charbela wyszedł z tego, podjął nawet pracę. Lekarze byli w szoku. Jeden, który podawał
chemię po jakimś czasie spotkał go na schodach korytarza i zapytał - Ty człowieku jeszcze żyjesz? Tak żyje,
lecz boryka się z innymi problemami zdrowotnymi fizycznymi i psychicznymi i jednak brakuje mu wiary w
Boga. A więc teraz proszę: za wstawiennictwem Świętego Charbela uzdrów go z tych problemów Panie!
[10.01.2019]
Lucyna: Z głębi serca chciałbym prosić o modlitwę w intencji Jolanty. Jolanta walczy z czwartym stadium
raka chłoniaka. Leczenie zakończone, przebywa w domu, neuropatia po chemii. Proszę o modlitwę o
wstawiennictwo do Św. Charbela [10.01.2019]
Gosia: Dziękuję przez Serce Niepokalanej za dar życia i powołania i wszelkie łaski i uzdrowienia prosząc o
Boże prowadzenie dla mnie i dla lekarzy w Mocy Ducha Świętego i łaskę uzdrowienia na duszy i ciele i serca
dla Gosi Ani Basi Janusza Witka i Mamy Janiny. Proszę też o szczęśliwe rozwiązanie sprawy urzędowej i
Bożą interwencję w Bogu wiadomej intencji i uzdrowienie relacji i Boże błogosławieństwo na cały rok dla
całej rodziny Kasprzyków, Dziwirków,
Serdaków, Lesiaków i Przystawskich i Bliskich i świętych kapłanów [10.01.2019]
Alicja: proszę o Błogosławieństwo dla mojego syna, o dobrą żonę dla niego i dla mnie dobra synową. O
zdrowie dla
Mnie, mojego brata i jego rodziny [10.01.2019]
Teresa: Proszę o modlitwę o pomoc i rozwiązanie trudnych spraw zadłużeń. Proszę o zgodę i zrozumienie w
rodzinie [10.01.2019]
Andrzej: proszę o modlitwę za zdrowie, spokój i radość dla Dmitrija, Nadieżdy, Anyi, Wiktorii, Poliny, Olgi
[11.01.2019]
Franciszka: przez Serce Jezusa proszę o zdrowie, silną wiarę, wyzwolenie ze złych nałogów, pracę dla syna,
przemianę serc, o dobrych współmałżonków dla dzieci i obfite błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
[11.01.2019]
Wioletta: Święty Charbelu proszę Cię o scalenie mojej rodziny której grozi rozpad. O opamiętanie się męża, o
szczerą spowiedź dla Niego. O miłość i o siłę dla mnie w tym ciężkim czasie [11.01.2019]
Janina: Poprzez wstawiennictwo św. Charbela proszę Boga o pracę oraz macierzyństwo dla córki i o wielką
miłość małżeńską [11.01.2019]
Janina: Modlę się i proszę Boga od 7 lat o uleczenie duszy i sumienia mojego syna Karola . Oby za
wstawiennictwem Świętego. Charbela dobry Bóg dokonał poprawy w nieodpowiedzialnym postępowaniu w
sprawach codziennego życia mego syna. Boże ulecz go i błogosław mu [11.01.2019]

Sylwia: Proszę o modlitwę za moją mamę. Od ponad dwóch tygodni jest w szpitalu. Miała poważną operację
żołądka (naciek nowotworowy) kilka dni temu, a dzisiaj kolejny zabieg. Wyniki z Gliwic też nie są
optymistyczne. Proszę módlcie się ze mną o łaskę uzdrowienia dla Niej. Jest bardzo zrezygnowana. Bóg
zapłać wszystkim za modlitwę [11.01.2019]
Magda: Proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla Karoliny. O dobrego męża i
dar macierzyństwa dla Magdy. O rozwiązanie węzłów pokoleniowych w rodzinie [12.01.2019]
Halina: Święty Charbelu wstaw się u Naszego Pana i przywróć mi zdrowie, szczególnie jelit [12.01.2019]
Ewa: Proszę o uzdrowienie mojej głowy i pęcherza oraz z depresji [12.01.2019]
Jadwiga: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego syna Kacpra [12.01.2019]
Weronika: Z całego serca proszę o modlitwę o dialog i rozmowę między Adamem i Weroniką. O pokonanie
wątpliwości przez Adama i danie szansy na wspólną przyszłość [12.01.2019]
Dorota: Proszę o modlitwę za cud uzdrowienia Mateusza z choroby nowotworowej i wytrwałość i cierpliwość
sile podczas pracy oraz zakończenie kłopotów finansowych i zdrowie dla całej rodziny [13.01.2019]
Janina: Święty Charbelu proszę bądź z Marcinem i Patrycją. Obdarz ich zdrowiem i ich dzieci Antosia i
Franciszka. Pomóż, aby mogli kupić mieszkanie. Niech się wypełni wola Boża [13.01.2019]
Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy [13.01.2019]
Ela: Św. Charbelu wstaw się u Naszego Ojca w Niebie upraszając łaskę wiary u męża Grzegorza i syna
Tomasza [13.01.2019]
Danuta: Proszę o modlitwę w intencji Magdy o dobrą pracę dla niej, o rozwiązanie problemów z którymi sobie
nie radzi [13.01.2019]
Halina: Święty Charbelu pomóż pozbyć się złych bakterii w moim ciele. Bardzo mnie meczą [13.01.2019]
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 i teściowej Anny [13.01.2019]
Grzegorz: Za wstawiennictwem św. Ojca Charbela proszę o uzdrowienie całego kręgosłupa jego sztywności,
bioder narządu ruchu, refluksu przełyku, układu nerwowego, układu krążenia, ciała, ducha i umysłu
[13.01.2019]
Ela: Kochany Jezu! Dziękuję Ci za dary i łaski jakie zsysłasz na naszą rodzinę. Dziękuję za oczyszczenie oraz
uzdrowienie, któremu nas poddajesz i przemianę, której we mnie dokonałeś. Dziękuję Ci Panie za ludzi,
których stawiasz na mojej drodze. Proszę Cię przez wstawiennictwo Ojca Charbela, o dary cierpliwości i
całkowitego zaufania oraz oddania się Twojej woli we wszystkich sprawach. Ojcze Charbelu dopomóż mi
proszę w dźwiganiu krzyża pod, którego ciężarem zaczynają mi się uginać kolana [13.01.2019]
Jolanta: Proszę o pomoc dla Joli oraz Łucji i za bliskich [14.01.2019]
Halina: proszę o modlitwę w intencji zmarłej Olimpii Niedźwieckiej [14.01.2019
Robert: Św. Charbelu z ufnością zanoszę prośbę przez twoje wstawiennictwo o odbudowanie i uleczenie
naszego Małżeństwa, jak również za rodzinę znajomego. Bardzo dziękuję za łaski, które spływają na moją
rodzinę [14.01.2019]
Klaudiusz: proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny [14.01.2019]
Kinga: proszę o powrót do zdrowia, uzdrowienie na ciele i duszy, dobrą pracę, zrobienie prawa jazdy, podjęcie
właściwych decyzji życiowych i światło Ducha Świętego w podejmowaniu codziennych decyzji. Proszę też o
pokój w rodzinie [14.01.2019]
Kasia: Kochany Charbelu proszę wstaw się u Ojca i uproś mi cud uzdrowienia. 18.01 mam badania tomografii
błagam o dobre wyniki, by w moim sercu zrodziła się nadzieja. Proszę też o zdrowia dla Rafała, Zuzi i jej
babci. I Świętego Charbela proszę o dobrego męża i dar macierzyństwa dla Natalki [14.01.2019]
Kinga: proszę o powrót do zdrowia [14.01.2019]
Gabriela: Proszę o modlitwę w intencji o uzdrowienie z trądziku różowatego [14.01.2019]
Aleksandra: Proszę o modlitwę o uzdrowienie miłości mojej i Kamila, abyśmy znowu byli razem szczęśliwi
[15.01.2019]

Marzena: proszę o modlitwę za Agnieszkę i Arnolda, aby Bóg wyprostował w ich życiu wszystkie sprawy i
problemy, aby zabrał i zaleczył zranienia, aby naprawił to co zostało zepsute, o wszystkie potrzebne łaski dla
nich i by Duch Święty ich prowadził , aby przemieniał ich serca, wypalał swoją miłością to co złe i niezgodne
z Jego Wolą, aby pomógł pokonać im to co ich dzieli [15.01.2019]
Elwira: Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Katarzyny z dziećmi, aby dobry Bóg ich nie dopuścił do ich
rozdzielenia [15.01.2019]
Marta: Proszę Cię dobry Jezu o uzdrowienie mojej córki i syna . Dla Boga nie ma nic niemożliwego
[15.01.2019]
Kamila: proszę o modlitwę w intencji odzyskania zdrowia mojego męża Grzegorza [15.01.2019]
Andrzej: Proszę o modlitwę o zdrowie, opiekę, spokój i Bożą łaskę w szybkim wywiadzie z urzędnikiem
imigracyjnym oraz o pozytywny rezultat dla Marina i Andrzeja [15.01.2019]
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, Hanię, Janeczkę, Agatę, Kamilę, Elę, Ewę, Monikę, za Kasię o Boże
Łaski za naszych Bliskich, za Anię i Janusza, Teresę, Małgosię, Edytę w żałobie [15.01.2019]
Anna: O Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik, Banaszek,
Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert, Litwin, Witko. O
Beatyfikacje Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [15.01.2019]
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.
Proszę o Boże Błogosławieństwo dla Abp. Henryka Hosera ,za Ks. Łukasza, ks. Grzegorza, ks. Remigiusza,
ks. Witko, Jozefa, O. Bashaborę, ks. Michała, ks. Witolda, ks. Cezarego, ks. Tomasza, ks. Janusza
[15.01.2019]
Anna: Proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu 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. Michała Zgutke, Zenona
Panasik, Zenona Panasik, Leszka, Ireneusza Giers, Adama Giers [15.01.2019]
Barbara: Proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy Marii, która ma złamaną nogę i jest w gipsie. O łaskę
uzdrowienia, by mogła chodzić [15.01.2019]
Sylwia: dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o miłosierdzie Boże i dary Ducha Świętego w Bogu
wiadomej intencji. Proszę o modlitwę o skuteczną ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym
[16.01.2019]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 23.01.2019 r.
Jadwiga: Z ogromną wiarą za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o uzdrowienie Oli chorej na
raka [2019-01-16]
Marek: Proszę o modlitwę za moją Córkę Sandrę by na swojej drodze spotykała życzliwych ludzi i
dobrego Męża [2019-01-16]
Krystyna: Panie Jezu przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę Cię o łaski dla naszej rodziny: żywą
wiarę, nadzieję i miłość, pokorę oraz zdrowie duszy i ciała. Uwolnij nas w Swym Miłosierdziu od
wszelkiego zła. Jezu ufam Tobie! Święty Charbelu módl się za nami! [2019-01-16]
Anna: Proszę o modlitwę w mojej intencji o uzdrowienia z raka [2019-01-16]
Iwona: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego brata Krzysztofa. Aby leki które dostał
zaczęły działać. Aby mój brat mógł normalnie funkcjonować [2019-01-16]
Iwona: Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa z Piotrem. Proszę o modlitwę o
nawrócenie mojego męża. O uwolnienie mojego męża z chorej relacji, jaką utrzymuje z inną kobietą
[2019-01-16]
Kamila: Św. Charbelu wyproście mi razem z Najświętszą Matką łaskę uzdrowienia dla mnie,
prowadzenia właściwego lekarza i o życie wieczne dla dziadka Józefa i zmarłego tragicznie Pawła
Adamowicza [2019-01-16]
Justyna: Święty Charbelu proszę błagam o wstawiennictwo u Boga o łaskę zdrowia dla mojego taty
proszę, aby wyniki, które jutro odbiorę nie wykazały choroby nowotworowej. Swięty Charbelu proszę
pomóż, błagam. Mam nadzieję że twoje wstawiennictwo pomoże otrzymać upragnioną łaskę [2019-0116]
Ewa: Błagam Święty Charbelu wyproś mi u Boga Miłosiernego łaskę uzdrowienia mnie z guza nerki i
żebym miała dobre wyniki badań [2019-01-16]
Ire: Proszę o modlitwę o zdrowie moje i mojej rodziny. O pomyślne wygranie spraw sądowych i
sprawny telefon [2019-01-16]
Agnieszka: proszę w intencji brata Radosława, żeby Bóg pomógł mu w jego chorobie, dał mu
cierpliwość, ale i nadzieję na wyzdrowienie [2019-01-16]
Joanna: Proszę o pomyślne załatwienie spraw sądowych dla Marka [2019-01-16]
Lucyna: Z głębi serca chciałbym prosić o modlitwę w intencji Jolanty. Jolanta walczy z czwartym
stadium raka chłoniaka. Leczenie zakończone, przebywa w domu, neuropatia po chemii. Była na
badaniach w szpitalu,guzy się zmniejszyły,chemii agresywnej nie otrzyma. Następne badanie za pół
roku. Proszę o modlitwę o wstawiennictwo do Świętego Charbela [2019-01-16]
Joanna: Proszę o zdrowie dla Marii i Bronisławy [2019-01-16]
Marzena: Proszę o modlitwę za moją córkę i syna aby zahamował się u nich proces łysienia
androgenowego i nastąpił odrost włosów [2019-01-16]
Iwona: Święty Charbelu pomóż Leszkowi,żeby wyszedł długów, które narobiła Joanna. Sprawa toczy
się już w sądzie 3 lata i nie widać końca. Prawnik niewiele pomógł. Policja nie potrafi schwytać
winnych [2019-01-17]
Wiola: Proszę o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny [2019-01-17]
Iwona: Proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy [2019-01-17]

Ola: Błagam Święty Charbelu bądź wstawiennikiem w mych prośbach i wstaw się u Boga o
uzdrowienie syna i rodziców z nieuleczalnych chorób , o łaskę głębokiej wiary dla mojej rodziny. O
zdrowie dla mnie i męża, żebyśmy mogli towarzyszyć dzieciom w tym ziemskim pielgrzymowaniu i
wskazywać jeszcze długo drogę do zbawienia. Uproś i dla nas niezachwianą wiarę. Amen [2019-0117]
Beata: Proszę przez wstawiennictwo Świętego Charbela o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej
dla mnie, o miłość i wiarę dla naszej rodziny i dzieci, o Boże błogosławieństwo dla nas, Marcina i
Agnieszki i Danusi. Pomagaj nam Święty Charbelu w drodze do świętości każdego dnia. Proszę o
pokój na świecie, w Polsce i w naszych sercach [2019-01-17]
Kasia: Błagam o modlitwę w intencji mojej babci. Lekarze straszą śmiercią w każdej chwili. Zostanę
sama na świecie. Pomóżcie [2019-01-17]
Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą, Świętego Michała Archanioła i Świętego Charbela
o potrzebne łaski dla Mamy Wiesi i Igi, o zdrowie dla Nich, i o potrzebne łaski dla mnie, o
uzdrowienie mnie z refluksu żołądka i nerwicy oraz o uzdrowienie moich głębokich ran duchowych.
Panie Jezu dziękuję Twojemu Najświętszemu Sercu za łaski za przyczyną Świętego Charbela: za
uwolnienie mnie od bezdechu sennego, za całkowite uzdrowienie mojej osobowości i za łaskę pełnego
nawrócenia i całkowitego odwrócenia się od grzechów[2019-01-17]
Gosia: Proszę też o modlitwę przez Serce Maryi w mojej intencji w Bogu wiadomej intencji oraz o
całkowity powrót do zdrowia, w Mocy Ducha świętego także dla mojej mamy Janeczki. Proszę też o
wszelkie łaski i Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi, a także o świętość życia i powołania dla
Wszystkich Kapłanów. Dziękuję za dar życia i wszelkie łaski. Na Bożą ChwałęW [2019-01-17]
Janina: O zdrowie dla mamy Marty, Ani, Aurelki, Antosia, Franusia, Marcina Julii, Patrycji, Janki,
Beni i Patryka. Święty Charbelu wstawiając się za nami do Jezusa miłosiernego. Proszę o pomoc w
zakupie mieszkania dla Marcina i jego rodziny [2019-01-17]
Krystyna: Proszę o wyleczenie mojego syna z choroby, a także o łaski dla całej mojej rodziny [201901-17]
Ewa: Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów rodzinnych. Aby Magdalena znalazła dobrego męża i
aby zakończyły się jej problemy z mieszkaniem [2019-01-17]
Iwona: Proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy [2019-01-17]
Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Maryni i Andrzeja, którzy borykają się z chorobą
psychiczną [2019-01-18]
Halina: Proszę o zgodne rozwiązanie spraw majątkowych w rodzinie [2019-01-18]
Ewa: Proszę o łaskę szybkiego uzdrowienia z silnej nerwicy, unormowanie układu krążenia [2019-0118]
Halina: Proszę o łaskę szybkiego usunięcia z mojego organizmu niepotrzebnych bakterii, wirusów i
grzybów [2019-01-18]
Ewa: Święty Charbelu proszę o modlitwę za moje dzieci o pokój serca [2019-01-18]
Urszula: Proszę o modlitwę za Wiesława,chorego na raka płuc, sprawa jest poważna, bo ma on już
przerzuty na kości. Modlę się za wiele osób i na własne oczy widzę jak dzieją się cuda. O Wiesławie
dowiedziałam się dzisiaj i bardzo się przejęłam. Jestem też świadkiem cudu uzdrowienia mojego 6letniego synka, który wjechał rowerkiem w samochód. Stan mojego Alanka był krytyczny, a Pan Bóg
za wstawiennictwem świętego Szarbela uzdrowił go i ocalił. Dziękuję za to z głębi duszy i do końca
życia będę dziękować, pomagając innym [2019-01-18]

Katarzyna: Proszę o modlitwę wstawiennicza w intencji uzdrowienia mojej Mamy Hanny z licznych
chorób, które nękają ją od wielu lat [2019-01-18]
Małgorzata: O Jezu proszę Cię za wstawiennictwem Świętego Charbela o wyproszenie potrzebnych
łask dla moich wnuków, a szczególnie proszę o Mateuszka. Jezu polecam Twojej opiece całą moją
rodzinę [2019-01-19]
Iwona: Święty Chabrelu pomóż Leszkowi wyjść z długów. Nie ma pieniędzy na ratę 200 złotych. Asia
go skrzywdziła, narobiła długów. Cierpi przez nią bardzo [2019-01-19]
Justyna: Proszę i błagam o modlitwę w intencji mojego taty Jerzego, aby wyniki które otrzymał nie
oznaczały choroby nowotworowej. Błagam św Charbelu o wstawiennictwo u naszego miłosiernego
Boga [2019-01-19]
Maria: Proszę o modlitwę W intencji mojego brata Ryszarda, który w bardzo ciężkim stanie leży w
szpitalu. Św. Charbelu proszę o wstawiennictwo [2019-01-19]
Gosia: Proszę o modlitwę za moje poranione serce w depresji, by odnalazło radość życia w
samotności. I za serce chorego na schizofrenię Piotra, by zrozumiał, że miłość jest najważniejsza mimo
przeszkód [2019-01-20]
Mariusz: proszę o łaskę zdrowia dla Mamy lub umiejętność radzenia sobie ze swoim cierpieniem
[2019-01-19]
Dorota: Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Danuty i Jana o uzdrowienie dla nich z chorób
nowotworowych oraz o zdrowie dla mojej siostry Anety i poprawę warunków pracy dla niej [2019-0120]
Anna: Proszę o łaskę rozwiązania związku niesakramentalnego dla Piotra, wzrost wiary, Dary Ducha
Świętego, aby nim kierował w dalszym życiu [2019-01-20]
Anna: Św. Charbelu proszę o zdrowie dla Agnieszki, Dary Ducha Św łaskę sakramentu małżeństwa,
jeżeli taka jest wola Boża [2019-01-20]
Iwona: Błagam o modlitwę i wyproszenie laski o cud uzdrowienia mojego maleńkiego wnusia Jakuba
z nieuleczalnych chorób i wielu innych schorzeń. Lekarze już nie sa w stanie mu pomóc. Bóg jego
lekarzem. Jezu Ufam Tobie[2019-01-20]
Maria: z całego serca proszę o uzdrowienie z choroby mojej teściowej. Święty Charbelu wstawiaj się
za nią [2019-01-20]
Gosia: Proszę o modlitwę abym zaszła w ciążę i urodziła zdrowego dzidziusia. Jestem po 2
poronieniach. Proszę też o siłę do poradzenia sobie z tym wszystkim [2019-01-21]
Krystyna: Panie Jezu za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Cię dla Krystyny o cud
uzdrowienia z zarażonej bakteriami krwi, zabranie bólu i uzdrowienie żołądka i całego podbrzusza i
przywrócenie sprawności fizycznych wszystkim organom [2019-01-21]
Grzegorz: Proszę za wstawiennictwem św. Ojca Charbela o uzdrowienie ciała ducha i umysłu, całego
kręgosłupa, jego sztywności, refluksu przełyku, układu krążenia i nerwowego. Proszę też o łaskę
zdrowia ciała ducha i umysłu dla mojej żony Karin córek Marty i Julii syna Piotra mojej mamy Marii,
teściowej Anny. Wybawienia od złego i złych i podstępnych ludzi [2019-01-21]
Maria: Panie Jezu. Proszę ratuj małżeństwo Kaoliny i Piotra zagrożone rozpadem. Ulituj się nad ich
dzieckiem, które tak bardzo cierpi z powodu ich złych relacji. Uwolnij i nawróć Karolinę na drogę
wiary, uwolnij od działania złego ducha i złych relacji pozamałżeńskich. Otwórz jej serce, oczy i
duszę. Przyjdź do nich Duchu Święty [2019-01-21]

Anna: w intencji zdrowia dla Ani [2019-01-21]
Lidia: Proszę o łaskę powrotu do zdrowia dla mojej mamy Janiny [2019-01-21]
Maria: Proszę o łaskę nawrócenia mojej córki [2019-01-21]
Joanna: Proszę o modlitwę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz potrzebne łaski do jej
przezwyciezania dla Leszka. Jezu Ufam Tobie [2019-01-22]
Jolanta: Proszę o pomoc w życiu doczesnym i zbawienie dla Joli, Łucji i osób ze mną związanych
[2019-01-22]
Ewa: św ojcze Charbelu uproś łaskę zdrowia mojego synka, już tyle wycierpiał, już tyle leków przyjął.
Niech jego nerki nie tracą funkcji, niech zakażenia układu moczowego nie wracają, niech jego pęcherz
i moczowody wreszcie zaczną działać. Bardzo proszę [2019-01-22]
Maria: Święty Charabelu proszę Cię o wybawienie od nienawiści i nękania od Z. i ze strony kobiet.
Przemień ich życie i postępowanie: E., S., E., K. Na większą Chwałę Boga [2019-01-22]
Grzegorz: Bardzo proszę o modlitwę o powrót do zdrowia oraz o pomoc w podjęciu dobrej stałej
pracy. O spokojne warunki mieszkaniowe. W intencji dobrych przyjaciół i dobrej żony. Dziękuje
bardzo za modlitwę i za łaski otrzymane dla mnie i dla rodziny [2019-01-22]
Marcin: Proszę bardzo o modlitwę o cud uzdrowienia moich oczu i z innych chorób oraz mojego brata
i mojej Mamy. W intencji bezpiecznej, bezwypadkowej jazdy na drogach [2019-01-22]
Teresa: Święty Charabelu proszę Cie o uzdrowienie Jerzego z choroby i rożnych uzależnień. Spraw by
powrócił do wiary katolickiej [2019-01-22]
Maria: Święty Charabelu proszę w intencji miłości, wybaczenia A., i założenia katolickiej rodziny
opartej na miłości. Jak też w intencji wybaczenia i pojednania z K. Z. Na wieszą Chwalę Pana Boga w
Trójcy Jedynego [2019-01-22]
Justyna: Św Charbelu błagałam o pomoc w intencji mojego taty, okazało się jednak, że to nowotwór.
Proszę wstaw się za nim u Boga. Spraw aby za twoim wstawiennictwem został uzdrowiony.
Zawierzam Twemu wstawiennictwu moją rodzinę. Błagam pomóż, wierzę, że nie zostawisz nas bez
pomocy i że może stać się cud [2019-01-22]
Grzegorz: Proszę za wstawiennictwem św. Ojca Charbela o łaskę zdrowia i uzdrowienia kręgosłupa
dla mojego szwagra Eugeniusza [2019-01-22]
Siostra: Proszę o uleczenie z choroby dla Małgorzaty oraz o uwolnienie z nałogu dla Daniela i
błogosławieństwo dla ich rodzin. Dziękuje za wiele łask dla naszej rodziny [2019-01-22]
Iwona: Św. Charbelu proszę wyproś u Jezusa łaskę dobrej pracy dla mojego męża Piotra oraz poprawę
niedostatecznych ocen dla syna Patryka. Proszę pomóż mu osiągać lepsze wyniki w nauce. Jezu Ty się
tym zajmij [2019-01-22]
Sylwia: Proszę o miłosierdzie Boże i dary Ducha Świętego w uwolnieniu, uzdrowieniu mnie z mojej
choroby. Proszę też we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu. Proszę o ochronę przed
wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym [2019-01-23]
Marta: Bardzo Cię proszę ukochany Jezu przez wstawiennictwo św. Charbela o szczęśliwe wyniki
badań dla Anety. Św. Charbelu dziękuję za wszystkie łaski otrzymane przez Twoje cudowne
wstawiennictwo [2019-01-23]

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, Hanię, Janeczkę, Agatę, Kamilę, Elę,
Ewę, Monikę, za Kasię o Boże Łaski za naszych Bliskich, za Anię i Janusza, Teresę, Małgosię, Edytę
w żałobie [2019-01-23]
Anna: O Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert,
Litwin, Witko. O Beatyfikacje Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [2019-01-23]
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. Proszę o Boże Błogosławieństwo dla Abp. Henryka Hosera ,za Ks. Łukasza,
ks. Grzegorza, ks. Remigiusza, ks. Witko, Jozefa, O. Bashaborę, ks. Michała, ks. Witolda, ks.
Cezarego, ks. Tomasza, ks. Janusza [2019-01-23]
Anna: Proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu 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.
Michała Zgutke, Zenona Panasik, Zenona Panasik, Leszka, Ireneusza Giers, Adama Giers [2019-0123]
Ela: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego serca i tarczycy. O pomyślne wyniki badań i
wizyt kontrolnych [2019-01-23]
Halina: Święty Charbelu błagam uwolnij mnie z moich chorób jelit i spraw kobiecych [2019-01-23]
Klaudiusz: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie mojej rodziny Kasi i Wioli [2019-01-23]
Iwona: Święty Chabrelu błagam Cię wstaw się za mnie u Pana Boga. Wypros mi potrzebne łaski. Nie
mam pracy, ani pieniędzy [2019-01-23]
Jolanta: Proszę o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże w pielgrzymce do Matki Bożej w Guadalupe.
Dziękuję za wszystkie uproszone łaski [2019-01-23]
Kinga: Święty Charbelu słynący cudami proszę Cię pokornie o uleczenie z torbieli przysadki i
szyszynki. Aby nie było już ucisków. Aby leczenie poskutkowało [2019-01-23]
Wiesia: Święty Charbelu pomóż rozeznać co zrobić, ja już żyć tak nie mogę [2019-01-23]
Ola: Święty Charbelu, wyproś u Pana łaskę uzdrowienia z nieuleczalnej choroby syna prosze pokornie
o zdrowie dla rodziców i męża, o głęboką wiarę dla dzieci ; o pokój w rodzinie. Podziękowanie za
dotychczasowe łaski. Chwała na wysokości Bogu! [2019-01-23]
Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji cudu uzdrowienia dla mojego 1,5 rocznego śmiertelnie
chorego synka Jasia [2019-01-23]
Beata: Dziękuję za modlitwę po której poczułam wielką ulgę . Proszę o modlitwę za uzdrowienie
duszy i serca. Dziękuje i niech Was Bóg błogosławi [2019-01-23]
Mama: Święty Charbelu błagam uproś u Boga łaskę zdrowia dla mojego dziecka Adasia [2019-01-23]
Andrzej: proszę o łaskę uzdrowienia i potrzebne dary Ducha Świętego dla lekarzy operujących Iwonę.
Pod koniec lutego czeka ją skomplikowana operacja usunięcia guza na kręgosłupie. Wielu lekarzy
odmówiło jej podjęcia się [2019-01-23]

Andrzej: proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II
wstawiaj się za nami [2019-01-23]
Matka: Marysia lat 17 umówiona jest z aborterem na zabicie swego nienarodzonego dziecka. Wszelkie
prośby i oferta pomocy są ignorowane. Jezu, Maryjo, Józefie Święty ratujcie! [2019-01-18]
Marzenna: Wczoraj w wieku 55lat odeszła do Domu Ojca Bożenka. Prośmy gorąco za Jej Duszę prosi syn Kamil. Prośmy też o umocnienie dla Kamila i Jego żony Magdy [2019-01-20]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 31.01.2019 r.
Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą, Świętego Michała Archanioła i Świętego Szarbela o
potrzebne łaski dla Mamy Wiesi o zdrowie dla Niej, i o potrzebne łaski dla mnie,o uzdrowienie moich
fałszywych przekonań i urojeń, o uzdrowienie dla mnie z refluksu żołądka i nerwicy [24.01.2019]
Sylwia: dziękuję za dotychczasową modlitwę za moją mamę i moją rodzinę. Mama jest po operacji raka
żołądka. W najbliższych dniach wyjdzie do domu, ale czeka ją jeszcze leczenie onkologiczne. Proszę
pomóżcie mi się modlić aby w jej ciele nie było już komórek rakowych, aby terapia się powiodła. Proszę też
o modlitwę za nas. Jest to dla nas trudny czas. Dzisiaj są 69 urodziny mamy. Dziękuję Wszystkim za
modlitwę! [24.01.2019]
Wiktoria: błagam za wstawiennictwem Świętego Charbela o łaskę zdrowia uzdrowienia z tarczycy i
zaniechanie innej operacji błagam o siły i nadzieje o uniesienie tych wszystkich problemów. Jezu ufam Tobie
i błagam o cud [24.01.2019]
Agata: Błagam o modlitwę o uzdrowienie mojego męża. O siły dla nas wszystkich w tych trudnych chwilach
[24.01.2019]
Ela: proszę o uratowanie duszy Stanisława i uwolnienie od zniewoleń alkoholu i cudzołóstwa [24.01.2019]
Jolanta: Bardzo proszę o uzdrowienie duchowe dla Bronisława, o jego powrót do żony i dzieci [24.01.2019]
Kasia: Proszę o modlitwę za mojego młodszego Synka aby został całkowicie uzdrowiony już w tym
miesiącu! [24.01.2019]
Iwona: Święty Chabrelu proszę Cię o twoje wstawiennictwo i opiekę. Dziękuję [24.01.2019]
Kasia: Proszę Cię Święty Ojcze Charbelu o zdrowie dla całej rodziny szczególnie dla mnie o powrót do
sprawności [25.01.2019]
Lidia: Dziękuję za każdy dzień życia mojej ciężko chorej mamy Janiny i proszę o łaskę powrotu do zdrowia
[25.01.2019]
Justyna: O cudowne uzdrowienie Macieja 42 lata (chorego na glejaka 4 stopnia), ojca 3-letniego Joachima i o
siły do walki z chorobą [25.01.2019]
Ewa: Proszę o wyjednanie mi u Boga Wszechmogącego łaski uzdrowienia mnie z guza nerki. Błagam o
dobre wyniki badań, o opiekę i błogosławieństwo [26.01.2019]
Wojciech: Błagam o pracę i o siły w trudnych sytuacjach i błogosławieństwo Boże [26.01.2019]
Teresa: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o szczęśliwy przebieg operacji oraz o potrzebne
łaski dla lekarzy i całego personelu szpitala. Proszę też abym miała pokój w sercu i zgodę na wszystko co
Pan daje [26.01.2019]
Danuta: Święty Charabelu proszę Cię o zdrowie dla mnie i dla dzieci. Proszę też o bezpieczeństwo i
błogosławieństwo Boże w sprawach zawodowych oraz o wybawienia nas od nękania [26.01.2019]
Barbara: proszę o uzdrowienie mojego taty z ciężkiej choroby jaka jest chłoniak. Tata dzięki życzliwości
jednego z proboszczów miał okazję goszczenia relikwii św Charbela w domu. Zawierzyliśmy wtedy całą
naszą rodziną jego zdrowie wstawiennictwu Świętego Charbela. Tata dzięki ufności w jego cudowną osobę
ma siłę walczyć i znosić trud ciężkiej chemii mimo, że lekarze nie mieli wobec niego dobrych rokowań.
Święty Charbelu błagam ulecz mojego tatę! [27.01.2019]

Maria: Zwracam się z pokorną prośbą o modlitwę w mojej i męża intencji. Od kilku lat staramy się
bezskutecznie o drugie dziecko. Usłyszeliśmy straszną diagnozę, że jedynym ratunkiem w naszej sytuacji jest
in vitro, którego z naszych przekonań religijnych nie chcemy. Błagamy zatem o modlitwę i wsparcie
duchowe w naszej intencji. Wierzymy, że Bóg wysłucha naszej gorącej prośby. Święty Charbelu pomóż nam
swoim wstawiennictwem u Pana [27.01.2019]
Dorota: Święty Charbelu proszę Cię żeby w naszym domu zapanowała zgoda [27.01.2019]
Dorota: Proszę Cię dobry Jezu o zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i bliskich. Proszę o opiekę, ochronę i
wsparcie we wszystkich moich sprawach [27.01.2019]
Dorota: Proszę Cię dobry Jezu o bezpieczną i szczęśliwą podróż do Libanu, do Świętego Charbela
[27.01.2019]
Dorota: Proszę Jezu ratuj! [27.01.2019]
Janina: bardzo proszę o łaskę zdrowia [27.01.2019]
Marta: proszę o uzdrowienie z anoreksji i związanego z nią wyniszczenia organizmu [27.01.2019]
Iwona: Święty Chabrelu wysłuchaj mnie pomóż mi. Błagam Cię. Nie mam pieniędzy i jest mi ciężko
[27.01.2019]
Marzanna: Święty Charbelu błagam uproś odzyskanie wzroku dla mojego taty [27.01.2019]
Milena: Po 5 latach odszedł ode mnie chłopak Wojtek zostawiając mnie dla innej kobiety, matki i żony,
kobiety mającej swoją rodzinę. Bardzo kocham Wojtka i proszę o modlitwę, aby się opamiętał i wrócił
prosząc o jego miłość do mnie. Bóg zapłać za każde westchnienie [28.01.2019]
Dorota: Święty Charbelu błagam Cię o ratunek dla naszej rodziny [28.01.2019]
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, Hanię, Janeczkę, Agatę, Kamilę, Elę, Ewę, Monikę, za
Kasię, o Boże Łaski za naszych Bliskich, za Anię i Janusza, Teresę, Małgosię, Edytę w żałobie [28.01.2019]
Anna: O Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik, Banaszek,
Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert, Litwin, Witko.
O Beatyfikacje Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [28.01.2019]
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.
Proszę o Boże Błogosławieństwo dla Abp. Henryka Hosera, za ks. Łukasza, ks. Grzegorza, ks. Remigiusza,
ks. Witko, O. Bashaborę, ks. Michała, ks. Witolda, ks. Cezarego, ks. Tomasza, ks. Janusza [28.01.2019]
Anna: Proszę za zmarłych wszystkich bliskich, za dusze w czyśćcu 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. Michała Zgutke, Zenona
Panasik, Zenona Panasik, Leszka, Ireneusza Giers, Adama Giers [28.01.2019]
Grzegorz: proszę za wstawiennictwem Świętego Ojca Charbela,o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla mojej
żony Karin córek Marty i Julii, syna Piotra, mojej mamy Marii, teściowej Anny, szwagra Eugeniusza, dla
siebie samego [28.01.2019]
Mateusz: proszę o szczęśliwe rozwiązanie problemu w związku. Żeby pojawiła się miłość i rozwiała
wszelkie problemy [28.01.2019]

Artur: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Elżbiety z choroby nowotworowej za wstawiennictwem
Świętego Charbela [28.01.2019]
Teresa: Błagam o modlitwę o zdrowie dla dwumiesięcznego Julka, który w szpitalu walczy o życie
[29.01.2019]
Halina: Święty Charbelu zwracam się z prośbą o łaskę uzdrowienia z nieznanej choroby. Boli mnie bardzo
brzuch i podbrzusze [29.01.2019]
Ewa: Święty Charbelu zwracam się z prośbą o łaskę uzdrowienia z depresji i ataków duszności [29.01.2019]
Agnieszka: błagam o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej z przerzutami, potrzebne łaski i
błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty [29.01.2019]
Klaudiusz: Proszę o zdrowie dla mnie i dla całej mojej rodziny, dziadków Kasi, Wioli oraz modlitwę w
intencji pomyślnego sprzedania firmy [29.01.2019]
Jola: Proszę o pomoc w życiu doczesnym i zbawienie dla Joli oraz Łucji i osób ze mną związanych
[29.01.2019]
Iwona: Święty Charbelu błagam Cię pomóż mi. Wstaw się za mnie u Pana Boga. Wyproś mi łaski o które
proszę. Proszę o pomoc w znalezieniu dobrej pracy. W szkole w sekretariacie. Nie mam pieniędzy
[29.01.2019]
Marta: Bardzo proszę ukochanego Świętego Charbela o pomoc w znalezieniu dobrej pracy [30.01.2019]
Iwona: Ojcze Chabrelu błagam pomóż mi. Nie mam pieniędzy na zapłacenie rachunków za telefon, gaz,
światło [30.01.2019]
Danuśka: Proszę pomyślne zdanie trudnych egzaminów dla mojej córki Darii [30.01.2019]
Zbyszek: proszę Boże Miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich [30.01.2019]
Sylwia: Proszę o modlitwę, o uwolnienie od wszelkiego przekleństwa, uzdrowienie mnie z mojej choroby.
Proszę o ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym [30.01.2019]
Magdalena: Jezu proszę o wymarzoną pracę i uwolnienie od ciągłych problemów zawodowych [30.01.2019]
Ela: proszę w intencji realizowania Sakramentu Małżeństwa, pojednanie, uwolnienie męża od alkoholu,
uzdrowienie naszych relacji i ciągłego nawracanie naszych serc do Boga [30.01.2019]
Jolanta: Dziękuję za wszystkie uproszone łaski i proszę o łaskę uzdrowienia mojej chorej nogi i kręgosłupa
cierpię już od dłuższego czasu [30.01.2019]
Janina: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty, ulecz płuca. Tobie zawierzyłam, wiem ze
wstawiasz się za tymi którzy Cię proszą [30.01.2019]
Janina: Święty Charbelu powierzam Twojej opiece Aurelcię, Antosia, Franciszka, Marcina, Patrycję, Anię,
Julię. Wypraszaj dla nas potrzebne łaski aby iść drogą Bożą, pomóż aby Marcin mógł zamieszkać w
mieszkaniu z rodziną. Tylko w Bożej opatrzności i w Tobie [30.01.2019]
Joanna: Proszę o zdrowie dla Marii i Bronisławy oraz o uwolnienie Moniki od uzależnienia od chipsów
[30.01.2019]
Prośba o pomyślne załatwienie spraw sądowych dla Marka [30.01.2019]
Marek: Święty Charbelu proszę by moja córka Sandra rzuciła palenie papierosów [30.01.2019]
Janina: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty. Ulecz jej płuca i wzmocnij ją Twoim
wstawiennictwem u Boga. Wierze w twoje wstawiennictwo [31.01.2019]

Zdzisława: Święty Charbelu proszę o cud uzdrowienia mojego syna Bartka [31.01.2019]
Robert: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela w intencji uzdrowienia mojego
kręgosłupa i przewodu pokarmowego. Boże opiekuj się moim synem, aby chętniej się uczył i czerpał z tego
radość. Daj mi siły aby mu pomagać. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe modlitwy wspólnocie a Bogu za
wszystko [31.01.2019]
Alina: Święty Charbelu proszę Cię o uwolnienie i uzdrowienie serca duszy i ciała dla Aliny, Moniki,
Mariusza, Cezarego i Krystyny [31.01.2019]
Mama: Świety Charbelu proszę Cię o dar potomstwa dla Magdaleny, Cezarego i Katarzyny, Mariusza proszę
o powrót do Boga do Kościoła [31.01.2019]
Andrzej: bardzo proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji zawodowej, łaskę wybaczenia swojemu szefowi,
potrzebne łaski dla niego. Proszę też o nową, godną pracę dla mnie, Boże prowadzenie i opiekę dla mnie i
dla mojej Kochanej żony [31.01.2019]
Andrzej: proszę o pomoc i potrzebne łaski dla mojej koleżanki z pracy Ani. Jest w zaawansowanej ciąży, już
od dłuższego czasu kaszle, czymś się bardzo martwi. Proszę o Bożą interwencję w sprawię zakupu przez nią
i jej męża nowego domu. Proszę też o Boże błogosławieństwo dla jej młodszego brata Mateusza, który ma
poważne problemy [31.01.2018]
Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara. Przeszedł już 6
chemioterapii. Proszę też o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Marysi [31.01.2019]
Andrzej: proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II wstawiaj się
za nami [31.01.2019]
Andrzej: proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II wstawiaj się
za nami [31.01.2019]
Andrzej: proszę o łaskę uzdrowienia i potrzebne dary Ducha Świętego dla lekarzy operujących Iwonę. Pod
koniec lutego czeka ją skomplikowana operacja usunięcia guza na kręgosłupie. Wielu lekarzy odmówiło jej
podjęcia się [31.01.2019]

