Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 6.02.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 7.07.2019 r.)

1.

Alina: Św. Charbelu proszę Cię o zdrowie i Boże Błogosławieństwo potrzebne łaski oraz opiekę Matki
Najświętszej dla mnie i moich dzieci [31.01.2019]

2.

Barbara: Boże błagam o rozwiązanie węzła, który paraliżuje życie mojego dziecka i moje oraz o cud
uleczenia [31.01.2019]

3.

Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uzdrowienie i potrzebne łaski
dla Mamy Wiesi i dla mnie, o uwolnienie mnie z fałszywych przekonań i urojeń, uzdrowienie z nerwicy
i ran duchowych [31.01.2019]

4.

Tomasz: Panie Jezu Chryste dziękuję Ci za uwolnienie mnie od ucisku w brzuchu oraz od uciekania,
ukrywanie się i unikania sytuacji jako skutków akupunktury. Chwała Bogu! [31.01.2019]

5.

Anna: Proszę Was bardzo o modlitwę w mojej intencji. Cierpię na łysienie prawdopodobnie z powodu
choroby autoimminologicznej. Już bardzo mi z tym ciężko [31.01.2019]

6.

Teresa: Św. Charbelu proszę Cię o rozwiązanie moich problemów życiowych i zdrowotnych oraz o dobrą
pracę dla córki [31.01.2019]

7.

Janina: Święty Charbelu proszę dziś wstaw się do Jezusa miłosiernego o wyleczenie chorych płuc u
mamy Marty [31.01.2019]

8.

Teresa: Proszę o modlitwę o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw [31.01.2019]

9.

Agata: Św. Charbelu wstaw się za nami do Boga o dar potomstwa dla nas – Agaty i Stanisława oraz o
zdrowie dla małego Mikołajka. Przybądź do niego i ulecz go [31.01.2019]

10. Danuta: O zdrowie dla ciężko chorej Karoliny - młodej mamy Kacperka, którego urodziła 10.01.2019.
Błagamy o uzdrowienie! [31.01.2019]
11. Dorota: Proszę Cię Święty Charbelu o zgodę miłość i zdrowie w nasze rodzinie [1.02.2019]
12. Dorota: Święty Charbelu dziękuje Ci za wszystko co mam, że zawsze byleś blisko gdy tylko było mi źle
[1.02.2019]
13. Andrzej: Prośba do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo Świętego Ojca
Charbela o dar uzdrowienia ciała i duszy [1.02.2019]
14. Anonimowe: Jezuniu błagam o cud uzdrowienia, ulituj się nade mną, przepraszam za wszystkie grzechy
popełnione, Jezu ufam Tobie [1.02.2019]
15. Anonimowe: Jezuniu błagam o cud uzdrowienia, zabierz strach, lęk obawy, rozwiąż węzeł który
spowodowany jest przez mój błąd [1.02.2019]
16. Marek: Panie Jezu uchroń mnie od śmierci samobójczej i piekła, wyprowadź mnie bezpiecznie z opresji
w jakiej się znalazłem, proszę o ulgę i wyzwolenie [1.02.2019]
17. Małgosia: Błagam o modlitwę za mojego męża Krzysia o łaskę nawrócenia i porzucenie alkoholu [1.02.2019]

18. Alina: O uzdrowienie mnie z bólów głowy, o nawrócenie do Boga dla Klary [1.02.2019]
19. Agnieszka: Św. Charbelu proszę o wstawiennictwo w intencji uwolnienia Mateusza od grzechu kłamstwa,
o przemianę serca i zdanie egzaminów [1.02.2019]
20. Ewa: O zdrowie dla całej rodziny, zdanie matury przez Olę, szczęśliwy egzamin Dominika,
bezpieczeństwo w szkole, rozwiązanie spraw Kamila [1.02.2019]

21. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię w dniu imienin mojej mamy Marii o zdrowie, miłość i opiekę Bożą
[2.02.2019]
22. Dorota: Święty Charbelu błagam Cię o zdrowie dla Riny i o opiekę Bożą dla niej i jej rodziny [2.02.2019]

23. Maria: Święty Charbelu proszę wstaw się za moja córkę Annę o zdrowie duszy i ciała o nawrócenie.
Pomóż jej by umiała kochać siebie i ludzi, a Bóg był na pierwszym miejscu [2.02.2019]
24. Ela: proszę w intencji uwolnienia męża Grzegorza od grzechu cudzołóstwa i od alkoholu [2.02.2019]
25. Justyna: Proszę Święty Charbelu o wstawiennictwo u Boga za moim tatą. Proszę o uzdrowienie go z
choroby nowotworowej. Wierze i ufam [2.02.2019]
26. Agnieszka: proszę o modlitwę o moje uzdrowienie, żeby Pan Bóg uwolnił mnie od choroby. Jezu ufam
Tobie [2.02.2019]
27. Dorota: proszę w intencji nawrócenia na drogę prawdy i wiary nieletniej córki oraz o wyzwolenie z
grzechu prostytucji. Dla nas rodziców i młodszej córeczki o łaskę zdrowia i wytrwałości w tym trudnym
czasie. Błogosław Boże naszej rodzinie bo jest źle [2.02.2019]
28. Marcin: proszę o pomoc w chorobie nowotworowej [3.02.2019]
29. Joanna: proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz wszelkie potrzebne łaski do jej
pokonywania dla Leszka [3.02.2019]
30. Klaudiusz: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie brata mamy taty dziadków Kasi wioli oraz
wsparcie dla rodziców w tym ciężkim okresie [3.02.2019]
31. Asia: Proszę o modlitwę za mój związek. O uratowanie go ponieważ jest źle. Mój narzeczony nie odzywa
się do mnie. Kocham go bardzo. Święty Charbelu módl się za Nas. Uratuj Nasz związek. Jezu Kocham
Cię i Ufam Tobie [3.02.2019]
32. Magdalena: Proszę o modlitwę o lepszą stałą pracę, zdrowie dla mamy, błogosławieństwo dla mojej
rodziny, wyprostowanie ścieżki mojego życia, dobrego męża, rodzinę, dar macierzyństwa. Z serca
dziękuję za modlitwę. Jezu ufam Tobie [3.02.2019]
33. Halina: Panie Jezu przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie. Jezu Ty wiesz co mi
dolega. Chwała Panu [3.02.2019]
34. Ewa: Panie Jezu przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o uzdrowienie. Jezu Ty wiesz co mi
dolega. Chwała Panu [3.02.2019]
35. Anna: Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy. Błagam dobrego Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej
Marii o uzdrowienie mojej mamy z chorób i dolegliwości, które od tylu lat bezustannie ją nękają jedna po
drugiej: z depresji oraz wszystkich dziwnych objawów bólowych, które ją dręczą i odbierają siły do życia oraz
poczucie sensu. Błagam o uwolnienie jej od bólu, dolegliwości i choroby, od psychicznych zniewoleń z
dzieciństwa, by sobie i innym przebaczyła i mogła wreszcie cieszyć się zdrowiem. Błagam też o trochę prostej
radości dla mamy każdego dnia, o spokojne życie, bez trosk, o dobre przyjaźnie, żeby znów była na tyle
zdrowa, by mogła z innymi emerytami cieszyć się wycieczkami i spotkaniami pełnymi radości. Dobry Panie
Boże, zechciej w miłosierdziu Swoim zabrać od niej te wszystkie choroby i dolegliwości, które powodują, że
jej dni są smutne i czarne i odbierają jej i mnie chęć do życia. Dla nas obu, zechciej Panie uzdrowić trwale
moją mamę i mnie, jeśli chcesz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen [3.02.2019]

36. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o dar zdrowia dla Riny i dziękuję za otrzymaną łaskę [4.02.2019]
37. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrej pracy [4.02.2019]
38. 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 [4.02.2019]

39. 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 [4.02.2019]
40. 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 [4.02.2019]
41. 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 [4.02.2019]
42. Grzegorz: proszę o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Ojca Charbela na ciele duchu i umyśle dla mojej
żony Karin córek Marty i Julii syna Piotra mojej mamy Marii teściowej Anny szwagra Eugeniusza, pana
Edwarda chorego na nowotwór. Dla siebie o uzdrowienie całego, kręgosłupa jego sztywności, refluksu
przełyku, układu krążenia nerwowego ,ciała ducha i umysłu. Pozdrowienia dla całej wspólnoty [4.02.2019]

43. Teresa: proszę o zdrowie wnuczki Zuzi i pomyślną operację [4.02.2019]
44. Izabela: Św. Charbelu proszę o uzdrowienie siostrzenicy z ropiejącego oczka, proszę o zdrowie dla
rodziców, siostry i jej córek. Proszę wyproś łaskę o uwolnienie mnie z lęku i natręctw oraz o zaprzestanie
nękania mojej siostry przez sąsiadkę i lokatorkę, o pozytywne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy
procesowej [4.02.2019]
45. Joanna: Proszę Cię Panie o uzdrowienie mojego życia, wypełnienie się mojego powołania, Twojej woli.
Panie, zabierz lęk z mojego życia, jeżeli taka jest Twoja wola. Amen [4.02.2019]
46. Danuta: proszę o łaskę uzdrowienia z przewlekłego zapalenia wątroby [5.02.2019]
47. Renata: Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego pojednania z człowiekiem z którym jestem w
głębokim konflikcie. Proszę Miłosiernego Boga o naprawienie naszych relacji i uzdrowienie serc. Żeby
nie było miedzy nami żadnego zła. Oby Miłosierny Bóg nas pogodził i połączył [5.02.2019]
48. Justyna: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Boga za moim tata proszę o uzdrowienie go z
choroby nowotworowej. Wierze Święty Charbelu w moc Twojego wstawiennictwa i wierzę w to, że
stanie się cud [5.02.2019]
49. Beata: Bardzo proszę za Gabrysie, aby Bóg jej błogosławił, odwrócił od złej przyjaźni i chronił przed
złem. Proszę dla niej o dobrych przyjaciół, pełnych wiary w Boga [5.02.2019]
50. Renata: proszę o łaskę zdrowia w rodzinie. O poprawę sytuacji w pracy. Abym przestała się bać
wszystkiego i wszystkich [5.02.2019]
51. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o zdrowie dla Marii [6.02.2019]
52. Joanna: proszę o wstawiennictwo za Monikę by była akceptowana w pracy i uwolniła się od objadania
chipsami [6.02.2019]
53. Joanna: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo za Markiem by mógł pozytywnie załatwić sprawy
urzędowe [6.02.2019]
54. Joanna: proszę o zdrowie Marii [6.02.2019]

55. Anna: Proszę o modlitwę w intencji Piotra, o rozwiązanie związku niesakramentalnego. Zdrowie, Dary
Ducha Św. dla Agnieszki i Anny [6.02.2019]
56. Sylwia: Proszę o we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu, zwłaszcza w tych naprawdę dla
mnie ważnych. Proszę o modlitwę, ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. Dziękuję
za wszystkie otrzymane łaski [6.02.2019]
57. Agnieszka: dziękuje za prace którą dostałam z Twojej łaski Panie, dziękuję za wsparcie mojego syna,
dziękuję za dzieci, którymi się opiekuję: Adriana, Antosia, Filipinki. Proszę o łaski dla nich i ich rodzin,
proszę o wzmocnienie mamy Adriana, która ciągle jeszcze wątpi, proszę o łaski dla mamy, która traci
wiarę na skutek choroby, proszę o błogosławieństwa dla rodziny Swietłany i Patryka, i innych rodzin
zagubionych. Dziękuję Panie że Jesteś i wspierasz nawet tych najbardziej zagubionych [6.02.2019]
58. Jolanta: Panie Jezu proszę o uzdrowienie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Felicji,
Jolanty, Czesława, Andrzeja,, Jolanty, Jakuba, Pauliny, Jarosława, Bernardy, Jana. Święty Charbelu
wstawiaj się za nami [6.02.2019]
59. Zofia: proszę o uwolnienie syna z nałogów i łaskę dobrego rozumu [6.02.2019]
60. Iwona: Proszę o modlitwę za mojego syna Pawła. Od wielu lat choruje na cukrzycę typ 1, ma liczne
powikłania, nie widzi na oko, ma nieustające biegunki i wymioty. Błagam o modlitwę za niego i moją
rodzinę. Serdeczne Bóg zapłać [6.02.2019]
61. Mama: Św. Charbelu proszę Cię o zdrowie dla Aliny, Moniki, Krystyny, Mariusza, Cezarego [6.02.2019]
62. Mama: Św. Charbelu proszę Cię o dar potomstwa dla Magdaleny, Cezarego i Katarzyny, Mariusza [6.02.2019]

63. Św. Charbelu proszę o nawrócenie i powrót do Kościoła, do Boga [6.02.2019]
64. Mama: Św. Charbelu proszę o nawrócenie i powrót do Kościoła, do Boga Moniki, Magdaleny, Katarzyny,
Mariusza [6.02.2019]
65. Alicja: Proszę Świętego Charbela o wstawiennictwo by Miłosierny Bóg uzdrowił mojego męża Norberta
z nowotworu złośliwego i z cukrzycy [6.02.2019]
66. 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 [7.02.2019]
67. Andrzej: proszę o pomoc i potrzebne łaski dla mojej koleżanki z pracy Ani. Jest w zaawansowanej ciąży,
już od dłuższego 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 [7.02.2018]
68. 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 [7.02.2019]
69. Andrzej: proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II wstawiaj
się za nami [7.02.2019]
70. 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 [7.02.2019]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 14.02.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 14.02.2019 r.)

1. Ewa: Proszę o zdrowie, potrzebne łaski i dobre wyniki badań dla mnie [6.02.2019]
2. Bożena: Proszę o łaski dla mojego syna Błażeja. Aby odnalazł w swoim życiu właściwą drogę i
powołanie. Otwórz mu Panie oczy i serce. Pomóż mu Panie Jezu za wstawiennictwem Świętego
Charbela [6.02.2019]
3. Teresa: Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji uzdrowienia mojego męża Andrzeja. Ma nawrót
choroby nowotworowej [7.02.2019]
4. Wiktoria: proszę i błagam za wstawiennictwem Świętego Charbela o zdrowie, o zaniechanie operacji,
o siły do życia, o silną wiarę, o zabranie leków i ciągłego niepokoju. Jezu ufam Tobie. Błagam o
uzdrowienie z choroby [7.02.2019]
5. Janina: Proszę o uzdrowienie dla mojej mamy Marty z choroby płuc [7.02.2019]
6. Ania: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty, ulecz płuca. Proszę o zdrowie dla Ani,
ulecz tarczycę. Proszę też zdrowie dla małego Franusia, Antosia Julii, o opiekę dla najbliższych,
wstawiając się za nami do Jezusa Miłosiernego [7.02.2019]
7. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o zgodę i miłość w naszym domu [7.02.2019]
8. Ola: proszę o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby; o uzdrowienie rodziców z chorób chronicznych.
O zdrowie duchowe dla całej rodziny. O łaskę zdrowia dla Martynki i Wojtusia. Składam podziękowanie
za tak wiele otrzymanych dotychczas łask [7.02.2019]
9. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie dla
Mamy Wiesi i dla mnie [7.02.2019]
10. Jola: Proszę o pomoc w życiu doczesnym i zbawienie dla Joli oraz Łucji i osób ze mną związanych
[7.02.2019]
11. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego męża Leszka z neuroboreliozy, jego nóg by mógł
wstać z wózka i samodzielnie chodzić. Proszę o zdrowy kręgosłup, aby złamanie którego doświadczył
podczas upadku nie przyniosło złych konsekwencji. Jezu ulituj się nad nami grzesznymi! [7.02.2019]
12. Anna: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej ciężko chorej mamusi [7.02.2019]
13. Dorota: Święty Charbelu wysłuchaj moich modlitw w sprawie Tobie wiadomej [8.02.2019]
14. Anna: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętego Charbela w intencji uzdrowienia i nawrócenia
mojego syna, o godne przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i dobrą spowiedź, o ochronę przed złym
wpływem, by żył zgodnie z Wolą Bożą i cieszył się wolnością dziecka Bożego, by wykorzystywał swój
talent na Chwałę Pana. Bóg zapłać za modlitwę. Chwała Panu za wszystko [8.02.2019]
15. Tomasz: proszę za żonę Kasię w trudnej chwili. Chwała Ci Panie [8.02.2019]
16. Gosia: proszę o wsparcie i uzdrowienie z ciężkiej choroby dla mamy oraz błogosławieństwo, siłę i
długie lata życia w zdrowiu tu na ziemi [9.02.2019]
17. A.: bardzo proszę o modlitwę za Panią Grażynę, która jest w śpiączce po wypadku na przejeździe
kolejowym. Jej stan jest ciężki i potrzebna jest gorąca modlitwa o powrót do zdrowia. Bóg zapłać
[9.02.2019]
18. M.: proszę o modlitwę w intencji małżeństwa. Niech Bóg poprowadzi Ich właściwą drogą, zwłaszcza
by mąż nie sięgał po używki, które niszczą jedność, a także o Jego głębokie nawrócenie i otwarcie serca
na miłość Jezusa. Bóg zapłać [9.02.2019]

19. M.: Proszę o modlitwę za mojego syna Dawida, by Jezus dotknął Jego serca i napełnił je miłością i
zaufaniem. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty prowadźcie Dawida, proszę. Bóg zapłać [9.02.2019]
20. Marzenna: Proszę o gorącą modlitwę w intencji sprzedaży mojej ziemi. Ja nie mam już sił i tracę
nadzieję. Potrzeba dużo łaski by to sprzedać. Święty Józefie, przyprowadź konkretnego kupca, prosze.
Bóg zapłać. Marzenna [9.02.2019]
21. Renata: Mama prosi o modlitwę za syna Łukasza o błogosławieństwo Boże, o porzucenie przez niego
nałogu i znalezienie pracy. Bóg zapłać za modlitwę [9.02.2019]
22. Elżbieta: Proszę o modlitwę za Szymona i pokój wewnętrzny, uporządkowanie i podjęcie dobrych
decyzji życiowych zgodnych z wolą Bożą [9.02.2019]
23. Irena: Proszę serdecznie o modlitwę za Elżbietę, która jest w ciężkim stanie na oddziale OIOM w
Ostródzie, po komplikacjach operacji wycięcia woreczka żółciowego. W wyniku operacji zostały
uszkodzone drogi żółciowe, co spowodowało zapalenie jamy otrzewnej. Stan Eli jest ciężki. Proszę o jej
zdrowie i wypełnienie woli Bożej. Bóg zapłać [9.02.2019]
24. Alina: Dziękuję za modlitwę w intencji Edyty, która przeszła poważną operację w stanie
błogosławionym. Proszę by jej nienarodzone dziecko urodziło się zdrowe [9.02.2019]
25. Margot: błagam o zdrowie, szczęście dla mamy oraz błogosławieństwo i opiekę na każdy dzień. Dodaj
jej Panie sił i uzdrów z ciężkiej choroby [9.02.2019]
26. Marzena: proszę o uzdrowienie mojego męża Sylwestra z choroby nowotworowej. Zawierzam go opiece
Jezusa i Maryi [9.02.2019]
27. Kamila: za wstawiennictwem Świętego Charbela błagam o uzdrowienie mnie z trudnej choroby
fizycznej i straszliwej nerwicy. Proszę również o zdrowie dla moich bliskich. Boże zmiłuj się. Amen
[9.02.2019]
28. Joanna: bardzo proszę o uzdrowienie mojego męża Artura z choroby nowotworowej i błogosławieństwo
Boże dla niego [9.02.2019]
29. Urszula: Proszę o modlitewne wsparcie dla chorych, za których sama się modlę. Dobry Boże daj zdrowie
Markowi, Łukaszowi, Elżbiecie, Laurze, Beacie, Danucie, Wiesławowi, Hubertowi i Jakubowi. Z całego
serca dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za uzdrowienie Alanka i Zygmunta [10.02.2019]
30. Iwona: bardzo proszę o uzdrowienie szwagra, męża, tatusia Tomka, który jest bardzo chory [10.02.2019]
31. 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 [10.02.2019]
32. Gosia: proszę o modlitwę żebym znowu nauczyła się chodzić po ciężkiej chorobie [8.02.2019]
33. Justyna: proszę o modlitwę o zdrowie mojej kochanej mamy Krystyny [10.02.2019]
34. Urszula: proszę o modlitwę za wnuka o uzdrowienie [10.02.2019]
35. Aga: proszę o pokój serca, szczęśliwe rozwiązanie ciąży i zdrowe potomstwo [10.02.2019]
36. Iwona: Błagam o modlitwę za mojego syna Piotra. Wypadł z 5 piętra, jest w stanie ciężkim. Błagam o
modlitwę za jego uzdrowienie [11.02.2019]
37. Ewa: proszę za moja rodzinę. Moje dzieci i wnuki. Proszę o zdrowie dla nas wszystkich i w intencjach
Bogu wiadomych [11.02.2019]
38. Krystyna: proszę o modlitwę w pewnej sprawie [11.02.2019]

39. Kuba: proszę o powrót Joli do mnie, żeby Pan Bóg wysłuchał moich modlitw i błagań , żeby doprowadził
nas do sakramentu małżeństwa . Proszę o wsparcie modlitwą [11.02.2019]
40. Halina: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Naszego Ojca, aby dał mi uzdrowienie jelit i guzka
w piersi. Chwała Panu [11.02.2019]
41. Ewa: Święty Charbelu proszę o wstawiennictwo u Naszego Ojca, aby dał, mi uzdrowienie z migreny,
depresji, nerwicy, abym mogła normalnie żyć. Chwała Panu [11.02.2019]
42. Paulina: proszę o modlitwę w intencji całkowitego cudownego uzdrowienia córeczki Nadii Marii
[11.02.2019]
43. Ewa: Święty Charbelu dziękuję za opiekę, proszę o zdrowie dla Mai, dobrą pracę dla Kamila, zdanie
matury i dobry wybór studiów dla Oli, zdanie egzaminów przez Dominika, o szczęście i zdrowie w
rodzinie [11.02.2019]
44. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię wysłuchaj moich modlitw w sprawie Tobie wiadomej [12.02.2019]
45. Natalia: proszę o modlitwę w mojej intencji o uzdrowienie [12.02.2019]
46. Ewa: proszę uzdrowienie i potrzebne łaski od Jezusa i Maryi [12.02.2019]
47. Kasia: Św. Charbelu wstaw się za nami do Boga i uproś mi i mojej przyjaciółce cud uzdrowienia z
choroby nowotworowej. Błagam o wiarę i nadzieję dla naszych rodzin, a nam daj rozeznanie po co nie
niesiemy ten krzyż choroby. Zawierzam Ci moją córkę Natalkę by spotkała prawdziwą miłość
[12.02.2019]
48. Małgosia: bardzo proszę o łaskę założenia rodziny, bycia mamą i żeby moje życie zaczęło być w końcu
poukładane [12.02.2019]
49. Edyta: przez Serce Jezusa proszę o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Lilii i Ali oraz Elizy
[12.02.2019]
50. Ewa: Błagam Panie o uzdrowienie mnie z tej choroby. Proszę o dobre wyniki badań [12.02.2019]
51. Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji Radka o siłę w chorobie i wiarę że ją pokona [12.02.2019]
52. Mira: Święty Charbelu, za Twoim wstawiennictwem uproś rozwiązanie spraw finansowych i powrót do
kraju, ale jeśli Pan ma inny plan, to daj mi siłę wytrwać [12.02.2019]
53. Beata: proszę za zdrowie mojej kuzynki Ewy, która jutro ma operacje na raka [13.02.2019]
54. Maria: proszę o modlitwę za ciężko chorego męża Edwarda i dziękujemy za nią [13.02.2019]
55. Ewa: Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej córeczki Kornelki [13.02.2019]
56. Jola: Święty Ojcze Charbelu, błagam wstaw się u Boga za moim synem Kamilem, by miał siły żyć, by
zechciał się leczyć [13.02.2019]
57. Sylwia: proszę we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu, zwłaszcza w tych
najtrudniejszych. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski [13.02.2019]
58. Iwona: Święty Charbelu błagam Cię wysłuchaj mnie. Proszę Cię o Twoje wstawiennictwo i opiekę.
Proszę Cię pomóż Leszkowi w problemach finansowych, żeby wyszedł z długów [13.02.2019]
59. Ela: proszę w intencji Małgosi o potrzebne łaski dla niej [13.02.2019]
60. Ela: proszę w intencji męża Grzegorza o uwolnienie od alkoholu i cudzołóstwa [13.02.2019]
61. Basia: proszę o znalezienie przeze mnie godnej pracy [13.02.2019]

62. Róża: przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla
rodzin Podsiadło, Haładus i Krachulec [13.02.2019]
63. Magdalena: Jezu Najdroższy oddaję Ci bardzo delikatną sprawę mojego serca. Proszę zrób tak jak ma
być i daj mi pokój ducha [13.02.2019]
64. Bardzo proszę o modlitwę za Karola, Natalkę i ich dzieci (Laurę i Kingę) którzy 5.02.2019 mieli
wypadek samochodowy w drodze nad morze. Jest to rodzina bardzo zaangażowana w służbę. Posługuje
w Szkole Nowej Ewangelizacji Chrystusa Króla w Katowicach. Karol jest w stanie bardzo ciężkim, jest
utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. 8.02 ma być próba wybudzenia go, nie wiadomo jeszcze w
jakim stanie jest mózg. Bo na całym ciele obrażenia wielonarządowe. Natalka ma złamana miednicę,
obie nogi i przebite płuco. Dzieci w stanie nieco lepszym. Prosimy o modlitwę. I o to, by Karol był
świadomy i jego mózg był sprawny [13.02.2019]
65. Dorota: bardzo proszę o zdrowie [13.02.2019]
66. Kasia: Święty Charbelu proszę wstaw się za Tomkiem, który przeszedł operacje trzustki, a teraz w
ciężkim stanie leży w szpitalu. Uproś mu powrót do zdrowia, a jego bliskim siłę, wiarę i nadzieję
[13.02.2019]
67. Joanna: Proszę o pomyślne załatwienie spraw sądowych dla Marka [13.02.2019]
68. Joanna: Proszę o zdrowie dla Marii i Bronisławy [13.02.2019]
69. Wiktoria: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Bożą opaczność o łaskę zdrowia, uniknięcie
operacji, cud uzdrowienia, siły do codziennego życia. Błagam o modlitwę uzdrowienia [13.02.2019]
70. Andrzej: bardzo proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji zawodowej, o potrzebne łaski dla mojego szefa
dla mnie. Proszę też o nową, godną pracę dla mnie, Boże prowadzenie i opiekę dla mnie i dla mojej
kochanej żony [14.02.2019]
71. 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 [14.02.2019]
72. Andrzej: proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II wstawiaj
się za nami [14.02.2019]
73. 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 [14.02.2019]
74. Andrzej: proszę o cud przemiany serca, łaskę nawrócenia, nadzieję i radość życia dla mojego brata
Ryszarda [14.02.2019]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 21.02.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 21.02.2019 r.)

1. Danuśka: proszę o modlitwę za moja córkę, żeby zdała bardzo trudne egzaminy. Proszę o zdrowie dla
niej [14.02.2019]
2. Ola: przez wstawiennictwo Świętego Charbela pokornie proszę o łaskę pełnego uzdrowienia dla syna z
nieuleczalnej choroby, o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla schorowanych rodziców , o łaskę głębokiej
wiary dla dzieci. O pokój w rodzinie. Składam podziękowanie za dotychczasowe łaski [14.02.2019]
3. Anna: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej mamusi Danuty [14.02.2019]
4. Bardzo proszę o modlitwę za Karola, Natalkę i ich dzieci (Laurę i Kingę) którzy 5.02.2019 mieli
wypadek samochodowy w drodze nad morze. Jest to rodzina bardzo zaangażowana w służbę. Posługuje
w Szkole Nowej Ewangelizacji Chrystusa Króla w Katowicach. Stan na 7.02.2019: Karol był w stanie
bardzo ciężkim, utrzymywany w śpiączce farmakologicznej 8.02 miała być próba wybudzenia go, nie
wiadomo jeszcze w jakim stanie jest mózg. Bo na całym ciele obrażenia wielonarządowe. Natalka ma
złamaną miednicę, obie nogi i przebite płuco. Dzieci w stanie nieco lepszym [14.02.2019]
5. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie dla
Mamy Wiesi i dla mnie [14.02.2019]
6. Andrzej: proszę o Boże miłosierdzie i pomoc dla Andrzeja, o zerwanie z nałogiem palenia [14.02.2019]
7. Janina: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty. Ulecz płuca, wzmocnij. Proszę o
zdrowie dla Antosia, Franusia, Aurelci, Julii, Marcina, Anusi i najbliższych [14.02.2019]
8. Robert i Dorota z rodzinami: bardzo prosimy o modlitwę o uzdrowienie z raka endokrynnogennego
Roberta z Łodzi. Po ostatniej scyntylografii komputerowej, która odbyła się po podaniu izotopu
12.11.2018 w poniedziałek, widać malutką poprawę, zniknęły przerzuty z węzłów chłonnych jamy
brzusznej, ale nadal ogon trzustki i wątroba wyłapuje izotop, a wiec coś tam nadal jest. Proszę niech
spłynie łaska Boża na osobę Roberta i sprawi, że będzie zdrowym człowiekiem. Bardzo mocno w to
wierzymy i dziękujemy za wstawiennictwo i modlitwę [14.02.2019]
9. Jolanta: proszę o uzdrowienie i Boże błogosławieństwo dla Felicji, Jolanty, Czesława, Andrzeja, Jolanty,
Jakuba, Pauliny, Krystyny, Jarosława, Bernardy, Jana, Józefy [14.02.2019]
10. Agnieszka: bardzo proszę o modlitwę aby Pan Bóg dał mojemu mężowi łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej [14.02.2019]
11. Margot: błagam o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby dla mamy oraz opiekę i błogosławieństwo na
każdy dzień. Proszę Cię Panie pozwól jej cieszyć się zdrowiem i życiem jeszcze przez długie lata
[14.02.2019]
12. Marta: bardzo proszę o łaskę zdrowia fizycznego i psychicznego dla mnie i całej mojej rodziny. Dziękuję
za wszystkie łaski [14.02.2019]
13. Dorota: Jezu Chryste, Synu Boży, błagam Cię aby najbliższe badania TK i PET pokazały, że przez ręce
lekarzy z Twojej łaski mój syn Antek (15 lat) został wyleczony z choroby nowotworowej, aby
dotychczasowe mordercze leczenie okazało się skuteczne i aby nie było już nawrotu choroby. Błagam o
łaskę uzdrowienia duszy i ciała Antosia i aby tak już pozostało. Błagam też, aby nigdy nie było nawrotu
choroby nowotworowej u starszego brata Antka leczonego rok temu i aby Dobry Bóg błogosławił mu w
życiu. Aby choroby nowotworowe opuściły naszą rodzinę, abym ja również nie usłyszała ponownie
takiej diagnozy [15.02.2019]
14. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o dar miłości i założenia rodziny [15.02.2019]

15. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o zbawienie dla śp. Władysława i pomoc dla wszystkich dusz w
czyśćcu cierpiących [15.02.2019]
16. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o zgodę i miłość w naszym domu oraz wysłuchanie modlitwy w
sprawie Tobie wiadomej [15.02.2019]
17. Bernadetta: proszę abym dostała pracę w klasach specjalnych w Chełmcu [15.02.2019]
18. Jola: proszę o zbawienie i pomoc w życiu dla Joli oraz Łucji i dla osób ze mną związanych [15.02.2019]
19. Barbara: proszę o modlitwę w sprawie Bogu wiadomej [15.02.2019]
20. Małgorzata: proszę o modlitwę w sprawie Bogu wiadomej [15.02.2019]
21. Małgorzata: proszę o modlitwę w mojej intencji [15.02.2019]
22. Ela: proszę o modlitwę w intencji męża Krzysztofa chorego na raka [15.02.2019]
23. Joanna: Jezu uzdrów nas i uwolnij nas, mnie i dzieci z pieca utrapień, błagam nie pozwól mi ich nigdy
zabierać, uczyń Panie potężny znak aby ci którzy nas dręczą zostali zatrzymani w złu i nawróceni a my
ocaleni i na ciele i na duszy. Jezu spójrz jak jestem uboga i nędzna we wszystko, a Ty do takich właśnie
obiecałeś przyjść, więc przyjdź i zostań z nami na zawsze i pomagaj nam we wszystkim, błagam Cię,
bez Ciebie nie ma życia ani nadziei. Jezu błagam przez Maryję, Świętych s. Faustynę i Jana Pawła II
[15.02.2019]
24. Agnieszka: proszę o zdrowie, pomyślny przebieg operacji, wzmocnienie w wierze i miłości do Boga
[15.02.2019]
25. Kacper: proszę o uzdrowienie dla 10-letniej Julki chorej na raka i powrót do zdrowia dla Kacpra
[15.02.2019]
26. Iwona: błagam o modlitwę w intencji mojego synka Piotrka, 30 lat który odszedł od nas 13.02.2019, tak
niespodziewanie, módlcie się błagam za niego [16.02.2019]
27. M.: proszę o gorącą modlitwę za Annę, o siły w opiece nad chorym od dawna na raka z przerzutami
mężem Franciszkiem. Niech Maryja wspomaga Annę i uprosi dar zdrowia dla Franciszka [14.02.2019]
28. Marzenna: proszę o modlitwę za ks. Tadeusza, o. Michała, za wszystkich kapłanów i osoby
konsekrowane, zwłaszcza te pogubione. Jezu, Maryjo, Święty Józefie, chrońcie Wasze perły, umocnijcie
na wybojach dróg , obdarzcie mocą wytrwania i zawróćcie tych, którzy pobłądzili, aby znowu weszli na
drogi Pana [14.02.2019]
29. Marzenna: proszę o modlitwę za mnie, o siły w dochodzeniu do zdrowego funkcjonowania, zarówno
duchowego jak i fizycznego. Serdeczne Bóg zapłać [14.02.2019]
30. Irena: proszę o gorącą modlitwę w intencji mojej córki Izy, o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe,
także o zdrowie dla dzieciątka, które nosi pod sercem. Święta Rodzino otoczcie mamę i dzieciątko swoją
opieką [15.02.2019]
31. Daria: proszę o modlitwę w intencji o uzdrowienie mnie z nerwicy i depresji, z syndromu DDA, o to
bym szybko trafiła do dobrego specjalisty na terapię NFZ i by mi ona pomogła. Proszę o modlitwę o
światło Ducha Świętego oraz o rozeznanie drogi życiowej i zawodowej, o wszelkie potrzebne łaski
szczególnie w pracy po długotrwałej nieobecności [16.02.2019]
32. Aneta: proszę o uzdrowienie, zarówno fizyczne (w szczególności zatok, serca, nerwów i tarczycy,
kręgosłupa, żołądka, jelit bardzo mi dokuczają wszystkie te dolegliwości), jak i duchowe i psychiczne.
Proszę też o zdrowie dla mojej córki Oliwii oraz o zdrowie dla mojego męża Andrzeja, zdrowie i
błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. Bóg zapłać [16.02.2019]

33. 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 [16.02.2019]
34. Maria: Święty Charbelu błagam o pomoc dla mojego syna Wojtka w wydostaniu się z alkoholizmu
[16.02.2019]
35. Dorota: bardzo proszę o modlitwę za syna Emila o łaskę nawrócenia i trzeźwości. Bóg zapłać
[16.02.2019]
36. Katarzyna: proszę o modlitwę za moją rodzinę, abyśmy mogli znaleźć swoje miejsce na ziemi dom oraz
za wyjście z problemów finansowych [16.02.2019]
37. Halina: Święty Charbelu miej mnie w opiece podczas operacji [16.02.2019]
38. Katarzyna: proszę o modlitwę w intencji 13-letniej Agaty aby zostały złamane przeszkody i zaczęła
mówić dorosłym spoza domu o swojej krzywdzie i poważnym problemie jej dotykającym w domu
rodzinnym. Aby Agata znalazła na swojej drodze osobę która pomoże jej w otwarciu się i opowiedzeniu
o krzywdzie i rozwiąże i zakończy problem [16.02.2019]
39. Dorota: proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Mateusza z choroby nowotworowej żeby ból ustąpił
i wyniki się poprawiły żeby wrócił apetyt. Proszę też o Boże błogosławieństwo dla Alicji, o zdrowie dla
całej rodziny, a także o przemianę serca Jolanty i Joanny [17.02.2019]
40. Alicja: proszę o modlitwę. Od 2015 roku choruje na raka piersi. Teraz wykryto u mnie przerzuty do
kości [17.02.2019]
41. Katarzyna: proszę o modlitwę o zdrowie dla mojego ciężko chorego męża Piotra [17.02.2019]
42. Paula: proszę o modlitwę w swojej intencji o uzdrowienie z nerwicy lękowej. Jezu zabierz lęk, pomóż
mi zaufać Ci bezgranicznie, proszę zabierz ode mnie wszystkie choroby, cały stres, niepokój, ból. Bądź
przy mnie blisko i uzdrów mnie i moją duszę [17.02.2019]
43. Paula: proszę o modlitwę za mojego męża. Zabierz od niego Panie tą całą złość, nienawiść. Pokaż mu
właściwą drogę by był blisko Ciebie. Tak bardzo Cię proszę. Jezu czuwaj nad nim by zmieniły się relacje
w naszym małżeństwie i rodzinie [17.02.2019]
44. Anna: proszę o ukojenie nerwów, spokój wewnętrzny i radość w sercu dla Ireny. Niech zauważy, że jej
zachowanie rozbija rodzinę [17.02.2019]
45. Megi: proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej [17.02.2019]
46. Ela: proszę w intencji Marii o potrzebne łaski [17.02.2019]
47. Margot: dziękuję za dotychczasową opiekę i pomoc. Proszę o wiarę, siłę dla mamy i siostry w pokonaniu
choroby, aby wszystko miało szczęśliwe zakończenie. Błogosław Panie mojej rodzinie [17.02.2019]
48. Urszula: proszę o łaskę zdrowia dla naszej rodziny i cud zamążpójścia dla córki Magdy [17.02.2019]
49. Zdzisław: proszę o pomoc w znalezieniu dla mnie pracy oraz o pomoc dla Ewy w rozwiązaniu jej
problemów finansowych [17.02.2019]
50. Anna: : Proszę o pomyślność w firmie. O zdrowie dla ciężko chorej osoby, o spowiedź świętą dla pewnej
osoby, o opiekę Bożą dla mnie i całej mojej rodziny [18.02.2019]
51. Beata: Święty Charbelu proszę Cię o zdrowie [18.02.2019]
52. Krystyna: proszę o zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie, Proszę też o dar ufnej modlitwy
[18.02.2019]
53. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o zdrowie, zgodę i pojednanie w naszej rodzinie [18.02.2019]

54. Karolina: proszę o modlitwę o dostąpienie nawrócenia i łaski dobrej spowiedzi [19.02.2019]
55. Franciszek: prosząc o wstawiennictwo Świętego Charbela błagam Boga o szczęśliwe rozwiązanie,
zdrowie dla córki Magdaleny i dziecka [19.02.2019]
56. Monika: proszę o potrzebne łaski i pomoc Bożą przy pisaniu pracy magisterskiej oraz o światło Ducha
świętego dla przyjaciółki Karoliny [19.02.2019]
57. Beata: Proszę o Modlitwę o zdrowie dla mojego męża Krzysztofa, o szybką diagnozę oraz skutecznie
leczenie [19.02.2019]
58. Maciej: proszę o modlitwę za moją córkę Lenę u której prawie 3 miesiące temu wykryto nowotwór
złośliwy jajnika. Córka ma 7 lat. Wierzymy, że modlitwa za jej zdrowie pomoże ją zwyciężyć. Proszę
wszystkich, którzy czytają moja prośbę o modlitwę za jej zdrowie [20.02.2019]
59. Sylwia: Proszę o modlitwę o skuteczną ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym. Proszę o
modlitwę we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski
[20.02.2019]
60. Grzegorz: przez wstawiennictwo św. Ojca Charbela proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla
mojej żony Karin córek Marty i Julii syna Piotra mojej mamy Marii i teściowej Anny szwagra
Eugeniusza i dla siebie samego [20.02.2019]
61. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie dla
Mamy Wiesi i dla mnie [20.02.2019]
62. Paulina: proszę o modlitwę za moja siostrę Annę o uzdrowienie z choroby nowotworowej [20.02.2019]
63. Joanna: proszę o pomyślne zakończenie sprawy sądowej dla Marka [20.02.2019]
64. Joanna: proszę o zdrowie dla Marii i pomyślne załatwienie spraw urzędowych dla Bronisławy
[20.02.2019]
65. Agnieszka: proszę o modlitwę w intencji Radosława, o jego powrót do sił i wiarę, że ta choroba ma
jakiś sens [20.02.2019]
66. Jola: proszę o pomoc i zbawienie dla Joli oraz Łucji i osób ze mną związanych [21.02.2019]
67. Dorota: Święty Charbelu dziękujemy Ci za miłość i opiekę i prosimy o zdrowie i opiekę Bożą dla
Katarzyny w 100. rocznice urodzin [21.02.2019]
68. Kasia: Św. Charbelu błagam wstaw się za nami by Dobry Ojciec zechciał uratować życie moje i mojej
przyjaciółki. Obie zmagamy się z nawrotem choroby nowotworowej. Ty wiele łask wypraszasz dla
tych co się do Ciebie uciekają. Błagam wspomnij na nas [21.02.2019]
69. X: proszę o modlitwę za moją przyjaciółkę. Jest w 30 tygodniu ciąży i są komplikacje. Proszę o łaskę
aby dzieciątko narodziło się w odpowiednim czasie a Mamusia wyszła cała i zdrowa. Św. Janie Pawle
II prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo. Maryjo Tobie zawierzamy tą sprawę. Jezu ufamy Tobie
[21.02.2019]
70. Jolanta: proszę o uzdrowienie i Boże błogosławieństwo dla Felicji, Jolanty, Czesława, Jolanty, Jakuba,
Andrzeja, Jarosława, Jakuba, Jana, Krystyny, Pauliny, Bernardy, Józefy i Danuty [21.02.2019]
71. Andrzej: proszę też o nową, godną pracę dla mnie, Boże prowadzenie i opiekę dla mnie i dla mojej żony.
Proszę także proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II
wstawiaj się za nami! [21.02.2019]
72. 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 [21.02.2019]

73. 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 [21.02.2019]
74. Andrzej: proszę o cud przemiany serca, łaskę nawrócenia, nadzieję i radość życia dla mojego brata
Ryszarda. Proszę dla niego, jeśli taka jest Twoja wola Panie, o cud znalezienia żony dla niego
[21.02.2019]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 28.02.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 28.02.2019 r.)

1. Ola: Święty Charbelu, wstawiaj się w naszych potrzebach, błagamy! Proszę o uzdrowienie syna z
nieuleczalnej choroby i uleczenie wszelkich innych jego dolegliwości, o zdrowie i wytrwałość w
dolegliwościach starszego wieku dla rodziców, o głęboką wiarę dla dzieci i pokój w całej rodzinie.
Dziękuję serdecznie za wszelkie dotychczasowe łaski. Chwała na Wysokości Bogu! [21.02.2019]
2. Danuta: proszę o Boże błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. O opiekę Matki Boskiej nad moimi
dziećmi [21.02.2019]
3. Viktoria: Święty Charbelu bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki [21.02.2019]
4. Ewa: Proszę Boże Wszechmocny i Miłosierny o łaskę uzdrowienia mnie i o dobre wyniki badań aby
wszystko było w porządku z moim zdrowiem [21.02.2019]
5. Agata: Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy. A także w intencji mojej rodziny o
potrzebne łaski [22.02.2019]
6. Matka: Święty Charbelu proszę Cię o cud uzdrowienia Grzegorza. Proszę też o podjęcie przez niego
dobrej, stałej pracy wśród dobrych ludzi. Z podziękowaniem za modlitwę i za łaski otrzymane dla mnie
i dla rodziny. [22.02.2019]
7. Danuta: proszę o powrót do zdrowia dla Danuty. Proszę o wyzwolenie kobiet z nienawiści. Bóg zapłać
za modlitwę [22.02.2019]
8. Marcin: proszę o uzdrowienie moich oczu i z innych chorób. O bezpieczeństwo i błogosławieństwo
Matki Bożej [22.02.2019]
9. Andrzej: Proszę o zdrowie, ochronę, pokój i radość dla Dmitrija, Nadieżdy, Anyi, Wiktorii, Poliny, Olgi,
Andrzeja i Rusłana [22.02.2019]
10. Maria: proszę o przywrócenie mojej własności w formie finansowej. Na większą chwałę Pana Boga
[22.02.2019]
11. Anna: Święty Charbelu błagam wstawiaj się za mną. Proszę o uzdrowienie mojej mamy która choruje
na nowotwór [23.02.2019]
12. Łukasz: Bardzo proszę o modlitwę za mnie o uzdrowienie z ciężkich chorób nerek i trzustki. I o
modlitwę za zdrowie mojej żony i dzieci. Bóg zapłać [23.02.2019]
13. Grzegorz: przez wstawiennictwo Świętego Ojca Charbela proszę o uzdrowienie ciała, ducha i umysłu
dla mojej żony Karin, córek Marty i Julii, syna Piotra, mojej mamy Marii, teściowej Anny, szwagra
Eugeniusza i dla siebie samego [23.02.2019]
14. Magda: proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla Karoliny. O dobrego
męża i dar macierzyństwa dla jej siostry. O rozwiązanie węzłów pokoleniowych w rodzinie [23.02.2019]
15. Joanna: Proszę o modlitwę za mojego tatę, który zmaga się z chorobą nowotworową. Proszę o jego
uzdrowienie i szczęśliwy przebieg operacji [24.02.2019]
16. Izabela: proszę o uzdrowienie dla moich bliskich i dla mnie [24.02.2019]
17. Anna: Błagam módlcie się za abym wkrótce znalazła pracę [24.02.2019]
18. Monika: Proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla mojej mamy Bożeny [24.02.2019]
19. Agata: proszę o uzdrowienie dla Mamy! [24.02.2019]

20. Dorota: Święty Charbelu wysłuchaj moich modlitw w sprawie Tobie wiadomej [25.02.2019]
21. Magda: proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla Karoliny. O dobrego
męża i dar macierzyństwa dla jej siostry. Matko Boża chroń nas od złych ludzi, rozwiąż węzły
pokoleniowe w rodzinie [25.02.2019]
22. Barbara: proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny o łaskę i pogłębienia wiary u dzieci i wnuków oraz o
polepszenie bytu dla dzieci [25.02.2019]
23. Wiesia: Święty Charbelu, Święta Rito proszę o szlachetne małżeństwo, jak żyć w tym świecie, o piękną
miłość. Moja nadzieja jest mała, opieram się na waszej [25.02.2019]
24. Jola: Przez wstawiennictwo świętego Ojca Charbela proszę o rodzeństwo dla mojego wnuczka Bartusia
i łaskę drugiego dziecka dla córki i zięcia oraz o zdrowie dla całej rodziny. Dziękuję za wszystkie
otrzymanie łaski [25.02.2019]
25. Małgorzata: za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienie mojej siostry Wioletty z choroby
nowotworowej. Dostajemy wiele znaków, że Bóg nas słucha i pokrzepia nasze serca. Wierzymy, że
doznaliśmy cudu nawrócenia [26.02.2019]
26. Dorota: Święty Charbelu proszę Cię o pomoc w sprawie tobie wiadomej [26.02.2019]
27. Marzanna: Święty Charbelu pokornie proszę o wstawiennictwo w odzyskaniu wzroku i ustąpienie bólu
w oku mojego taty [26.02.2019]
28. Elżbieta: Święty Charbelu wypraszaj dla mnie u Boga Najwyższego dar macierzyństwa i zdrowego
potomstwa [26.02.2019]
29. Teodora: proszę o powrót Michała i o wzajemne pojednanie [26.02.2019]
30. Kamila: Dziękuję Ci Panie za pomyślny przebieg operacji. Proszę Cię przez wstawiennictwo św.
Charbela i Najświętszej Matki o dobre pokierowanie dalszym działaniem lekarza, który się mną zajmuje,
o dobre wyznaczanie wizyt w odpowiednim terminie i o to by leczenie bardzo nie bolało a przez Ciebie
Panie dokonało się moje uzdrowienie [26.02.2019]
31. Anna: Święty Charbelu proszę o uproszenie łaski uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej mamy
Danuty. Miej ją w swojej opiece [26.02.2019]
32. Daria: proszę o modlitwę za Monikę o mądrość Ducha Świętego i powrót do Polski. O zakończenie
złego związku, a także za mnie o szczęśliwe rozwiązanie [26.02.2019]
33. Ewa: błagam Święty Charbelu wyjednaj mi u Boga Wszechmocnego łaskę uzdrowienia mnie z choroby.
Proszę o dobre wyniki badan, aby wszystko było w porządku z moim zdrowiem [26.02.2019]
34. Dorota: proszę Jezu o łaskę zdrowia i uzdrowienie z choroby nowotworowej [26.02.2019]
35. Dorota: proszę Jezu o zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i bliskich [26.02.2019]
36. Dorota: proszę Jezu o szczęśliwą i bezpieczną podróż do Libanu, do Świętego Charbela [26.02.2019]
37. Dorota: Proszę Jezu o duchowe uwolnienie od złego ducha i uzdrowienie duszy, ciała, umysłu, proszę o
uzdrowienie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe. Proszę Jezu ratuj mnie [26.02.2019]
38. Janina: Święty Charbelu proszę o uzdrowienie małego Antosia. Niech Twoja dłoń go uzdrowi
[26.02.2019]
39. Janina: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty, Aurelci, Antosia, Franciszka. Wiem,
że Twoje wstawiennictwo uprosi potrzebne łaski. Przemień Patrycję, Marcina. Niech Twój dotyk
przeniknie ich ciała [26.02.2019]

40. Anna: Proszę o łaskę uwolnienia i wypełniania Woli Bożej w życiu. Bóg zapłać za modlitwę
[26.02.2019]
41. Żona: proszę o gorącą modlitwę w intencji wzajemnego wybaczenia wszystkich krzywd w moim
małżeństwie. Jezu, Maryjo, Józefie Święty ratujcie! Bóg zapłać [27.02.2019]
42. Kasia: proszę o modlitwę za śp. Władysława, mojego tatę, który odszedł do Domu Ojca. Niech Jezus,
Maryja i Józef Święty zaprowadzą Go do Nieba. Bóg zapłać [27.02.2019]
43. Krystyna: proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z komórek nowotworowych oraz o łaskę wiary dla
Natalii. Bóg zapłać [27.02.2019]
44. 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 [27.02.2019]
45. Anna: proszę o Boże Miłosierdzie dla rodziny Milczarskich, Saternus, Sikorów, Hoser, Idzik, Młynik,
Banaszek, Szkarlat, Szydłowskich, Nowak, Zgutka, Ciechanowicz, Kielak, Kazmierkowskich, Algiert,
Litwin, Witko. O beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego [27.02.2019]
46. 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. 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 [27.02.2019]
47. 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 Zgutkę, Zenona Panasik, Leszka, Ireneusza Giers, Adama Giers [27.02.2019]
48. Janina: Święty Charbelu proszę przez Twoje wstawiennictwo do Boga proszę o pracę dla córki Kasi, o
ile jest to zgodne z wolą Bożą. Bóg zapłać [27.02.2019]
49. Bardzo przez wstawiennictwo Świętego Charbela do Boga Wszechmogącego proszę o dar odnowy
Ducha Świętego, łaskę zdrowia psychicznego i fizycznego dla syna Karola [27.02.2019]
50. Sylwia: Proszę o ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. Proszę o miłosierdzie Boże
i Ducha Świętego, o cud w intencjach, które noszę w swoim sercu. Dziękuję za wszystkie otrzymane
łaski. Bóg zapłać [27.02.2019]
51. Robert i Dorota z rodzinami: bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie z raka endokrynnogennego z
przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych Roberta. Po ostatniej scyntygrafii komputerowej, która
odbyła się 16.01.2018, widać poprawę, zniknęły przerzuty z węzłów chłonnych jamy brzusznej, ale
najważniejsze, że zniknął guz. Badanie jednak nadal pokazuje zmiany na powierzchni ogona trzustki i
wątroby. Proszę niech spłynie łaska Boża na Roberta i niech dokona się cud całkowitego uzdrowienia.
Bardzo mocno w to wierzymy i dziękujemy za wstawiennictwo i modlitwę [27.02.2019]
52. Halina: Święty Charbelu uproś u Najwyższego Naszego Pana łaski zdrowia dla mnie i uleczenia moich
jelit. Ból utrudnia mi życie [27.02.2019]
53. Marta: proszę o modlitwę wstawienniczą za mnie i Karola. Proszę o wyjaśnienie nieporozumień, o
odnowę kontaktu i o dalszą możliwość budowania związku [27.02.2019]

54. Hanna: proszę Cię Święty Charbelu przyjdź do mojego jedenastoletniego wnuka, który przebywa w
szpitalu z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego i ulecz go mocą Ducha Świętego. Amen
[27.02.2019]
55. Beata: proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę, żebyśmy nie mieli problemów finansowych, żebyśmy
jak najszybciej pospłacali wszystkie zobowiązania i długi, żeby nasza sytuacja finansowa była dobra
[27.02.2019]
56. Beata: proszę o modlitwę w intencji zakochania się z wzajemnością i żebyśmy razem żyli w miłości,
wierności, zaufaniu i szacunku [27.02.2019]
57. Joanna: proszę o wstawiennictwo Świętego Charbela aby Marek pomyślnie załatwił sprawy sądowe
[27.02.2019]
58. Joanna: proszę o pomyślne zakończenie spraw urzędowych dla Bronisławy [27.02.2019]
59. Jola: proszę, przez wstawiennictwo świętego Ojca Charbela o dar rodzeństwa dla Bartusia [27.02.2019]
60. Justyna: proszę by zaczął się naturalny proces porodu, bez sztucznego wywoływania. Aby przebiegł
szczęśliwie, a dziecko i matka byli zdrowi. Proszę o dary Ducha Świętego dla lekarzy i personelu
medycznego [28.02.2019]
61. Jolanta: proszę o zbawienie i pomoc dla Joli oraz Łucji i osób ze mną związanych [28.02.2019]
62. Robert: Święty Charbelu proszę za rodzinę. Jeśli jest taka wola Pana wyproś nam łaski potrzebne do
uratowania naszego małżeństwa, jak również za przyjaciela który niszczy siebie [28.02.2019]
63. Robert: Proszę Boże za wstawiennictwem Świętego Charbela o unormowanie ciśnienia i spokój duszy
umocnienie wiary. Pomagaj proszę rodzinie, gdy ja niedomagam. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe
modlitwy . Chciałbym uzdrowienia, ale dziękuję za każdy dzień, zwłaszcza od zawału. Prowadź Jezu do
zbawienia. Święty Charbelu wymódl wytchnienie w cierpieniu [28.02.2019]
64. Jola: proszę o łaskę uzdrowienia, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Felicji ,Jolanty,
Czesława, Andrzeja, Jolanty, Jakuba, Krystyny, Pauliny, Jakuba, Bernardy, Józefy Jana, Danuty, Marii.
Dziękuję za otrzymane łaski w mojej rodzinie [28.02.2019]
65. Alicja: Święty Charbelu proszę z całego serca o uzdrowienie mojego męża Daniela z choroby
nowotworowej. Ulżyj proszę jego cierpieniom [28.02.2019]
66. Andrzej: proszę też o nową, godną pracę dla mnie, Boże prowadzenie i opiekę dla mnie i dla mojej żony.
Proszę także proszę o cud macierzyństwa dla mojej kochanej żony i dla mnie. Święty Janie Pawle II
wstawiaj się za nami! [28.02.2019]
67. 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 [28.02.2019]
68. Andrzej: proszę o cud przemiany serca, łaskę nawrócenia, nadzieję i radość życia dla mojego brata
Ryszarda. Proszę dla niego, jeśli taka jest Twoja wola Panie, o cud znalezienia żony dla niego
[28.02.2019]
69. Andrzej: proszę o łaskę i błogosławieństwo, miłość i pokój serca dla Kochanych teściów w dniu ich
rocznicy ślubu

