Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 7.03.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 7.03.2019 r.)

1. Ola: Święty Charbelu wstawiaj się za nami! Proszę o łaskę całkowitego uzdrowienia dla syna z
nieuleczalnej choroby, o zdrowie dla rodziców, o łaskę głębokiej wiary dla naszej rodziny i o
pokój w rodzinach i na świecie. Dziękuje za dotychczasowe łaski! [28.02.2019]
2. Anna: proszę o modlitwę za cały nasz majątek aby pewnym ludziom nie udało się nas okraść.
Proszę aby Pan nas chronił i strzegł przed wszelkim złem i podstępem oraz o modlitwę o
nawrócenie tych ludzi [28.02.2019]
3. Jola: proszę o pomoc w trudnej sytuacji materialnej dla Jolanty oraz o pomoc w znalezieniu
lepszej pod względem finansowym pracy dla niej oraz Boże błogosławieństwo i dla jej rodziny
[28.02.2019]
4. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie
dla Mamy Wiesi i dla mnie [28.02.2019]
5. Janina: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty, ulecz płuca, wzmocnij proszę
Antosia z nerwicy, uspokój go bądź z nami w naszej rodzinie na co dzień [28.02.2019]
6. Anna: Święty ojcze Charbelu proszę o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla mnie i moich bliskich,
dla dzieci i ich rodzin, o zdrowie dla wnuczek Hanny, Aleksandry, Julii, Alicji oraz o uzdrowienie
i sprawność wnuczka Michała. Proszę o wiarę, nadzieję i miłość, abym nigdy nie zwątpiła w Boże
Miłosierdzie [28.02.2019]
7. Łukasz: bardzo proszę o modlitwę za mnie o uzdrowienie mnie z ciężkich chorób nerek i trzustki.
Proszę też o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony i dzieci [28.02.2019]
8. Tomasz: proszę o modlitwę za moją żonę Kasieńkę o całkowite wyleczenie z czerniaka. Bogu
niech będzie chwała! [28.02.2019]
9. Sylwia: proszę o modlitwę za mojego męża Marcina. Lekarz podejrzewa stwardnienie rozsiane,
będzie miał badania na dniach strasznie się czuje [28.02.2019]
10. Anna: proszę o modlitwę w intencji rozwiązania związku niesakramentalnego Piotra i Agaty
[1.03.2019]
11. Alicja: proszę o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji mojej głowy. Dziękuję za modlitwę i będę
wraz z wami się modlić. Szczęść Boże! [1.03.2019]
12. Teresa: proszę o modlitwę za Marysię o zdrowie i udaną operację. Za Anie i Teresę o właściwą
diagnozę [1.03.2019]
13. Monika: proszę o modlitwę o spotkanie i rozmowę z Piotrem, jestem bezradna [1.03.2019]
14. Małgorzata: proszę o lepsze relacje Martynki z teściami rodzicami o zgodę, miłość, jedność. O
wyleczenie zeza u Michałka. O opiekę Bożą dla całej rodziny. O pokój serca i żywą wiarę. O dary
Ducha Świętego. [1.03.2019]
15. Anita: proszę uzdrowienie duszy i spowiedź dla Julii [1.03.2019]

16. Bogusia: o zdrowie dla Marcelinki, która zachorowała po szczepieniu, aby unikła chorób
poszczepiennych i dalej rozwijała się zdrowo. Bóg zapłać [2.03.2019]
17. Anna: proszę o modlitwę, aby Joachim wybaczył mi zło, które wyrządziłam, abym z Boża
pomocą zmieniła się skutecznie, abyśmy na zawsze razem mogli trwać przed Panem Bogiem
[2.03.2019]
18. Radek: bardzo proszę o modlitwę o uwolnienie mnie z nałogu alkoholowego, silnej nerwicy,
bardzo poważnego problemu ze spaniem i ogromnych jak dla mnie długów finansowych
[2.03.2019]
19. Jan: proszę o modlitwę w intencji zawiązania związku syna Łukasza z Tamarą [2.03.2019]
20. Alina: dziękuję za udaną operację mojej bratowej Edyty. Proszę gorąco o zdrowie dla niej i dar
upragnionego potomstwa [2.03.2019]
21. Janina: proszę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża i o zdrowie dla mnie [2.03.2019]
22. Iwona: Święty Charbelu błagam Cię zlituj się nad Leszkiem. Pomóż mu wstaw się za niego u
Pana Boga. Uproś mu potrzebne łaski. Leszek ma poważne kłopoty finansowe. Nie ma pieniędzy
na rachunki i na zapłacenie raty. Musi spłacić do sierpnia nie swój kredyt. Jego żona narobiła
mu poważnych problemów [3.03.2019]
23. Krzysztof: proszę o modlitwę w intencji Kobiety o imieniu Nona o uwolnienie od wszelkiego zła,
przede wszystkim zmiany pracy i otoczenia oraz o to co najważniejsze o Światło Prawdy i Miłość.
Nona jest bardzo pogubiona i obrażona na Boga. Jednocześnie proszę Świętego Charbela o
wskazanie drogi czy ta relacja z Noną jest mi pisana czy mam się z niej wycofać? Proszę o
modlitwę za mnie ponieważ wyjeżdżam na jakiś czas do Indii na misję Katolicką. Zakochałem
się w tej kobiecie i jest mi bardzo ciężko opuszczać Polskę. Chciałbym mieć tą swoją drugą
połówkę. Proszę o wszelkie dary i łaski Ducha Świętego [3.03.2019]
24. Grzegorz: przez wstawiennictwo Świętego 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 [3.03.2019]
25. Magda: proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla siostry. O
dobrego męża dla mnie i wypełnienie Woli Bożej. Matko Boża chroń nas od złych toksycznych
ludzi [3.03.2019]
26. Joanna: Święty Charbelu proszę Cię o uzdrowienie mnie z cukrzycy, jeśli jest taka wola Boga
[3.03.2019]
27. Beata: Święty Charbelu proszę o wyproszenie u Pana Jezusa całkowitego uwolnienia od magii i
złych duchów i błogosławieństwo w pracy i założenia rodziny [3.03.2019]
28. Magdalena: serdecznie proszę o modlitwę za moją mamę Marię, która ciężko choruje. Niech
Dobry Bóg uzdrowi moją mamusię, zabierze z niej chorobę i ból, który odbiera jej chęć do życia.
Proszę módlcie się ze mną o wstawiennictwo Św. Charbela by w moim imieniu wyprosił u Pana
uzdrowienie Marii [3.03.2019]
29. Wojciech: proszę o pomoc w rozwiązaniu moich problemów finansowych [4.03.2019]

30. 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 [4.03.2019]
31. 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
[4.03.2019]
32. 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 [4.03.2019]
33. 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 [4.03.2019]
34. Anna: proszę o modlitwę w intencji nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia mojego syna, o
ochronę przed atakami złego, o życie w czystości i łasce uświęcającej, zgodnie z przykazaniami
Bożymi. Bóg zapłać. Św. Charbelu, módl się za nami [4.03.2019]
35. Marta: proszę o modlitwę w intencji cudownego uzdrowienia mojej piersi, w której wykryto dwa
guzy [4.03.2019]
36. Agnieszka: bardzo proszę o modlitwę za bardzo ciężko chorą na glejaka mózgu i padaczkę
córkę Annę, przez wstawiennictwo Niepokalanej Matki Bożej Miłosierdzia i św. Charbela o Boże
Miłosierdzie i Łaskę, cud uzdrowienia. Bóg zapłać [4.03.2019]
37. Bogusia: proszę o potrzebne łaski dla syna do nauki w szkole, by dobrze się uczył, by
prawidłowo rozwijał się psychicznie i fizycznie [5.03.2019]
38. Dorota: Święty Charbelu dziękuje Ci za wysłuchaną prośbę [5.03.2019]
39. B.: zwracamy się z prośbą o modlitwę w intencji Misjonarzy Krwi Chrystusa, którzy teraz mają
swoje rekolekcje [5.03.2019]
40. Beata: proszę o modlitwę za Janka. Ma cukrzycę jest w szpitalu, są bardzo złe wyniki krwi (spadły
czerwone ciałka), lekarze szukają przyczyny. Maryjo uproś łaskę uzdrowienia dla Janka
[5.03.2019]
41. Wioleta: Proszę o modlitwę za ks. Sławka. Maryjo ratuj. Bóg zapłać [5.03.2019]

42. Mama: Święty. Charbelu proszę Cię o uwolnienie i uzdrowienie serca, duszy i ciała dla Moniki
Aliny, Krystyny, Cezarego i Mariusza [5.03.2019]
43. Ewa: proszę o modlitwę w intencji przywrócenia zdrowia, o wiarę, nadzieję i cierpliwość
[5.03.2019]
44. Henryk: proszę o wstawiennictwo przed Panem w intencji wyzwolenia z niewybieranej
samotności i o dar spotkania miłości w sercu drugiego człowieka [5.03.2019]
45. Anna: proszę o modlitwę o uzdrowienie chorej na raka piersi mamy [5.03.2019]
46. Bernarda: proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej Dominika [5.03.2019]
47. Beata: proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny i mnie, żebyśmy nie mieli problemów
finansowych, jak najszybciej pospłacali wszystkie zobowiązania i długi, żeby nasza sytuacja
finansowa była dobra [6.03.2019]
48. Beata: proszę o modlitwę w intencji zakochania się z wzajemnością i żebyśmy razem żyli w
miłości, wierności, zaufaniu i szacunku [6.03.2019]
49. Monika: proszę o modlitwę o zdrowie i szczęście dla mojej rodziny i dla mnie [6.03.2019]
50. Sylwia: Proszę o ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. Proszę o
miłosierdzie Boże i dary Ducha Świętego, o cud w ważnych dla mnie intencjach. Proszę o
nieustanne wstawiennictwo całego Nieba we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Bóg zapłać [6.03.2019]
51. Maciej: Proszę o modlitwę w intencji chorego na nowotwór Jacka o łaskę uzdrowienia
[6.03.2019]
52. Ola: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela proszę o łaskę uzdrowienia syna z nieuleczalnej
choroby i innych uciążliwych dolegliwości; o łaskę uzdrowienia rodziców z chorób przewlekłych,
bardzo utrudniających funkcjonowanie w życiu codziennym; o dar głębokiej wiary dla dzieci; o
pokój w rodzinach i Ojczyźnie. Dziękuje za liczne, dotychczas otrzymane łaski [6.03.2019]
53. Jola: przez wstawiennictwo świętego Ojca Charbelu proszę o łaskę rodzeństwa dla mojego
wnuczka [6.03.2019]
54. Jakub: prosimy o wyzdrowienie z chorób nowotworowych dla Katarzyny i Włodzimierza
Młynarskich. Serdeczne Bóg Zapłać. Św. Charbelu Módl się za nami. [6.03.2019]
55. Joanna: Prośba o wstawiennictwo by sąd zakończył pomyślnie sprawę Marka [6.03.2019]
56. Joanna: Proszę o sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw urzędowych dla Bronisławy [6.03.2019]
57. Ewa: proszę o modlitwę za rodzinę Ani i Wojtka, proszę o zdrowie, miłość i wzajemny szacunek
dla nich i proszę pomóż im dobrze wychować dzieci [6.03.2019]
58. Ewa: Proszę o łaskę zdrowia dla mojej córeczki. Żeby moja Kornelka mogła znów chodzić, śmiać
się i rozrabiać. Aby była sprawna ruchowo i umysłowo. Jezu Ty się tym zajmij [6.03.2019]
59. Ela: Proszę o zdrowie duszy i ciała, o radość życia i zmianę pracy dla mojego syna Arkadiusza
oraz zdrowie dla męża Andrzeja [6.03.2019]

60. Jola: Proszę o łaskę uzdrowienia, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Felicji, Jolanty,
Czesława, Andrzeja, Jolanty, Jakuba, Pauliny, Bernardy, Jana, Danuty, Jarosława, Jakuba
[7.03.2019]
61. Anna: Proszę by moi sąsiedzi przestali mi dokuczać. by uciszyli hałasy i nie szkodzili mi. By
naprawili szkody, nawrócili się Proszę też za moich rodziców i brata by Jezus odsunął od nich
zło i złych ludzi i by się nawrócili. Proszę o pomoc finansową dla mnie i rodziny [7.03.2019]
62. 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 [7.03.2019]
63. Anna: Św. Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia mojej mamy Danuty z choroby nowotworowej
[7.03.2019]
64. Robert: Ukochany Boże za wstawiennictwem Świętego Charbela ulecz mój kręgosłup, ulżyj w
bólach proszę. Dziękuję za chwilę wytchnienia jak wczoraj w czasie mszy i że mogłem na niej
być. Pobłogosław wszystkich modlących się w intencjach. Św. Charbelu wstawiaj się u Jezusa za
umacniane wiary i ufności mojej i mojej rodziny abyśmy szli za Twoim przykładem do Boga.
Prowadź proszę [7.03.2019]
65. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie
dla Mamy Wiesławy i dla mnie [7.03.2019]
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! [7.03.2019]
67. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara. Przeszedł
już 6 chemioterapii [7.03.2019]
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 [7.03.2019]
69. Andrzej: proszę o łaskę i błogosławieństwo, zdrowie dla mojej kochanej mamy Zofii w dniu jej
urodzin. Matko Najświętsza miej ją w czułej opiece. Dzięki Ci Jezu za dar mojej mamy!

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 14.03.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 14.03.2019 r.)

1. Szoszana: boję się, że cała moja twórczość poetycka w tym komentarze biblijne przepadną. Nie
mogę publikować ze swoje pieniądze nie mam tych pieniędzy mam książki. Proszę o łaskę
[7.03.2019]
2. Hannah: Mój narzeczony czeka na mnie od czterech lat, alei ja czekam na niego jesteśmy w wieku
Joachima i Anny. On czeka na ludzi, którzy mieliby się nawrócić owocem nawrócenia byłoby
zadośćuczynienie w ramach odszkodowania mieliby mi i nam dać pulę nagród itp. Problem w tym,
że oni się nie nawracają, a my codziennie jesteśmy starsi, ja bynajmniej czuję się raczej jak wrak
człowieka Albo niech tych ludzi Jezus pociągnie jeśli to oni mają nam przyjść z pomocą albo niech
ich od nas oddali Zwróć mi możliwość druku Panie [7.03.2019]
3. Martyna: proszę o uzdrowienie Martyny i Marii [7.03.2019]
4. Janina: proszę o zdrowie dla mamy Marty, małego Antosia. O wyciszenie z nerwicy, zdrowie dla
Franusia, Aurelci, Ani, Julii i Marcina o zgodę [7.03.2019]
5. Ela: Święty Charbelu proszę za Twoim wstawiennictwem o wyproszenie potrzebnych łask dla mojej
rodziny. Bóg zapłać [7.03.2019]
6. Ania: proszę o modlitwę uzdrowienia mojego taty Władysława z nowotworu złośliwego [7.03.2019]
7. Alicja: proszę o siły i cierpliwość w walce z chorobą nowotworową i o pomyślny przebieg leczenia
dla Zdzisi [7.03.2019]
8. Alicja: proszę o zgodę w rodzinie, o poprawę relacji między mym synem i bratem [7.03.2019]
9. Dorota: Święty Charbelu pomóż mi znaleźć prawdziwą miłość [8.03.2019]
10. Barbara: Miłosierdzie Boże przyjdź do mnie i mojego dziecka, przyjdź, ulituj się , ratuj. Jezu ufam
Tobie, Ty się tym zajmij [8.03.2019]
11. Magdalena: proszę o modlitwę o miłość męża [8.03.2019]
12. Magdalena: proszę o pełne uzdrowienie mojej Drogiej Mamy z choroby nowotworowej. Ośmielam
się także prosić o wstawiennictwo w modlitwie o łaskę zdrowia dla siostry mojej mamy, która walczy
z tą samą chorobą i niewytłumaczalną chorobą nóg. Pokornie proszę o modlitwę. I sama o niej
pamiętam. Bóg zapłać! Niech żyje Jezus Chrystus Zbawiciel i Maryja zawsze Dziewica! [8.03.2019]
13. Barbara: ukochany Święty Charbelu, błagam o ratunek, o wiarę dla mojego męża, córki, zięcia i o
opiekę dla wnucząt. Proszę o nawrócenie, o przylgnięcie do Boga, o przemianę w ich życiu. Proszę
o cud. Wierzę w moc Twojego wstawiennictwa Święty, Ukochany, Ojcze Charbelu, wysłuchaj mnie,
błagam. Widzisz jak jestem bezsilna, z problemami ze zdrowiem, szukająca własnej drogi do tego
by żyć godnie. Z całego serca dziękuję za Twój olej. Wierzę, że mnie, nas uleczy i przemieni. Kocham
Cię za to kim byłeś jako człowiek i za to kim Jesteś w niebie. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za
nasze pierwsze spotkanie w Tichalinie. Ratuj nas, proszę w Twoim wstawiennictwie nadzieja
[8.03.2019]

14. Izabela: Święty Charbelu proszę o zdrowie psychiczne dla Marcina oraz o jego powrót do domu.
Błagam dopomóż, aby nie stracił pracy i trafił na dobrych ludzi, którzy będą mogli mu pomóc
[9.03.2019]
15. Izabela: Święty Charbelu pomóż mi wyprosić dar potomstwa oraz rozwiązanie kwestii mieszkaniowej
[9.03.2019]
16. Halina: proszę o zdrowie dla Łukasza i opiekę Bożą nad jego rodziną, o łaskę pokoju, wiary i miłości
dla jego i żony Pauliny, aby powrócili do kościoła, o dar potomstwa dla nich. Panie bądź uwielbiony
i Ty się zajmij tą rodziną. Twoja wola niech się stanie [9.03.2019]
17. Halina: proszę o zdrowie dla wnuczka Antosia Miłosza, aby dobrze rozumiał rzeczywistość, miał
dobry kontakt wzrokowy i z ludźmi, nie bał się ludzi i umiał radzić w nowych sytuacjach, a dla jego
rodziny o siłę, wiarę i cierpliwość. Panie bądź uwielbiony w Trójcy Jedyny i Ty się zajmij Antosiem
Miłoszem i jego rodziną. Panie Twoja wola niech się stanie [9.03.2019]
18. Halina: proszę o pozytywne rozwiązanie problemów z pracą dla Pani Krysi, święty Józefie wstaw się
za nią, by Pan wójt podpisał dalej z nią umowę o pracę. Panie bądź uwielbiony i Ty się tym zajmij.
Twoja wola niech się stanie [9.03.2019]
19. Magda: proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla Karoliny. O
rozwiązanie wg woli Bożej sytuacji z Grzegorzem i ochronę przed złymi ludźmi [9.03.2019]
20. Zofia: proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej [9.03.2019]
21. Antoni: bardzo proszę o zdrowie dla Antoniego aby Pan Bóg uzdrowił go z ciężkiej choroby
[9.03.2019]
22. Beata: proszę o modlitwę za Edgara o łaskę dobrej spowiedzi, łaskę nawrócenia i łaskę uzdrowienia
wewnętrznego [9.03.2019]
23. Honorata: proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej. Prosi Honorata, mama pięciu synów.
Proszę o dary Ducha Świętego dla moich synów i o opiekę [9.03.2019]
24. Jolanta: proszę o modlitwę w intencji syna Pawła o uwolnienie z nałogu alkoholowego i innych
zniewoleń [10.03.2019]
25. Joanna: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej dla męża i brata oraz o łaskę nawrócenia dla Krzysztofa i Andrzeja [10.03.2019]
26. Ilona: proszę o modlitwę o zdrowe oczy i prawidłowy wzrok dla Aleksandry [10.03.2019]
27. Grzegorz: przez wstawiennictwo ojca Charbela proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla mojej
żony Karin, córek Marty i Julii, syna Piotra, mamy Marii, teściowej Anny, szwagra Eugeniusza i dla
siebie samego [10.03.2019]
28. Iwona: proszę o pomoc w znalezieniu dobrej pracy [10.03.2019]
29. Jolanta: proszę o pomoc dla Joli oraz o pomoc dla Łucji i osób bliskich [10.03.2019]
30. Agnieszka: proszę o powrót do zdrowia Gracjana [10.03.2019]
31. Gabriela: proszę o wyzdrowienie męża Benedykta [10.03.2019]

32. Robert: Święty Charbelu dziękuję za twoje wstawiennictwo i wypraszane łaski dla mojej rodziny.
Bogu chwała na wieki! [11.03.2019]
33. Elżbieta: proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, aby zdała do następnej klasy
[11.03.2019]
34. Monika: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Jezusa o uzdrowienie mojego męża. Jezu
wysłuchaj mojej prośby [11.03.2019]
35. Jolanta: błagam o uzdrowienie dla mojego syna Kamila, który boryka się z depresją i wszystkimi jej
konsekwencjami [11.03.2019]
36. Jolanta: proszę o uzdrowienie mnie z nawracających zakażeń układu moczowego ponieważ
zagrażają życiu. Pragnę służyć Bogu i ludziom zdrowa. Fiat voluntas tua [11.03.2019]
37. Magda: proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka dla Karoliny. O
rozwiązanie sytuacji z Grzegorzem według Woli Bożej. Matko Boża rozwiąż węzły pokoleniowe w
rodzinie, chroń od złych ludzi [11.03.2019]
38. Babcia: Jezu ratuj wnuczkę bo ty wszystko możesz, wysłuchaj moje błagania przemień i sprowadź
na dobrą drogę [11.03.2019]
39. 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 [12.03.2019]
40. 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 [12.03.2019]
41. 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 [12.03.2019]
42. 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 [12.03.2019]
43. Małgosia: pokornie proszę o wstawiennictwo, aby sprawa sądowa, jaka z moim udziałem się toczy
w sprawie z powództwa Pawła w sprawie mieszkania zakończyła się dla mnie pomyślnie [12.03.2019]
44. Małgosia: serdecznie proszę o wstawiennictwo, aby Zbyszek Karolkiewicz, chory na raka wątroby
otrzymał szansę na leczenie i wyzdrowienie [12.03.2019]
45. Ela: proszę o łaskę uzdrowienia mojej córki Mai z choroby autoimunologicznej skóry [12.03.2019]

46. Wioleta: proszę o gorącą modlitwę za teściową Barbarę, stan poważny, silny udar. Jezu, Maryjo,
Józefie Święty ratujcie [12.03.2019]
47. s. Gertruda: proszę o modlitwę w intencji Jadwigi i jej córki Sylwii. Sylwia wystawiła swoje mieszkanie
na sprzedaż, w którym od lat już nie mieszka, natomiast mieszka tam i opłaca, Jej mama. Mieszkanie
chce sprzedać z lokatorem, tzn. z mamą. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie [12.03.2019]
48. Maryla: bardzo proszę o modlitwę o wyjście z długo trwającej depresji i nerwicy [12.03.2019]
49. Marzenna: proszę o modlitwę za mnie, lekarz stwierdziła grypę, zapalenie zatok, zapalenie krtani.
Jezu, Maryjo, Jozefie Święty proszę o wyjście z chorób bez komplikacji [12.03.2019]
50. Beata: bardzo proszę o modlitwę w intencji Gabrysi, o pomoc dla niej, by znalazła dobrych przyjaciół.
By Bóg uzdrowił ją z lęków i obdarzył łaskami. Proszę również w mojej intencji o rozwiązanie trudnej
sytuacji finansowej. Dziękuję z serca [12.03.2019]
51. Asia: proszę o łaskę przebaczenia dla siebie i mojego chłopaka. Umiejętność oddania tego i zaufania
Bogu. O pokój w sercu i brak żalu do siebie za wszystkie zaniedbania. Dla niego, o łaskę wybaczenia
mi [12.03.2019]
52. Ewa: błagam Cię Boże Miłosierny uzdrów mnie całkowicie z tej choroby. Żeby nie pozostało śladu w
moim organizmie po tym raku. Obmyj mnie Krwią Przenajświętszą Twego Boskiego Syna i oczyść
mnie całkowicie [12.03.2019]
53. Anna: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej mamy ( Danuty).
Miej ją w swojej opiece [13.03.2019]
54. Magdalena: proszę o miłość w małżeństwie [13.03.2019]
55. Urszula: proszę o łaskę potomstwa dla Urszuli i Jakuba [13.03.2019]
56. Agnieszka: proszę o modlitwę w intencji Radka. Aby Bóg dał mu siłę cierpliwość i pokorę w walce z
chorobą [13.03.2019]
57. Magdalena: gorąco proszę o modlitwę w intencji mojego syna Marcina o łaskę nawrócenia dla
Niego [13.03.2019]
58. Barbara: ogromnie proszę o modlitwę za mojego męża, córkę, zięcia i o opiekę nad wnukami.
Wszyscy są dotykani przez Boga i dostają szansę nawrócenia. Czy to, że wali Im się całe życie, tracą
dobra materialne będzie przez Nich właściwie odczytane? [13.03.2019]
59. Wspólnota: za wstawiennictwem Świętego Charbela prosimy o potrzebne łaski dla Anety. Dziękuje
Bogu za to, że ma siły, choć już niewiele [13.03.2019]
60. 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! [13.03.2019]
61. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara. Przeszedł już
6 chemioterapii [13.03.2019]
62. 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
[13.03.2019]

63. Joanna: proszę o zdrowie dla Marii [13.03.2019]
64. Joanna: proszę pozytywne załatwienie spraw urzędowych dla Bronisławy [13.03.2019]
65. Alina: Jezu Miłosierny proszę przez wstawiennictwo Świętego Charbela o uzdrowienie zmian na
skórze twarzy mojego męża i mojej jedynej nerki z torbieli, z polipów w jelitach [13.03.2019]
66. Anna: proszę o modlitwę za moją ukochaną mamę chorą na nowotwór piersi ,z prośbą o jej
uzdrowienie [13.03.2019]
67. Ela: proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o potrzebne łaski dla mojej rodziny [13.03.2019]
68. Agnieszka: Panie Jezu, przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Świętego Charbela proszę
za ciężko chorą na glejaka mózgu i padaczkę Anię, o Boże Miłosierdzie, ulgę w cierpieniu i cud
uzdrowienia [14.03.2019]
69. Asia: proszę o pracę abyśmy mogli pospłacać długi [14.03.2019]
70. Robert: 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 [14.03.2019]
71. Agnieszka: bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i proszę o dalszą modlitwę w intencji
uzdrowienia mojego męża z choroby nowotworowej [14.03.2019]
72. Ola: Święty Charbelu! Za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie dla syna z nieuleczalnej
choroby i z dolegliwości towarzyszących, o poprawę zdrowia dla chorych rodziców i ulżenie w ich
dyskomfortach wieku podeszłego, szczególnie pamięci. O łaskę głębokiej wiary dla naszej rodziny.
O dobre i zgodne z Wola Bożą życiowe wybory dzieci. O pokój w rodzinie [14.03.2019]
73. Damian: dziękuję za otrzymane łaski. Święty Charbelu proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i Wojtusia
[14.03.2019]
74. Jola: proszę o łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla Jakuba, Jolanty, Felicji, Czesława,
Andrzeja, Jolanty, Pauliny, Krystyny, Józefy i Bernardy [14.03.2019]
75. Renata: Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej córki. O zdrowie dla niej i dla jej jeszcze nie
narodzonego dziecka. Aby szczęśliwie donosiła ciążę i dziecko przyszło zdrowe na świat. Jedno
dziecko już straciła... Więc bardzo proszę o wsparcie duchowe [14.03.2019]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 21.03.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 21.03.2019 r.)

1. Maria: Proszę o modlitwę za mnie, o uzdrowienie z choroby i pomoc Bożą w zmaganiach życia
duchowego i fizycznego. Dziękuję za modlitwę [14.03.2019]
2. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie
dla Mamy Wiesi i dla mnie, o pracę dla Piotrka [14.03.2019]
3. Joanna: Dziękuję za otrzymane łaski i proszę za pośrednictwem Świętego Charbela o pomoc w
wyjściu z długów i spokój w rodzinie. [14.03.2019]
4. Beata: Proszę o modlitwę w intencji o uzdrowienie naszego synka Alexa, o wybudzenie ze śpiączki.
JEZU UFAMY TOBIE [14.03.2019]
5. Beata: Święty Charbelu opiekuj się mną, proszę Cię o dobrego męża, zdrowie i pomoc w pracy
[14.03.2019]
6. Beata: Nadal proszę o modlitwę za mnie, szczególnie o rozwiązanie problemów w pracy, a także o dobrą
pracę dla mojego męża. Chwała Panu! [14.03.2019]
7. Jola: Proszę o modlitwę, o uzdrowienie i uratowanie mojego małżeństwa, aby mąż wycofał pozew
rozwodowy, aby zakończył romans z inną kobietą.[14.03.2019]
8. Ala: Szczęść Boże, proszę o modlitwę za zdrowie Oli (fizyczne problemy z kręgosłupem) i psychiczne,
nawrócenie Oli i jej chłopaka Paolo z buddyzmu na wiarę katolicką, proszę również o pracę dla Oli.
Bóg zapłać! [14.03.2019]
9. Milena: Prosi o łaskę zdrowia i uzdrowienie z chorób [14.03.2019]
10. Ela: Prosi o potrzebne łaski dla Danusi i Staśka oraz o łaskę wiary dla męża Grzegorza [14.03.2019]
11. Kinga: Prosi o powrót do zdrowia, uwolnienie z nałogów, uzdrowienie na duszy i ciele, o dobrego
męża, o czystość przedmałżeńską, o znalezienie dobrej pracy, zdanie egzaminu na prawo jazdy
[14.03.2019]
12. Alicja: Proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o opiekę nad moimi bliskimi oraz o
wysłuchanie wszystkich próśb moich [14.03.2019]
13. Barbara: Święty Charbelu wyproś łaskę dla mojego syna Wojtka. Proszę o jego nawrócenie, o
uzdrowienie i miłość, o zgodę w jego małżeństwie [14.03.2019]
14. Aleksandra: Proszę o modlitwę za córkę Ewelinę, która ma wkrótce urodzić synka, o szczęśliwy poród
i zdrowe dziecko. Proszę także w intencji nawrócenia dla męża Wojciecha, syna Aleksandra , zięcia
Pawła. Bóg zapłać [15.03.2019]
15. Maria: Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego synka Jasia - o uzdrowienie z białaczki. Proszę
również o modlitwę w intencji ciężko chorego Gabrysia, o dar jego uzdrowienia [15.03.2019]
16. Maria: Bardzo proszę o modlitwę, o uzdrowienie Marii walczącej z chorobą nowotworową
[15.03.2019]

17. Dorota: Proszę Panie Jezu, o uwolnienie od nałogów. Proszę Jezu o zdrowie i potrzebne łaski dla
mnie i bliskich. Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej [15.03.2019]
18. Marta: Proszę w intencji mojego taty - Śp. Dariusza, o odpuszczenie wszystkich jego grzechów i
łaskę dostąpienia Miłosierdzia Bożego [15.03.2019]
19. Matka: Za pośrednictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienie syna z choroby autoimmunologicznej
skóry, o cud jego nawrócenia i łaskę Chrztu Św. dla wnuczka [15.03.2019]
20. Grzegorz: Proszę o uzdrowienie ciała, umysłu i ducha dla mojej żony Karin, córek Marty i Julii, syna
Piotra, mojej mamy Marii, teściowej Anny, szwagra Eugeniusza - za wstawiennictwem Świętego
Charbela [15.03.2019]
21. Grzegorz: Proszę o uzdrowienie ciała i ducha. Proszę Świętego Charbela o pomoc w chorobie
kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, bioder i sztywności [15.03.2019]
22. Alina: Święty Charbelu proszę Cię o zdrowie dla mojej bratowej i dar macierzyństwa [15.03.2019]
23. Magda: Święty Charbelu - proszę o urodzenie zdrowego dziecka, i opiekę nad nim oraz moją siostrą.
Błogosław jej mężowi i małej córeczce. Mnie chroń od złych, toksycznych ludzi. Pragnę założyć
dobrą, opartą na miłości rodzinę [16.03.2019]
24. Helena: Proszę pokornie o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia i uwolnienia. Jestem młodą
osobą i nie mogę żyć, podjąć pracy, studiować, bo uniemożliwia mi to choroba i duchowe
zniewolenie. Odwdzięczam się modlitwą w intencji wszystkich modlących się za mnie. Bóg zapłać
[17.03.2019]
25. Halina: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Grzegorza, męża, mamusi, Jasia i Oli. Proszę o
uwolnienie w rodzinie z nałogu alkoholu, narkotyków i hazardu. Serdeczne Bóg zapłać. [17.03.2019]
26. Adrianna: Panie Jezu, błagam Cię o cud uzdrowienia dla Mateusza z raka trzustki. Tak bardzo
pragnie żyć. Proszę zabierz jego ból i cierpienie. Ofiaruj mu zdrowie. Tylko w Tobie nasza nadzieja.
Bóg zapłać [17.03.2019]
27. Barbara: Dziękuję za wszelkie łaski i proszę o nawrócenia w mojej rodzinie, pracę dla Jadzi i
rozwiązanie naszych problemów finansowych. Proszę również o wieczną radość dla duszy Piotrka
oraz o zdrowie dla Zbyszka, Zuzi, Moniki, Jadzi i Michała [17.03.2019]
28. Anna: Proszę o modlitwę w intencji syna, o jego uzdrowienie na duszy, ciele i zerwanie wszelkich
zniewoleń i blokad. O radość, cel i sens życia, o przekierowanie obecnego życia na właściwą drogę
[17.03.2019]
29. Anna: Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy dla męża, o dobre relacje w naszej rodzinie, o
szacunek i zrozumienie [17.03.2019]
30. Agnieszka: Proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Gracjana, o siłę i cierpliwość w walce
z chorobą oraz gorącą wiarę [17.03.2019]
31. Jolanta: Święty Charbelu z całych sił i z całego serca bardzo proszę o wstawiennictwo za mnie u Pana
Boga Naszego o łaskę zdrowia i błogosławieństwo. Amen [18.03.2019]
32. Barbara: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia mojej siostrzenicy Joanny i jej mamy Doroty.
Błagam Cię także o zdrowie dla moich kochanych rodziców [18.03.2019]

33. Małgosia: Proszę, Panie, o uzdrowienie mojego serca i zmianę mego życia , u mnie jest źle i robi się
coraz gorzej. Błagam więc o pomoc [18.03.2019]
34. Dorota: Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia od problemów finansowych [18.03.2019]
35. Patrycja: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej córeczki i Bożą opiekę nad całą rodziną
[18.03.2019]
36. Magdalena: Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia męża Łukasza i ojca Krzysztofa (18.03.2019
37. Natalia: Błagam o modlitwę za moją bliska kuzynkę Ewę. Ma raka jej stan jest ciężki, lekarze mówią,
że to koniec, obecnie jest w szpitalu. Święty Charbelu wstaw się za nią u naszego Pana [18.03.2019]
38. Maria: Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej córki. Bóg zapłać [18.03.2019]
39. Teodora: O przemianę serca Michała, o wzajemne przebaczenie i pojednanie z Michałem
[18.03.2019]
40. Renata: Proszę o modlitwę za moją córki Patrycję i Karolinkę oraz za mojego męża. Ta modlitwa jest
nam bardzo potrzebna bo wszystko się popsuło. Bóg zapłać [18.03.2019]
41. Maria: Święty Charbelu błagam pomocy. Intencja znana Panu Bogu. Bóg zapłać [18.03.2019]
42. Tomasz: Matko, najdroższa Maryjo, z całego serca proszę o wstawiennictwo u Twojego Syna i
wyproszenie łask zdrowia dla mojej rodziny. Proszę o zdrowie dla Magdaleny, Jakuba, Gabriela,
Mateusza, Katarzyny, Franciszka, Franciszki, Jacka i Grzegorza. Proszę również o dobre wyniki moich
badań. Święty Charbelu wspieraj nas [18.03.2019]
43. Cezary: Św. Charbelu wspomóż nas. Błagamy o modlitwę w intencji naszego synka Adrianka. Prosimy
o to, by nasz Adrianek uniknął operacji serca i żeby leki, które bierze zadziałały. Prosimy o to, by
badania w Aninie (25 kwietnia) były pozytywne. Pełni ufności Bogu - rodzice: Kasia i Czarek.
[18.03.2019]
44. Teresa: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia i pozytywnych wyników badań dla Marysi. Proszę o
światło Ducha Świętego dla Julki i opiekę w trudnych sprawach dla Teresy [18.03.2019]
45. Jolanta: Święty Charbelu proszę w intencji synów: Krzysztofa i Aleksandra, o ich nawrócenie i o
uzdrowienie ze zranień. Proszę również o odbudowanie wzajemnych relacji. Proszę także o pilną i
błogosławioną sprzedaż domu. Dziękuję [18.03.2019]
46. Ilona: Święty Charbelu proszę o łaskę pojednania z matką i zdrowe oczy dla Aleksandry [18.03.2019]
47. Iwona: Święty Charbelu bardzo proszę o modlitwę w intencji daru potomstwa dla Iwony i Huberta,
o cud poczęcia. Z głębi serca płynące Bóg zapłać (18.09.2019)
48. Ala: Święty Charbelu proszę o zdrowie dla Oli. Proszę o to, by wraz ze swym chłopakiem wyszli z
buddyzmu i zawarli ślub kościelny. Proszę także o uzdrowienie z choroby trawiennej mojego syna
Kuby i dobrą pracę dla mnie i o wyjście z długów [18.03.2019]
49. Agnieszka: Święty Charbelu, proszę o uzdrowienie z cukrzycy mojego męża [18.03.2019]
50. Anna: Święty Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej mamy - Danuty.
Proszę otocz ją swoją opieką i wyproś u Boga łaskę, o którą bardzo proszę [19.03.2019]

51. Ola: Proszę Świętego Charbela o moje uzdrowienie. Moja dolegliwość niszczy mnie niewyobrażalnie.
Straciłam siły, urodę i piękne włosy – uniemożliwia mi to normalne życie i pracę, a dopiero
skończyłam studia i rozpoczynałam życie. Błagam Boga o Jego miłosierdzie [19.03.2019]
52. Beata: Proszę Cię Święty. Charbelu aby moi synowie porzucili narkotyki, założyli rodziny i uznali Boga
za swego Pana. Proszę o to by pozbyć się długów, proszę również o uzdrowienie mego męża z
choroby. Wierzę w to, że Bóg i Aniołowie są wokół mnie i czuwają [19.03.2019]
53. Joanna: Święty Charbelu proszę o łaskę wiary, ufności i nadziei [19.03.2019]
54. Anna: Proszę Świętego Charbela o błogosławieństwo dla Andrzeja, proszę w intencji jego zdrowia,
utrzymania pracy i wyjścia z długów [19.03.2019]
55. Łukasz: Proszę Świętego Charbela o uwolnienie z rodzinnych przekleństw, o wyjście brata z nałogów
i o uzdrowienie pani Aliny z raka kości [19.03.2019]
56. Klaudiusz: Proszę o łaskę uzdrowienia dla mnie i o duchowe wsparcie dla mojej rodziny. Bóg zapłać
[19.03.2019]
57. Ala: Święty Charbelu, proszę o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego i uzdrowienie z torbieli mojej
jedynej nerki [19.03.2019]
58. Marta: Święty Charbelu, dziękuję za łaskę wsparcia w trudnościach oraz proszę o cudowne
uzdrowienie ze wszystkich moich dolegliwości. Bóg zapłać [19.03.2019]
59. Justyna: Święty Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia mojego taty z choroby nowotworowej płuc.
Proszę o pozytywne wyniki jego badań. Bóg zapłać [19.03.2019]
60. Grażyna: Święty Charbelu, proszę o modlitwę, o wypędzenie złego z mojego domu, o Boży pokój w
moim domu. Bóg zapłać [19.03.2019]
61. Alicja: Święty Charbelu bardzo proszę uproś u Pana Boga łaskę uzdrowienia mojego męża Daniela
z choroby nowotworowej trzustki. Ulżyj jego cierpieniom. Módl się za naszą rodzinę [19.03.2019]
62. Danuta: Święty Charbelu proszę o pomyślne rozwiązanie i zdrowe dziecko. Proszę również o zdrowie
dla mnie i mojego męża, oraz o pozytywne załatwienie spraw rentowych [19.03.2019]
63. Magdalena: Święty Charbelu, gorąco proszę o modlitwę w intencji syna Marcina i o łaskę jego
nawrócenia [19.03.2019]
64. Lucyna: Święty Charbelu, proszę o uzdrowienie mamy mojej koleżanki z pracy, z raka chłoniaka IV
stopnia [19.03.2019]
65. Teresa: Święty Charbelu, proszę o uzdrowienie mojego taty z przewlekłego zapalenia płuc oraz
mojej mamy, która przeszła udar, a ostatnio doszło migotanie komór sercowych i zakrzepica płuc.
Św. Charbelu wspomóż! [19.03.2019]
66. Anna: Proszę o modlitwę za Annę i Andrzeja, o potrzebne łaski i Bożą opatrzność [19.03.2019]
67. Agnieszka: Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Świętego Charbela proszę Panie Jezu o
Miłosierdzie i cud uzdrowienia z glejaka mózgu i padaczki ciężko chorej córki Ani. Bóg zapłać za
modlitwę [20.03.2019]

68. Beata: Święty Charbelu proszę, by mój kolega nie wykorzystywał tego kim jest dla własnych potrzeb,
rozważnie podejmował decyzje i nie dawał fałszywych nadziei [20.03.2019]
69. Grażyna: Święty Charbelu wstawiaj się za mną. Jestem w beznadziejnej sytuacji. Jedynie Bóg mógłby
to zmienić. Proszę z całego serca o modlitwę [20.03.2019]
70. Sylwia: Święty Charbelu, proszę o cud w intencjach, które noszę w swoim sercu. Proszę o modlitwę
dziękczynną za wszystkie otrzymane łaski. Bóg zapłać [20.03.2019]
71. Teresa: Za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
moich synów i ich rodzin oraz łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej potrzebują. Proszę dla mnie o
łaskę trwania w modlitwie w ich intencji [20.03.2019]
72. Jolanta: Święty Charbelu, proszę o pomoc dla Joli oraz Łucji, i osób ze mną związanych [20.03.2019]
73. Ewa: Boże, proszę, uzdrów mnie z choroby nowotworowej, spraw abym miała dobre wyniki badań,
aby wszystko było w porządku z moim zdrowiem. Jezu, ufam Tobie [20.03.2019]
74. Marta: Święty Charbelu, proszę o uzdrowienie Ewy z nowotworu złośliwego płuc. Proszę również o
łaski uświęcające [20.03.2019]
75. Irena: Święty Charbelu, otocz swoją opieką narzeczonych (ślub 21.09.2019 r) bo pojawiły się
problemy we wzajemnym zrozumieniu. Boże, za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o
uzdrowienie mojej córki Joanny (lat 18) z anoreksji i jej powrót do wiary i dar przyjmowania
eucharystii [20.03.2019]
76. Joanna: Święty Charbelu, proszę o dar zdrowia dla Marii i Bronisławy. Proszę również w sprawie
Marka, by uzyskał pomyślne zakończenie sprawy sądowej [20.03.2019]
77. 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 [20.03.2019]
78. 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 [20.03.2019]
79. 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 [20.03.2019]
80. 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 [20.03.2019]

81. Joanna: o Święty Charbelu za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej dla Leszka. Amen [20.03.2019]
82. Ewa: Proszę o łaskę trwania przy Panu oraz wyjście Ani z nałogów. Amen [21.03.2019]
83. Aniela: Proszę o modlitwę uzdrowienia i uwolnienia dla mojej koleżanki Basi. Lekarze nie wiedzą co
jej jest a ona umiera [21.03.2019]
84. Jolanta: Św. Charbelu za Twoim wstawiennictwem błagam o łaskę zdrowia dla mnie, by bóle pleców
i rąk ustały. Wysłuchaj mojej prośby, tak bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mnie, bo mam na
wychowaniu dwoje cudownych istot ofiarowanych przez Pana. Błogosław mi i wspieraj. Amen
[21.03.2019]
85. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie z
nowotworu Taty Bogdana [21.03.2019]
86. Ola: proszę o uzdrowienie taty z ostrych zaburzeń przepływu krwi przez mózg, obecnie
hospitalizowanego i poprawę pamięci dla mamy. O uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby i łaskę
głębokiej wiary dla całej rodziny [21.03.2019]
87. Jola: Proszę o łaskę uzdrowienia i Boże Błogosławieństwo dla Felicji , Jolanty, Czesława, Jolanty,
Andrzeja, Jakuba, Pauliny, Krystyny, Bernardy, Józefy, Jakuba [21.03.2019]
88. Renata: Proszę za moją córkę Wiktorię. Bóg wie o co chodzi [21.03.2019]
89. Robert: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę Cię Jezu o uzdrowienie, siły dla wszystkich
cierpiących pomagaj zwłaszcza w lęku i zwątpieniu nie puszczaj mnie umacniaj w wierze. Bądź ze
mną i moją rodziną. Dziękuję za modlitwę i będę się modlił razem z wami na chwałę Pana
[21.03.2019]
90. Stasia: błagam o modlitwę w intencji mojego syna i synowej o utrzymanie dotychczasowego
małżeństwa, porozumienie się, przezwyciężenie problemów zdrowotnych w rodzinie [21.03.2019]
91. Andrzej: proszę o światło Ducha Świętego, pomoc bym postępował za tym co słuszne i ważne.
Proszę o Bożą opiekę i prowadzenie 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!
[21.03.2019]
92. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara [21.03.2019]
93. 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 [21.03.2019]

Podziękowania
1. Aniela: Dziękuję za nieustanna opiekę nad moją rodziną, za cud trwania w trzeźwości mojego syna
Adama 5 rok [21.03.2019]
2. Ola: Podziękowanie za wiele łask dotychczas otrzymanych [21.03.2019]
3. Małgorzata: Chciałam z radością podzielić się z Wami tym że Święty Charbel uprosił łaskę pracy dla
mojej córki Moniki i potraktował to z humorem bo dostała pracę w organizacji międzynarodowej
zajmującej się sprawami Libanu :) Chwała Panu i dziękczynne za świętych takich jak Święty Charbel,
którzy służą nam swoją pomocą:) [21.03.2019
4. Jola: Dziękuję za wszystkie otrzymane dary i łaski w mojej rodzinie [21.03.2019]

Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 27.03.2019 r.
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 28.03.2019 r.)

1. Gabriela: Proszę przez wstawiennictwo Św. Charbela o zdrowie mojego 22 letniego syna,
Szymona [21.03.2019]
2. Anna: Proszę o uzdrowienie wewnętrzne męża, by spojrzał na siebie oczami Boga, dostrzegł
swoją wartość, poczuł miłość Bożą i odnalazł nadzieję, proszę też o cud przemiany serca. Bóg
zapłać za modlitwę [21.03.2019]
3. Magdalena: Błagam Boga za pośrednictwem Św. Charbela o łaskę nawrócenia dla syna Marcina
[21.03.2019]
4. Joanna: Miłosierny Boże, błagam Cię o zdrowie dla moich dzieci, aby zmiany na skórze Hani i
Zosi nie były związane z żadna choroba [21.03.2019]
5. Janina: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty, ulecz jej płuca [21.03.2019]
6. Janina: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla Marcina, Franusia, Antosia i Patrycji, proszę o głęboką
ich wiarę. Proszę również o pomoc, aby mogli zakupić mieszkanie. Proszę także o opiekę i
zdrowie dla Juli, Ani, Aurelci i Beni [21.03.2019]
7. Barbara: Bardzo proszę o zdrowie i wszystkie potrzebne łaski dla Barbary, o Boże prowadzenie
w zdobyciu pracy. O błogosławieństwo w nowym mieszkaniu, i o środki potrzebne do tego by
w nim zamieszkać. Z całego serca Bóg zapłać [21.03.2019]
8. Halina: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie moich jelit i ulżeniu moim cierpieniom [21.03.2019]
9. Halina: Św. Charbelu, proszę o łaskę zdrowia w mojej rodzinie. Proszę o zdrowie i opiekę dla
syna Grzegorza. Proszę o zmianę trudnej sytuacji materialnej oraz o wyjście z depresji, i o zgodę
w związku małżeńskim. Proszę także o zdrowie dla męża, mamusi, Jasia, Oli i Joli. Proszę również
o uwolnienie z nałogów: alkoholowych, hazardu i narkotyków [21.03,2019]
10. Alicja: Proszę Św. Charbela o uzdrowienie z choroby nowotworowej Zdzisi. Proszę także o
zdrowie dla syna i synowej oraz ich nawrócenie [21.03.2019]
11. Ela: Matko Najświętsza ,Mamo Pana Naszego, Jezusa Chrystusa proszę Cię o łaskę nawrócenia
Łukasza, Moniki, Doroty i Wojtka. Proszę o dar sakramentu małżeństwa dla nich i zerwanie z
grzechem. Proszę Cię również o dar miłości dla Piotra i Karoliny. Z pokornym sercem dziękuję
za Twoją opiekę i Twoja obecność [22.03.2019]
12. Beata: Proszę o modlitwę za moją wspólnotę Ruch Światło Życie. Za Anię, Dorotkę, Alinkę, Joasię
i innych. O Błogosławieństwo Boże, o wszelkie dobro w ich życiu, o opiekę Matki Bożej i
potrzebne łaski oraz dary Ducha Świętego. Dla siebie proszę o pokorę i cierpliwość, o gorącą
miłość do Boga, o miłość do moich bliźnich i do siebie samej [22.03.2019]
13. Barbara: Św. Charbelu dziękuję za łaski, proszę o nawrócenie Michała, Patryka i Grażyny, o
zdrowie dla Zbyszka, Zuzi, Moniki i Michała oraz o wyprowadzenie nas z problemów
finansowych [22.03.2019]

14. Św. Szarbelu dziękuję z serca za Twoją opiekę nade mną i moją rodziną, za wszystkie łaski, które
spływają na nas każdego dnia. Nawet ,jeżeli to o co proszę nie spełniło się jeszcze, dzięki Twemu
wstawiennictwu mogę w pokoju ducha bez lęku i zamartwiania się jak to było dawniej
oczekiwać na spełnienie mojej prośby. Jestem przekonana, że Bóg w swojej mądrości i dobroci
wysłucha mojej prośby ale w odpowiednim dla mnie czasie. Teraz otrzymuję wiele innych łask
i dar cierpliwości i opanowania w kłopotach z którymi sama bez pomocy Boga i tak sobie nie
poradzę, dlatego ufam Jezusowi a Ciebie Ojcze Szarbelu proszę o dalszą modlitwę za mnie i
moje dzieci a dla duszy męża o dar oglądania Boga z bliska [22.03.2019]
15. Teresa: Proszę o cud uzdrowienia mojej córki Madzi [22.03.2019]
16. Grzegorz: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie ciała ducha i umysłu dla mojej żony Karin, córek
Marty i Julii, syna Piotra mojej mamy Marii, teściowej Anny, szwagra Eugeniusza, Moniki oraz
dla siebie. Proszę również o znalezienie środków materialnych na remont domu [22.03.2019]
17. Grzegorz: Proszę o uzdrowienie Moniki [22.03.2019]
18. Agnieszka: Proszę o nawrócenie mojego syna Jakuba, męża Andrzeja i o uleczenie ich serc z
wszelkich zranień. Proszę o uzdrowienie oczu mojej mamy z bólu i choroby [23.03.2019]
19. Anna: Proszę Św. Charbela o moje uzdrowienie, o dobre wyniki badań. Bóg zapłać [24.03.2019]
20. Urszula: Proszę o modlitwę w intencji Artura, o pomyślne zdanie matury i żeby dostał się na
studia. Prosi babcia [24.03.2019]
21. Anna: Św. Charbelu proszę o uzdrowienie mojej mamy [24.03.2019]
22. Maria: Św. Charbelu, proszę o odbudowę małżeństwa Karoliny i Piotra zagrożonego rozpadem,
proszę o łaskę pojednania, przebaczenia, odbudowę i miłości. Proszę również o nawrócenie
Karoliny na drogę prawdy i wiary, o światło Ducha Św. dla nich [25.03.2019]
23. Grażyna: Proszę o modlitwę, aby Pan Bóg odmienił moją beznadziejną sytuację, aby w moim
domu zapanował pokój i nadzieja na lepsze , aby demon alkoholu już nigdy nie zagościł w
moim domu [25.03.2019]
24. Kinga: Św. Charbelu, proszę o powrót do zdrowia Kingi, o uniknięcie operacji, a gdyby była
konieczna to o szczęśliwą operację, o uzdrowienie na duszy i ciele, uwolnienie od złego ducha,
o dar czystości przedmałżeńskiej, dar pielgrzymowania. Proszę o opiekę Matki Bożej, o dary
Ducha Św., o dobre przygotowanie się do sakramentu małżeństwa, o dobrego męża i dobrą
pracę [25.03.2019]
25. Tomasz: Proszę Św. Charbela o szybki powrót do zdrowia i odzyskanie w pełni sił fizycznych i
psychicznych mojej żony Marzeny, która leży na oddziale intensywnej terapii szpitala
specjalistycznego w Wejherowie [25.03.2019]
26. Agnieszka: Proszę Św. Charbela o uzdrowienie moich dzieci, Szymona i Julii, o zdrowie dla męża,
rodziców, teściów oraz dla siebie. Proszę o zgodę i miłość w moim małżeństwie [25.03.2019]
27. Krystyna: Proszę Św. Charbela o uzdrowienie córki Marty, o łaskę uzdrowienia skóry rąk
[25.03.2019]

28. Anna: Św. Charbelu dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem. Proszę,
wypraszaj nam u Boga Najwyższego łaskę zdrowia i sprawności dla Michałka [25.03.2019]
29. Janina: Św. Charbelu uproś u naszego Pana Jezusa Chrystusa łaskę zdrowia psychicznego i
fizycznego dla Karola. Obdarz go potrzebnymi darami Ducha Świętego. Również proszę Cię, Św.
Charbelu o znalezienie dobrej pracy dla córki Kasi [25.03.2019]
30. Agnieszka: Św. Charbelu proszę za synka Nikodema, żeby po szczepieniach nie było żadnych
złych zdrowotnych reakcji i żeby wszystko dobrze się zakończyło [25.03.2019]
31. Robert: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie Roberta z raka endokrynnogennego (błędne
wcześniejsze diagnozy). Prosimy o to, by spłynęła łaska Boża na Roberta i sprawiła, że on będzie
zdrowym człowiekiem. Bardzo mocno w to wierzymy i dziękujemy za wstawiennictwo. Robert i
Dorota z rodzinami [26.03.2019]
32. Tomasz: Przepraszam Cię Matko i błagam o wybaczenie. Proszę Cię, Maryjo, wyjednaj łaskę
przebaczenia i miłosierdzia u Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Za Twoim wstawiennictwem
proszę również o łaskę zdrowia dla Magdaleny, Franciszka, Mateusza, Jakuba i Katarzyny. Proszę
także za siebie o łaskę zdrowia i dobre wyniki badań. Św. Charbelu módl się za nami [26.03.2019]
33. Jolanta: Św. Charbelu bardzo proszę o wstawiennictwo u Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, o
łaskę zdrowia, którą bardzo potrzebuję. Proszę o pozytywne wyniki najbliższych badań
[26.03.2019]
34. Anna: Św. Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej mamusi Danuty. Błagam z całego
serca. Otocz ją opieką i nie pozwól aby cierpiała [26.03.2019]
35. Maria: Św. Charbelu, proszę o cud uzdrowienia mnie z endometriozy [26.03.2019]
36. Joanna: Św. Charbelu, proszę o modlitwę za mojego syna Andrzeja. O siłę do walki z nałogiem.
O cud uzdrowienia z nałogu i uzależnienia. O skuteczną terapię [26.03.2019]
37. Anna: Św. Charbelu, proszę o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie wszystkich w mojej rodzinie,
wszystkich moich znajomych, w tym o uzdrowienie Bożeny z raka, dzieci Kasi chorych na
cukrzycę. Proszę o uwolnienie z grzechów międzypokoleniowych. Proszę również o Boże
Miłosierdzie dla tych wszystkich, za których proszę co miesiąc. Proszę także o beatyfikację Sługi
Bożego Prymasa Wyszyńskiego [26.03.2019]
38. Justyna: Św. Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie mego taty z choroby nowotworowej płuc, oby
nie było przerzutów. Proszę o jego powrót do zdrowia, by mógł jeszcze cieszyć się swoimi
wnukami [26.03.2019]
39. Barbara: Św. Charbelu proszę o cud uzdrowienia z nowotworu płuc [27.03.2019]
40. Barbara: Proszę w intencji Marcina – błagam o pomoc i szturm modlitewny do nieba. Mama
[27.03.2019]
41. Ewa: Św. Charbelu dziękuję za wszystko, i proszę o mądrość i miłość w małżeństwie Ewy i
Andrzeja, oraz w małżeństwie Łukasza i Marysi. Proszę o dar zdrowia, wszelkie łaski dla nas
wszystkich, o błogosławieństwo dla małej Martusi i dziadków Ewy i Andrzeja. Proszę także o
łaski, błogosławieństwo i dar zdrowia dla o. Bogdana, s. Urszuli i s. Jolanty [27.03.2019]

42. Anna: Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o łaskę zdrowia dla Henryka i pokój jego serca
[27.03.2019]
43. Gabriela: Przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę o zdrowie mojego 23 letniego syna
Szymona [27.03.2019]
44. Ola: Proszę Św. Charbela o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, o zdrowie duchowe i
fizyczne dla całej rodziny. Proszę o głęboką wiarę dla dzieci, o pokój w rodzinach i Ojczyźnie.
Składam podziękowania za dotychczasowe łaski [27.03.2019]
45. Magdalena: Gorąco proszę Boga za pośrednictwem Św. Charbala o łaskę nawrócenia mojego
syna Marcina [27.03.2019]
46. Teresa: Proszę Cię, Św. Charbelu o wsparcie, abym przeszła radioterapię bez powikłań, i aby Pan
mnie uzdrowił z choroby nowotworowej [27.03.2019]
47. Anna: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o łaskę uzdrowienia, uwolnienia i nawrócenia
dla mojego syna [27.03.2019]
48. Agnieszka: W intencji córki Anny, ciężko chorej na glejaka mózgu i padaczkę, za
wstawiennictwem Św. Charbela proszę o Boże Miłosierdzie, ulgę w cierpieniu i łaskę, o cud
uzdrowienia. Bóg zapłać [27.03.2019
49. Justyna: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia prawej stopy [27.03.2019]
50. Justyna: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej Waldemara
[27.03.2019]
51. Joanna: Św. Charbelu, proszę o pomoc w pomyślnym rozwiązaniu spraw sądowych dla Marka.
Proszę również o zdrowie dla Marii i Bronisławy [27.03.2019]
52. Basia: Proszę o modlitwę za duszę mojej cioci Bożeny, o łaskę życia wiecznego dla niej
[23.03.2019]
53. Basia: Proszę o gorącą modlitwę za Tatę i całą rodzinę mojej współlokatorki Oli, który ma
podejrzenie raka, grozi mu amputacja stopy. Ola ma siostrę z porażeniem mózgowym, którą
trzeba się zajmować cala dobę, sytuacja rodziny jest trudna finansowo i relacyjnie. Proszę o
łaskę zdrowia dla Oli Taty, nawrócenie i Bożą Opatrzność [23.03.2019]
54. Marzenna: Proszę o modlitwę za moją 90-letnią ciocię Teresę, Jej syna Darka i męża Zdzisława.
O Ich nawrócenie, Boże Miłosierdzie i rozwiązanie wszelkich sporów. Jezu, Maryjo, Józefie Święty
ratujcie [23.03.2019]
55. Marzenna: Proszę o modlitwę w mojej intencji o owocne leczenie, które zaczynam 25 marca
[23.03.2019]
56. Żona: Bardzo proszę o żarliwą modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Przez chwilę jest dobrze,
a zaraz wszystko się wali. Dzieci cierpią, ja nie wiem już, co robić. Serdeczne Bóg zapłać
[28.03.2019]
57. Beata: Proszę o gorącą modlitwę w intencji Agnieszki, mamy małej Noemi. Agnieszka nosi pod
sercem dzieciątko i USG wykazało brak mózgu. Rodzice modlą się nieustannie i pełni wiary nie

poddają się ufając Bogu w uzdrowienie. Proszę o wstawiennictwo modlitwa za cała rodzinę.
Bóg zapłać [28.03.2019]
58. Andrzej: proszę o światło Ducha Świętego, pomoc bym postępował za tym co słuszne i ważne.
Proszę o Bożą opiekę i prowadzenie 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!
[21.03.2019]
59. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara
[21.03.2019]
60. 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
[21.03.2019]

