
Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 3.04.2019 r. 
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 4.04.2019 r.) 

1. Katarzyna: Proszę w swojej intencji. Panie Ty wiesz jakiej.. Dziękuję za modlitwę [28.03.2019] 

2. Katarzyna: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie Elżbiety [28.03.2019] 

3. Lusia: Św. Charbelu proszę o uwolnienie z nałogu pijaństwa męża i synów. O dobrą żonę dla 
Marcina. Bóg zapłać! [28.03.2019] 

4. Iwona: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie mego ojca z choroby Parkinsona [28.03.2019] 

5. Tomasz: Św. Charbelu, proszę o uwolnienie i uzdrowienie mojej Mamy Wiesi oraz mnie samej. 
Proszę także o pracę dla Piotrka [28.03.2019] 

6. Dorota: Św. Charbelu, proszę o łaskę zdrowia dla Ani, o wszelkie łaski dla niej [28.03.2019] 

7. Klaudiusz: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej rodziny. Proszę też o 
zdrowie dla mnie [28.03.2019] 

8. Gabriela: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Bóg zapłać [28.03.2019] 

9. Matka: Święty ojcze Charbelu bardzo Cię proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny. Proszę, by 
dobry Bóg pobłogosławił mojej córce i zięciowi i obdarzył ich drugim dzieckiem [28.03.2019] 

10. Barbara: Prosimy Cię, Boże, o cud uzdrowienia z uciążliwych chorób w rodzinie, o wyjście z 
trudnej sytuacji materialnej, o dodanie sił i uzdrowienie relacji w rodzinie za wstawiennictwem 
Ukochanej Matki Bożej i Św. Charbela. Proszę także o zdrowie dla Krystyny, o jej siłę i pokój 
podczas pobytu w szpitalu. Bóg zapłać za modlitwę [28.03.2019] 

11. Robert: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie z raka endokrynnogennego Roberta. Dziękujemy 
za modlitwę. Robert i Dorota z rodzinami [28.03.2019] 

12. Matka: Za pośrednictwem Św. Charbela proszę o uzdrowienie syna z choroby 
autoimmunologicznej skóry, o cud jego nawrócenia i łaskę Chrztu Św. dla wnuczka [28.03.2019] 

13. Jola: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla Felicji, Jolanty, 
Czesława, Andrzeja, Jolanty i Jakuba. Dziękuję za wszystkie otrzymane dary i łaski w mojej 
rodzinie [28.03.2019] 

14. Magda: Św. Charbelu, proszę o modlitwę za Tomasza, który jest w trakcie diagnozowania 
poważnej choroby [29.03.2019] 

15. Maria: Św. Charbelu błagam Cię o pomoc. Wyproś dla mnie u naszego Pana łaski, abym 
sprzedała dom i spłaciła długi. Bóg zapłać [29.03.2019] 

16. Agnieszka: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojej mamusi, która w szpitalu walczy o życie. 
Przeszła skomplikowaną operację tętniaka mózgu. Wierzę w cud jej uzdrowienia. Boże, usłysz 
nas [29.03.2019] 

17. Grzegorz: Proszę Św. Charbela o dar uzdrowienia ciała i ducha dla mojej żony Karin, córek Marty 
i Julii, syna Piotra, mojej mamy Marii, teściowej Anny i szwagra Eugeniusza. Proszę również o 
uzdrowienie mojego kręgosłupa i refluksu przełyku [30.03.2019] 



18. Ela: Św. Charbelu proszę w intencji powrotu i przetrwania naszej miłości [31.03.2019] 

19. Anna: Proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa o uzdrowienie mojej córeczki z choroby padaczki 
i stwardnienia. Niech dobry Bóg pozwoli jej być zdrowym dzieckiem i prawidłowo się rozwijać. 
Jezu, udam Tobie [31.03.2019] 

20. Ela: Za wstawiennictwem Matki Miłosiernej i Św. Charbela, proszę o uzdrowienie syna z choroby 
autoimmunologicznej skóry, o cud jego nawrócenia i łaskę Chrztu Św. dla wnuczka [31.03.2019] 

21. Katarzyna: Św. Charbelu, bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Marii i jej męża 
Tomasza. U Tomasza zdiagnozowano chorobę psychiczną a on nie chce się leczyć. Proszę Cię 
Św. Charbelu o pomoc [31.03.2019] 

22. Bernadetta: Za wstawiennictwem Św. Charbela, błagam Cię, Jezu, o cud uzdrowienia dla mojej 
nienarodzonej córeczki, o uzdrowienie jej maleńkiej główki [31.03.2019] 

23. Jerzy: Jezu Miłosierny, przez wstawiennictwo św. Charbela, proszę daj mojej rodzinie zgodę - 
aby żona odstąpiła od sprawy rozwodowej i nastąpił cud pojednania, i uleczenia duchowego. 
[31.03.2019] 

24. Iwona: Błagam o modlitwę za duszę mojego syna Piotra lat 30, który odszedł nagle w dniu 
13.02.2019 r. Bóg zapłać – matka [31.03.2019] 

25. Wiesia: Przez Serce Maryi i Św. Józefa, proszę o uwolnienie od pychy, zazdrości i osamotnienia, 
abym pogodziła się z bolesną przeszłością, brakiem miłości i akceptacji. Pragnę się podnieść i 
żyć [31.03.2019] 

26. Anna: Św. Charbelu, proszę o modlitwę za uratowanie mojego małżeństwa z Tomaszem. Bóg 
zapłać [31.03.2019] 

27. Ewa: Proszę Cię, Św. Charbelu, o modlitwę za mnie, abym otrzymała pracę [31.03.2019] 

28. Paula: Św. Charbelu, proszę o modlitwę, abym wyzdrowiała. Proszę też o zdrowie dla moich 
rodziców [31.03.2019] 

29. Magdalena: Św. Charbelu bardzo proszę o modlitwę za moje uzdrowienie. Dziękuję [31.03.2019] 

30. Mirosława: Św. Charbelu, o uzdrowienie duszy i ciała Henryki z Torunia [1.04.2019] 

31. Teresa: Św. Charbelu, proszę o zdrowie i dar rodzicielstwa dla małżonków Barbary i Łukasza 
[1.04.2019] 

32. Anna: Św. Charbelu proszę o łaskę uzdrowienia mojej mamusi ( Danuty) z choroby 
nowotworowej. Proszę, miej ją w swojej opiece [1.04.2019] 

33. Klaudiusz: Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej rodziny, Pani Renaty i dla mnie. Bóg 
zapłać [1.04.2019] 

34. Kasia: Za wstawiennictwem Św. Charbela, proszę Cię, Jezu, weź w Swoje ręce rodzinę Kreftów z 
Gdańska. Rozwiąż ich sprawę rodzinną – błagam [1.04.2019] 



35. Ewa: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mamy, taty i szczęście w naszej rodzinie. Proszę także 
o zdanie matury przez Olę, o dobry wybór przez nią drogi życiowej. Proszę o to, by Dominik 
zdał egzamin gimnazjalny [1.04.2019] 

36. Barbara: Św. Charbelu, proszę o łaskę rozwiązania wszystkich moich spraw znanych Panu Bogu. 
Proszę też o pokój serca i właściwe decyzje podczas przeprowadzki. Proszę także o pracę, która 
pozwoli mi na godne życie i rozwój moich pasji. Bóg zapłać [2.04.2019] 

37. Monika: Św. Charbelu, błagam Cię o modlitwę za Marcina, który jest w trudnej sytuacji życiowej, 
o światło Ducha Świętego dla sędziego i pracowników wymiaru sprawiedliwości na rozprawie. 
Proszę o łagodność i przychylność sądu, o Boże Miłosierdzie i opiekę Matki Najświętszej 
[2.04.2019] 

38. Małgorzata: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie mojego siostrzeńca Nikodema [2.04.2019] 

39. Ala: Przez wstawiennictwo Św. Charbela, proszę Jezusa Miłosiernego o to by mój wnuk Michał 
zdał egzaminy. Proszę też o zmianę jego podejścia do życia i w stosunku do rodziców 
[2.04.2019] 

40. Justyna: Św. Charbelu proszę wysłuchaj mego błagania. Moj tata jest po operacji nowotworu, 
proszę aby nie było przerzutów. Spraw aby powrócił do zdrowia błagam Cię o to [2.04.2019] 

41. Magda: Św. Charbelu, proszę o zdrowie i szczęśliwy poród dla siostry, o opiekę nad jej mężem 
i 3 letnią córeczką. Proszę o to, bym mogła założyć własną rodzinę opartą na miłości [3.04.2019] 

42. Katarzyna: Proszę Cię Święty Charbelu dopomóż mi w rozwiązaniu trudnej sprawy z Małgorzatą 
[3.04.2019] 

43. Małgorzata: Święty Charbelu, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o zdrowie, spokój, uleczenie 
z ADHD mojego syna [3.04.2019] 

44. Agnieszka: Św. Charbelu proszę o modlitwę w intencji zdrowia moich dzieci, o zgodę i miłość w 
moim małżeństwie, proszę także o Bożą opiekę nad całą rodziną [3.04.2019] 

45. Magdalena: Św. Charbelu, błagam o modlitwę w intencji syna Marcina, proszę o łaskę jego 
nawrócenia [3.04.2019] 

46. Donata: Św. Charbelu, proszę w intencji Michała o jego uzdrowienie duchowe i fizyczne 
[3.04.2019] 

47. Donata: Św. Charbelu, proszę w intencji Łukasza - o dary Ducha Świętego na czas matury oraz 
o światło Ducha w wyborze dalszej drogi życiowej i powołania. Proszę także w intencji 
uzdrowienia z choroby nowotworowej Dawida, Kasi i Tomka oraz za tych wszystkich, którzy 
prosili o modlitwę [3.04.2019] 

48. Grażyna: Święty Charbelu, proszę Cię o uzdrowienie mnie z chorób [3.04.2019] 

49. Ola: Przez wstawiennictwo Świętego Charbela, pokornie proszę o dar zdrowia dla syna (choroba 
nieuleczalna). Proszę o zdrowie dla rodziców, dla męża, o głęboką wiarę i dobre życiowe wybory 
dla dzieci. Dziękuję za dotychczas otrzymywane łaski. Chwała Panu! [3.04.2019] 



50. Dorota: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla moich rodziców, Danuty i Jana, o uzdrowienie z 
chorób nowotworowych [3.04.2019] 

51. Robert: Panie, Jezu, proszę Cię za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie mnie z bólu 
kręgosłupa. Wspomagaj mnie w moim cierpieniu [3.04.2019] 

52. Teresa: Przez wstawiennictwo Św. Charbela proszę o cud uzdrowienia i dobre wyniki badań dla 
Magdy, oraz dla Joanny [3.04.2019] 

53. Anna: Św. Charbelu, proszę o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie mojego rodzeństwa z 
rodzinami. O uwolnienie z grzechów międzypokoleniowych. Proszę o łaskę dla tych wszystkich, 
o których proszę co tydzień, a których noszę w swoim sercu [3.04.2019] 

54. Anna: Św. Charbelu, proszę w intencji tych wszystkich, za których prosiłam w tamtym tygodniu 
[3.04.2019] 

55. Grażyna: Święty Charbelu proszę Cię o pomoc w rozwiązywaniu mojej beznadziejnej sytuacji. 
Proszę wstawiaj się za mną u naszego Pana [3.04.2019] 

56. Agnieszka: Św. Charbelu, proszę w intencji bardzo ciężko chorej na glejaka mózgu i padaczkę 
córki Anny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Św. Charbela proszę o Boże 
Miłosierdzie, ulgę w cierpieniu i cud uzdrowienia. Bóg zapłać [3.04.2019] 

57. Beata: Święty Charbelu, proszę Cię o pomoc w moich trudnościach (długach), proszę również o 
pomoc w znalezieniu dobrych partnerów do zawarcia związku małżeńskiego przez moje dzieci. 
Proszę także o uratowanie małżeństwa mojej siostry. Św. Charbelu wspomóż mnie w wyjściu z 
mojej grzeszności, wspomagaj mnie [3.04.2019] 

58. Teresa: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia z wady serca i dar życia dla synka Marzeny i 
Pawła. Bóg zapłać [3.04.2019] 

59. Robert: proszę o modlitwę do Pana Jezusa na krzyżu za ojca mojej żony, który leży w szpitalu i 
nie wiadomo czy przeżyje [3.04.2019] 

60. 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! 
[3.04.2019] 

61. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara [3.04.2019] 

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 
[3.04.2019] 

63. Andrzej: proszę o modlitwę za Agnieszkę o uwolnienie jej od nękania, zastraszania, o pokój w 
jej sercu i odwagę do podjęcia trudnych decyzji [3.04.2019] 

 
  



Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 10.04.2019 r. 
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 11.04.2019 r.) 

1. Wiktoria: Św. Charbelu wyjednaj mi łaskę uzdrowienia z chorób, które mnie dręczą. Proszę o dar 
silnej wiary i odwagi pójścia na operację. Bardzo proszę Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Św. 
Charbela o uzdrowienia mnie z mięśniaków [4.04.2019] 

2. Anna: Św. Charbelu proszę o modlitwę w rozwiązaniu moich problemów finansowych, których 
brzemię nie pozwala w pełni zjednoczyć się Bogiem [4.04.2019] 

3. Teresa: Za wstawiennictwem Św. Charbela proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z 
nieuleczalnej choroby, proszę także o szczęśliwą operację dla taty [4.04.2019] 

4. Tomasz: Panie Jezu dziękuję Ci za wstawiennictwem Św. Charbela o uwolnienie mnie od 
przymusów, proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie dla 
Mamy, Wiesławy i dla mnie, proszę o pracę dla Piotrka [4.04.2019] 

5. Karina: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji mojego wyjścia z kłopotów finansowych. 
Proszę abym mogła spłacić długi, aby zarobek z mojej pracy umożliwił mi to. Bóg zapłać 
[4.04.2019] 

6. Sylwia: Św. Charbelu, proszę o dobre wyniki tomografii mojej mamy w szpitalu. O łaskę zdrowia 
dla niej, o pokój serca i aby prawdziwie poznała miłość Jezusa do niej. Dziękuję! [4.04.2019] 

7. Grażyna: Święty Charbelu proszę o pomoc w mojej beznadziejnej sytuacji . Błagam, niech Pan 
Bóg da mi jakieś rozwiązanie. Pragnę pokoju i nadziei [4.04.2019] 

8. Jola: Dziękuję za wszystkie otrzymane dary i łaski w mojej rodzinie. Św. Charbelu proszę o łaskę 
uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla Felicji, Jolanty, Czesława, Andrzeja, Jakuba, Pauliny, 
Bernardy, Jana i Jarosława [4.04.2019 

9. Robert: Św. Charbelu, proszę [jak co tydzień) o dar uzdrowienia z raka Roberta. Prosi Robert i 
Dorota z rodzinami [4.04.2019] 

10. Janina: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojej mamy, dla Marty, Aureli, Antosia, Franciszka, 
Anusi, Julii i Marcina. Proszę o przemianę i radość dla Marcina oraz pomoc w zakupie mieszkania 
dla rodziny Marcina [4.04.2019] 

11. Agnieszka: Św. Charbelu, proszę o modlitwę o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby płuc dla męża 
Stanisława [5.04.2019] 

12. Urszula: Św. Charbelu, proszę o nawrócenie do Boga Marka [5.04.2019] 

13. Anna: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji mojej córki oraz dzieci, które poznałam na 
neurologii. Proszę o uzdrowienie tych dzieci z padaczki. Niech dobry Bóg zlituje się nad nimi i 
udzieli im łaski uzdrowienia [5.04.2019] 

14. Grzegorz: Św. Charbelu, proszę [tak, jak co tydzień) 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 [5.04.2019] 

15. Renata: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mnie [6.04.2019] 



16. Dorota: Jezu, uzdrów mojego tatę, Jana. Dziękuję za dobre wyniki badań mojej mamy i taty 
[6.06.2019] 

17. Emilia: Św. Charbelu, proszę o pomoc w mojej trudnej sytuacji nad którą nie potrafię zapanować, 
przez tą sytuację obawiam się mojego obłąkania [6.04.2019] 

18. Aga: Jezu, mój kochany, proszę cię o łaskę zdrowia dla mnie. Proszę Cię też o zdrowie 
psychiczne i fizyczne dla siostry Renaty [6.06.2019] 

19. Danuta: Św. Charbelu, błagam i proszę o rozwiązanie problemu z chorobą psychiczną mojej 
mamy [6.04.2019] 

20. Karina: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrze płatnej pracy abym mogła 
wyjść z kłopotów finansowych. Proszę także o modlitwę w intencji uratowania mojego 
małżeństwa. Bóg zapłać [6.04.2019] 

21. Ewa: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla Natalki [6.04.2019] 

22. Iwona: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie Janusza, jego relacji z synem Jakubem i córką Kasią 
oraz o wzajemne wybaczenie [7.04.2019] 

23. Małgorzata: Św. Charbelu, proszę w intencji Magdy, która 5 kwietnia 2019 r. uległa wypadkowi, 
o Bożą opiekę dla dziewczynki, jej rodziców i operujących lekarzy [7.04.2019] 

24. Dorota: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie rodziców Danuty i Jana z chorób nowotworowych 
[7.08.2019] 

25. Anna: Św. Charbelu, błagam o modlitwę, o cud odbudowania głębokiej, szczerej i trwałej relacji 
z B, najlepszym człowiekiem jakiego było mi dane spotkać. Proszę o łaskę szczerej rozmowy z 
nim, wybaczenia i dostrzeżenia przez niego swoich błędów. Moje serce pęka z bólu na myśl że 
straciłam go na zawsze. Bóg zapłać za modlitwę [8.04.2019] 

26. Jolanta: Św. Charbelu, proszę o pomoc dla Joli oraz o łaski dla Łucji i dla osób ze mną związanych 
[8.04.2019] 

27. Ewa: Św. Charbelu, uproś u Naszego Pana, łaskę uzdrowienia z choroby dla mojej córki Wiolety 
[8.04.2019] 

28. Anna: Św. Charbelu, proszę o zbawienie, uwolnienie i nawrócenie wszystkich moich bliskich w 
rodzinie i znajomych. Proszę o łaski dla całego kościoła i duchowieństwa [8.04.2019] 

29. Karina: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa i pogodzenia 
się z Andrzejem. Bóg zapłać [8.04.2019] 

30. Anonimowe: Św. Charbelu, błagam o modlitwę w mojej intencji. Jezu ufam Tobie [8.04.2019] 

31. Klaudiusz: Św. Charbelu, proszę o dar zdrowia dla mnie i mojej rodziny [8.04.2019] 

32. Aleksandra: Św. Charbelu, proszę o dar zdrowie dla taty i cioci Anieli [8.04.2019] 

33. Lidia: Św. Charbelu, z całego serca proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego syna Piotra i 
proszę także o jego nawrócenie. Bóg zapłać [9.04.2019] 



34. Matka: Św. Charbelu, proszę o zgodę w rodzinie w zakresie wiary. Proszę także o uzdrowienie 
syna z choroby autoimmunologicznej skóry oraz o łaskę Chrztu Św. dla wnuczka [9.04.2019] 

35. Gabriela: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojego 23-letniego syna Szymona u którego 
wykryto tętniaka. Proszę o modlitwę [9.04.2019] 

36. Magdalena: Proszę i błagam Pana Boga za pośrednictwem Św. Charbela o łaskę nawrócenia dla 
syna Marcina. Prosi zrozpaczona matka [9.04.2019] 

37. Jan: Św. Charbelu, proszę o wartościowego współpracownika oraz o dobrą żonę dla syna 
[9.04.2019] 

38. Ewa: Boże Wszechmogący, błagam o uzdrowienie mnie z raka nerki. Proszę również o dobre 
wyniki badan kontrolnych. Także proszę o miłość, głęboką wiarę i pomoc w rozwiązywaniu 
trudnych spraw moich i moich bliskich [9.04.2019] 

39. Sylwia: Św. Charbelu, proszę o modlitwę, o cud w intencjach, które noszę w swoim sercu. Proszę 
o modlitwę dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski. Bóg zapłać [10.04.2019] 

40. Robert: Św., Charbelu, proszę pomóż w skomplikowanej sytuacji naszej rodziny. Pomóż żonie, 
mnie, naszym dzieciom, naszemu małżeństwu. Dziękuję [10.04.2019] 

41. Jolanta: Św. Ojcze Charbelu, bardzo Cię proszę o dar drugiego dziecka dla mojej córki i zięcia 
[10.04.2019] 

42. Agnieszka: Św. Charbelu, proszę w intencji Radka, by nie wróciła do niego choroba, by wytrwał 
w swoich postanowieniach i był blisko Boga [10.04.2019] 

43. Wiktoria: Św. Charbelu, bardzo proszę o łaskę dla córki, by nauczyła się panować nad emocjami. 
Proszę o łaskę zdrowia dla mojego brata. Dziękuję za otrzymane łaski [10.04.2019] 

44. Judyta: Św. Charbelu, proszę o dobre plony w gospodarstwie. Dziękuję Ci, Św. Charbelu 
[10.04.2019] 

45. Joanna: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla Marii i Bronisławy. Proszę także o akceptację Moniki 
w pracy [10.04.2019] 

46. Agnieszka: Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej córki Anny ciężko chorej na glejaka 
mózgu i padaczkę. Za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i Św. Charbela proszę o Boże 
Miłosierdzie i cud uzdrowienia. Bóg zapłać [10.04.2019] 

47. 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! 
[10.04.2019] 

48. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara 
[10.04.2019] 

49. 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 
[10.04.2019] 



50. Andrzej: proszę o modlitwę za Agnieszkę o uwolnienie jej od nękania, zastraszania, o pokój w 
jej sercu i odwagę do podjęcia trudnych decyzji [10.04.2019] 

51. Wanda: Proszę o modlitwę za konającego Jana [9.04.2019] 

52. Karolina: Proszę o modlitwę za duszę mojego dziadka Feliksa, który odszedł do Domu Pana 
[9.04.2019] 

53. Leszek: proszę o modlitwę za nauczycieli, aby byli wierni swojemu powołaniu i trwali przy 
młodzieży, za którą są odpowiedzialni, zwłaszcza w trudnym czasie egzaminów. Jezu, Maryjo, 
Józefie Święty ratujcie Polaków, ratujcie Polskę [9.04.2019] 

 
  



Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa od 11 do 24.04.2019 r. 
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 25.04.2019 r.) 

1. Ola: Święty Charbelu, błagam Cię o uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, o zdrowie dla moich 
rodziców, dla męża, proszę o głęboką wiarę dla dzieci, o pokój w rodzinie i ojczyźnie [11.04.2019] 

2. Grażyna: Święty Charbelu, wstawiaj się za mną do naszego Pana. Pomóż mi w mojej 
beznadziejnej sytuacji [11.04.2019] 

3. Robert: Proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o łaskę uzdrowienia z silnego bólu 
kręgosłupa. Proszę o opiekę nad moją rodziną [11.04.2019] 

4. Barbara: Św. Charbelu, proszę o wyzwolenie z nałogu palenia Dominika, proszę o 
błogosławieństwo Boże dla moich synów i ich dobrą drogę życia [11.04.2019] 

5. Anna: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej mamusi . Jest 
już w bardzo ciężkim stanie . Proszę o wsparcie i opiekę [11.04.2019] 

6. Jola: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla Felicji, Jolanty, 
Czesława, Andrzeja, Jolanty, Jarosława i Jakuba [11.04.2019] 

7. Grażyna: Św. Charbelu, proszę o łaskę zdrowia dla Marcela, i pragnę by znalazł miłość na całe 
swoje życie [11.04.2019] 

8. Tomasz: Panie Jezu, proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela, o uwolnienie i 
uzdrowienie dla mnie i dla Mamy Wiesi. Proszę Cię także o uwolnienie mnie od odprawianych 
nade mną rytuałów [11.04.2019] 

9. Maria: Za wstawiennictwem Św. Charbela, proszę o zdrowie i dar macierzyństwa dla Angeliki 
oraz o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny. Bóg zapłać za modlitwę [11.04.2019] 

10. Aneta: Św. Charbelu, błagam Cię o pomoc dla Barbary i Stanisława, proszę spraw, by zaczęli 
widzieć, że Bóg jest Drogą, Prawdą i Życiem [11.04.2019] 

11. Magdalena: Błagam Boga, za wstawiennictwem Św. Charbela, o łaskę nawrócenia dla syna 
Marcina [11.04.2019] 

12. Janina: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojej mamy Marty [11.04.2019] 

13. Renata: Św. Charbelu, proszę o łaskę zdrowia w mojej rodzinie. Proszę o siły do pracy i poprawę 
sytuacji w firmie [11.04.2019] 

14. Anna: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie tarczycy, jajników oraz o uzdrowienie relacji z osobą 
Bogu wiadomą [12.04.2019] 

15. Teresa: Ukochany Św. Charbelu, z wielką pokorą i ufnością błagam Cię o łaskę nawrócenia dla 
Rafała i Anny. Pomóż im budować dom Boży i uproś łaskę uwolnienia ich od produkcji i picia 
alkoholu [12.04.2019] 

16. Anna: Ojcze Charbelu, proszę o dalsze wstawiennictwo w moich modlitwach. Proszę o 
umocnienie mojej wiary, nadziei i miłości [12.04.2019] 



17. Lidia: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego syna Piotra i o jego 
nawrócenie [12.04.2019] 

18. Sylwia: Św. Charbelu, bardzo proszę o łaskę uzdrowienia mnie z wirusa, który powoduje częste 
choroby zatok, z choroby refluksu, z jelita drażliwego i pozostałych dolegliwości. Proszę także 
o łaskę zdrowia dla mojej mamy Bożeny, o jej wyjście z depresji, o Boże błogosławieństwo i 
radość życia [12.04.2019] 

19. Dorota: Św. Charbelu, proszę o modlitwę za Łukasza, aby nawrócił się i odnalazł w Bogu nowy 
sens życia, proszę także za mnie, bym mogła być dla niego wsparciem [12.04.2019] 

20. Barbara: Św. Charbelu, dziękuję za otrzymane łaski, proszę o dar zdrowia dla Marii po złamaniu 
nogi oraz o łaskę przywrócenia słuchu dla Haliny [12.04.2019] 

21. Barbara: Św. Charbelu, proszę o dar nawrócenia dla Andrzeja, Marty i Mateusza. Bardzo proszę 
o uzdrowienie Niny (po czterech nieudanych podejściach do operacji). Proszę także o pomoc 
dla mnie w sprawach finansowych [13.04.2019] 

22. Sylwia: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla rodziny mojego brata, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej [13.04.2019] 

23. Izabela: Św. Charbelu, proszę o zdrowie i dobre wyniki badań dla cioci Ireny oraz o łaski i Boże 
błogosławieństwo [13.04.2019] 

24. Ola: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej mamy, o pozytywne zdanie egzaminów 
(8 klasa) przez córkę. Proszę o lepszą i spokojniejszą pracę abym mogła pokryć wydatki na 
edukację córki i chorobę mamy [14.04.2019] 

25. Asia: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojego taty, który zmaga się z chorobą nowotworową. 
Błagam o pozytywne wyniki [14.04.2019] 

26. Magdalena: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji znalezienia dla mnie stałej pracy oraz o 
uzdrowienie mnie z choroby tarczycy [14.04.2019] 

27. Julia: Święty Charbelu wyjednaj u Boga całkowite uzdrowienie Anastazji po operacji guzów 
tarczycy. Proszę Cię, byś rękami lekarzy sam przeprowadził tą operację [14.04.2019] 

28. Ania: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji wyzwolenia mnie z depresji. Mam 37 lat, jestem 
osobą samotną, cierpiącą na różne choroby. Niech dobry Bóg wniknie w moje negatywne myśli 
i przywróci mi radość życia [14.04.2019] 

29. Urszula: Święty Ojcze Charbelu, dziękuję za uzdrowienie mojego męża z choroby, która nie 
dawała żadnej nadziei. Proszę Cię, by niedawno wykryty guz płuca nie był złośliwy, wyproś dla 
męża dar zdrowia [14.04.2019] 

30. Anna: Św. Charbelu, jak co tydzień, proszę o zbawienie, uwolnienie i nawrócenie wszystkich 
moich bliskich w rodzinie i znajomych. Proszę o łaskę uzdrowienia dla tych wszystkich o których 
zawsze proszę. Proszę także o łaski dla całego kościoła i duchowieństwa [14.04.2019] 

31. Barbara: Św. Charbelu, proszę o potrzebne dla mnie łaski i uzdrowienie Ninki. Proszę, wniknij w 
potrzeby mojej duszy i ciała [14.04.2019] 



32. Anna: Proszę o łaskę uzdrowienie mojej córki z padaczki. Za wstawiennictwem Św. Charbela, 
wysłuchaj, Boże, mojej prośby [15.04.2019] 

33. Marzena: Za pośrednictwem Św. Charbela, proszę o zdrowie dla mamy i starszej siostry. Proszę 
także o pomoc przy zakupie dobrej ziemi dla mojej rodziny [15.04.2019] 

34. Grażyna: Św. Charbelu, proszę o dary i łaski dla mojego syna Piotra. Proszę także o pracę dla 
Piotra wśród ludzi wiary [16.04.2019] 

35. Kinga: Św. Charbelu, Ty znasz pragnienia mojego serca. Proszę Cię, wniknij w każdą sytuację 
mojego życia i życia moich bliskich. Uzdrawiaj, prostuj nasze drogi i wyjednaj dla nas potrzebne 
łaski [16.04.2019] 

36. Ania: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia mojej mamy z choroby nowotworowej . Miej ją 
w swojej opiece [16.04.2019] 

37. Klaudiusz: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie i mojej rodziny Bóg 
zapłać [16.04.2019 

38. Ewa: Św. Charbelu wyproś mi łaskę u Boga Wszechmogącego o całkowite uzdrowienia mnie z 
choroby nowotworowej [16.04.2019] 

39. Mariola: Św. Charbelu, proszę o nawrócenie mojego syna Pawła i oto, by odnalazł swoją życiową 
drogę [16.04.2019] 

40. Barbara: Św. Charbelu, proszę o pomoc w sprawach pracy i dokończeniu remontu mieszkania 
[16.04.2019] 

41. Ewita: Św. Charbelu, proszę wyproś dla mnie, mojej rodziny i córki Dary Ducha Świętego. Proszę 
o uzdrowienie naszych relacji w rodzinie i rozwiązanie trudnych spraw [17.04.2019] 

42. Mariola: Św. Charbelu, proszę o dar odnalezienia drogi życiowej. Proszę także o uzdrowienie z 
depresji i znalezienie pracy [17.04.2019] 

43. Sylwia: Św. Charbelu, proszę o skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i 
niewidzialnym. Proszę o cud we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu [17.04.2019] 

44. Agnieszka: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji Radka. Proszę, by nie nastąpił powrót 
choroby. Jezu ufam Tobie [17.04.2019] 

45. Ilona: Św. Charbelu, bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna Adama. Proszę o pracę 
dla niego i o to, by wrócił do niego ojciec [17.04.2019] 

46. Ewa: Boże, błagam, uzdrów mnie z choroby nowotworowej. Spraw, Panie, by wyniki badań 
kontrolnych były pozytywne. Jezu, ufam Tobie [18.04.2019] 

47. Robert: Św. Charbelu, (jak co tydzień) proszę o uzdrowienie z raka endokrynnogennego 
Roberta. Dziękujemy za modlitwę. Robert i Dorota z rodzinami [18.04.2019] 

48. Zbyszek: Proszę o Boże Miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich [18.04.2019] 

49. Maria: Św. Charbelu, proszę o cud uzdrowienia Grzegorza, spokój i pracę [19.04.2019] 



50. Matka: Za wstawiennictwem Św. Charbela, proszę o uzdrowienie syna z choroby 
autoimmunologicznej skóry oraz o łaskę Chrztu Św. dla wnuczka, dla córki proszę o zdrowie, 
światło Ducha Św. w rozwiązaniu trudnej decyzji [20.04.2019] 

51. Magda: Proszę Cię, Matko, o to bym mogła założyć szczęśliwą rodzinę, opartą na wzajemnej 
miłości, proszę o dar macierzyństwa. Matko Boża, daj mi siłę do pokonywania wszystkich 
trudności które mnie spotykają [20.04.2019] 

52. Aneta: Proszę Cię, Święty Charbelu o modlitwę w intencji mojego wyzdrowienia [20.04.2019] 

53. Klaudiusz: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie i mojej rodziny oraz o 
wszelkie potrzebne nam laski. Bóg zapłać [20.04.2019] 

54. Katarzyna: Św. Charbelu, proszę o miłość wzajemną Mateusza i Katarzyny, jego szybki powrót, 
łaskę narzeczeństwa, uwolnienia od złych znajomości i uzdrowienie Doroty [21.04.2019] 

55. Anna: Św. Charbelu, proszę (jak co tydzień) o uzdrowienie wszystkich moich bliskich i 
znajomych. Proszę też o łaski dla nich i całego duchowieństwa [21.04.2019] 

56. Sylwia: Św. Charbelu, proszę w intencji Eli i jej rodziny. Proszę dla nich o wstawiennictwo Matki 
Bożej i moc Ducha Świętego [22.03.2019] 

57. Ania: Św. Charbelu, proszę o wzmocnienie moich chorych mięśni i kręgosłupa. Bóg zapłać 
[22.04.2019] 

58. Lidia: Św. Charbelu, proszę o przemianę i nawrócenie serca mojego męża i odrodzenie się 
mojego małżeństwa. Proszę o potrzebne łaski w sprawach zawodowych. Proszę także o łaski 
dla mojej córki, o nieustającą opiekę Matki Bożej i dar Ducha Świętego [23.04.2019] 

59. Magdalena: Proszę o łaskę nawrócenia za pośrednictwem Św. Charbela dla syna Marcina - prosi 
matka [23.04.2019] 

60. Grzegorz: Św. Charbelu, proszę (jak co tydzień) 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 [23.04.2019] 

61. Krystyna: Św. Charbelu, proszę o łaskę wiary dla Natalii oraz o uzdrowienie mnie z komórek 
nowotworowych. Bóg zapłać [23.04.2019] 

62. Maria: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie mojej 8-letniej wnuczki Izabelki z agresji [23.04.2019] 

63. Magdalena: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia i ocalenia naszego 
małżeństwa. Aby powróciła miłość, radość, pokój, szacunek i wzajemne zrozumienie 
[23.04.2019] 

64. Kamila: Św. Charbelu, proszę matczynym sercem o uzdrowienie mojej 6 letniej córki Kornelki z 
tików nerwowych i wszelkich lęków. Panie Jezu, ufam Tobie [23.04.2019] 

65. Iwona: Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie mojego taty z ostrej 
białaczki szpikowej. Niech Miłosierny Bóg obdarzy go Swoją łaską [23.04.2019] 



66. Robert: Św. Charbelu, proszę o modlitwę za moją rodzinę, proszę o ratowanie małżeństwa od 
rozpadu [23.04.2019] 

67. Justyna: Św. Charbelu, wyproś dla mnie łaskę zdrowia, wyleczenie z choroby RZS, proszę też o 
potrzebne łaski dla mojej mamy Heleny, dla mojego męża i moich córek (żeby spotkały dobrych 
mężów) [23.04.2019] 

68. Ewa: Św. Charbelu, proszę o zgodę i miłości w mojej rodzinie [23.04.2019] 

69. Beata: Św. Charbelu, proszę o męża, o zakochanie się z wzajemnością i żebyśmy żyli w miłości, 
wierności i w zaufaniu [24.04.2019] 

70. Sylwia: Św. Charbelu, proszę o ochronę przed wszelkim złem .Proszę o nieustające 
wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu. 
Proszę także o miłosierdzie Boże i dar Ducha Świętego [24.04.2019] 

71. Ola: Panie Boże, dziękuję za wszystkie dary zesłane na moją rodzinę. Święty Charbelu, proszę 
wstaw się do Boga i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję - pragnę uzdrowienia mojego 
małżeństwa, mojego męża i mnie samej [24.04.2019] 

72. Nela: Św. Charbelu, proszę gorliwie o modlitwę i o uzdrowienie mnie z depresji [24.04.2019] 

73. Kamila: Św. Charbelu, proszę o dar uzdrowienia w mojej rodzinie, o wyzwolenie z alkoholizmu, 
o opiekę Matki Bożej nad nami i naszym potomstwem [24.04.2019] 

74. Halina: Św. Charbelu, nieustannie proszę o uzdrowienie moich jelit i usuniecie guzka w lewej 
piersi [24.04.2019] 

75. Anna: Św. Charbelu, zawierzam Ci moją rodzinę. Proszę o zdrowie dla Agnieszki, o łaskę 
sakramentu małżeństwa dla niej i o pojednanie się Piotra z Bogiem [24.04.2019] 

76. Iwona: Kochany Św. Charbelu, proszę wyproś u Jezusa Miłosiernego cud uwolnienia, 
uzdrowienia i nawrócenia dla Michała. Jezu, ufam Tobie [24.04,2019] 

77. Marcin: Św. Charbelu, bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej zmarłej mamy Urszuli, oraz o 
znalezienie nowej lepszej i dobrej pracy [24.04.2019] 

78. Iwona: Św. Charbelu, proszę o modlitwę, jestem chora na raka, czuję się przegrana, przyszłość 
beznadziejna [24.04.2019] 

79. Agnieszka: Św. Charbelu, proszę o dar uzdrowienia Radka, proszę o jego cierpliwość i pokorę w 
walce z chorobą. Jezu, ufam Tobie [24.04,2019] 

80. Grzegorz: Św. Charbelu, bardzo proszę o dar uzdrowienia z choroby nowotworowej Jacka 
[24.04.2019] 

81. Ewa: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej i dobre wyniki badań 
kontrolnych [24.04.2019 

 
 
 



82. 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! 
[25.04.2019] 

83. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara 
[25.04.2019] 

84. 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 
[25.04.2019] 

85. Andrzej: proszę o modlitwę za Agnieszkę o uwolnienie jej od nękania, zastraszania, o pokój w 
jej sercu i odwagę do podjęcia trudnych decyzji [25.04.2019] 

86. Marzena i Wojtek: Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Niepokalanej i Błogosławionego 
Franciszka Drzewieckiego prosimy o modlitwę w intencji Kleryka Michała, który jest w ciężkim 
stanie w szpitalu. Bóg zapłać [18.04.2019] 

87. M.: Módlmy się za wszystkich nauczycieli, zwłaszcza tych nie strajkujacych, o siły i wytrwanie 
zwłaszcza, że są szykanowani ze strony kolegów. Bóg zapłać [18.04.2019] 

88. Marzenna: Proszę o modlitwę w mojej intencji o siły psychiczne, fizyczne, duchowe w trudnych 
zmianach, które następują i prowadzenie Ducha Świętego dla mnie, zwłaszcza o pokorę. Jezu, 
Maryjo, Józefie Święty prowadzicie mnie, proszę. Bóg zapłać [18.04.2019] 

89. Iza: Proszę o modlitwę za mamę Ani, jest w złym stanie oraz o siły dla Ani. Jezu, Maryjo, Józefie 
Święty ratujcie. Bóg zapłać [18.04.2019] 

90. Grażyna: Proszę o modlitwę za moja koleżankę Marie, umiera na raka, aby pojednała się z 
Bogiem, przyjęła sakrament chorych. Proszę też o modlitwę za moją 15-letnią wnuczkę Marysię, 
grozi Jej operacja oka. Jezu, Maryjo, Józefie Święty ratujcie. Bóg zapłać [18.04.2019] 

91. Aurelia: Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża Piotra, który jest chory i lekarze nie 
potrafią postawić trafnej diagnozy. Serdeczne Bóg zapłać [19.04.2019] 

92. Beata: Proszę o modlitwę za moja wnusię Laurę, badania potwierdziły obecność salmonelli w 
organizmie. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty ratujcie. Bóg zapłać [19.04.2019] 

93. Marzenna: Bardzo proszę o modlitwę za mojego syna Dawida. Jezu dotknij Jego serca, otwórz 
je i ulecz, wiesz jak potwornie jest poranione. Maryjo zaprowadź Go do Jezusa, Józefie Święty 
uproś łaskę wiary. O. Wenanty nasz Polski Szarbelu, ratuj mojego syna, uproś dar głębokiego 
nawrócenia, pokory, czystości i umiłowanie Jezusa ponad wszystko. Maryjo, Ty zawsze 
wysłuchujesz próśb o. Wenantego, za Jego przyczyną zawierzam Ci mojego syna Dawida 
prosząc o całkowitą przemianę Jego życia. Bóg zapłać [19.04.2019] 

94. Marzenna: Za przyczyną O. Wenantego proszę o gorąca modlitwę w intencji sprzedaży mojej 
ziemi. Bóg zapłać [19.04.2019] 

 



95. Karolina: Błagam o szturm do Nieba za Joannę chora na stwardnienie rozsiane, jest w szpitalu, 
stan bardzo ciężki gdyż to nie nawrót choroby lecz wirus Zespołu Guilliana-Barrego. Jest 
sparaliżowana, kolejne 3 dni zadecydują czy przeżyje. Jezu, Ty wskrzesiłeś Łazarza, uczyń cud, 
uzdrów Joasie - żonę i matkę. Jezu, Maryjo, Jozefie Józefie ratujcie Ją. O. Wenanty wstaw się do 
Maryi za Joasią. Prośmy o siły dla męża Sławka i córki Magdy. Serdeczne Bóg zapłać [20.04.2019] 

96. K.: Proszę o modlitwę za duszę śp. Joanny, odeszła do Domu Pana w niedzielę rano. Również 
proszę o modlitwę za Jej męża Sławka i 18-letnią córkę, z którą bardzo były zżyte. Magda została 
adoptowana, gdy dowiedziała się, że Asia zmarła, zemdlała. Jezu, Maryjo, Jozefie Święty 
wspomóżcie. Bóg zapłać [24.04.2019] 

97. Marzenna: Bardzo dziękuję za wsparcie modlitwą. Proszę o modlitwę za moich rodziców 
Mariannę i Zdzisława oraz moje rodzeństwo, o łaskę pojednania, pokoju, zdrowie i wszelkie 
potrzebne łaski. Bóg zapłać. [24.04.2019] 

98. Mama: Proszę o modlitwę za Dominika o zaliczenie dziś matematyki i wyjście z depresji. Bóg 
zapłać [24.04.2019] 

99. Jola: Proszę o modlitwę za moja teściową Danutę, leży w szpitalu z podejrzeniem guza mózgu. 
Bóg zapłać [24.04.2019] 

 
  



Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 1.05.2019 r. 
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 2.05.2019 r.) 

1. Anna: Święty Charbelu, proszę Cię o moje uzdrowienie [25.04.2019] 

2. Maria: Święty Charbelu, proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia i odrodzenia małżeństwa 
Karoliny i Piotra. O światło Ducha Świętego, o zgodę i pojednanie. Proszę o to, by dobro wyparło 
zło w tej rodzinie [25.04.2019] 

3. Krysia: Ukochany Boże, za wstawiennictwem Świętego Charbela, proszę Cię o uzdrowienie 
mojego układu oddechowego i Wszystkich dolegliwości moich nóg. Proszę o Boże Miłosierdzie 
[25.04.2019] 

4. Tomasz: Panie Jezu proszę Cię przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o uwolnienie i uzdrowienie 
dla mamy, Wiesi i dla mnie [25.04.2019] 

5. Robert: Św. Charbelu (jak co tydzień), proszę o dar uzdrowienia mojego kręgosłupa i nóg 
[25.05.2019] 

6. Maria: błagam Cię, Święty Charbelu pomnóż mi w moich trudnościach. Twoja czcicielka 
[25.042019] 

7. Ola: Święty Charbelu, proszę, wyproś łaskę uzdrowienia mojego syna z nieuleczalnej choroby. 
Proszę także o zdrowie dla męża i rodziców, proszę o dobre wybory życiowe dla dzieci i łaskę 
głębokiej wiary [25.04.2019] 

8. Agnieszka: Święty Charbelu, proszę o łaskę zdrowia dla mnie oraz o łaskę nawrócenia mojego 
męża Pawła [25.04.2019] 

9. Jola: Święty Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla moich bliskich i 
znajomych [25.04.2019] 

10. Janina: Święty Charbelu, proszę o zdrowie dla wszystkich moich bliskich, proszę też o 
rozwiązanie problemów mieszkaniowych Marcina [25.04.2019] 

11. Teresa: Święty Charbelu, błagam o łaskę wiary, uzdrowienie duszy i ciała, przemianę życia, 
znalezienie pracy dla Marii, proszę o zdrowie dla Teresy i Andrzeja, o opiekę Bożą dla całej 
rodziny [25.04.2019] 

12. Kasia: Święty Charbelu. proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Marka, aby Pan 
skruszył jego zatwardziałe serce i uwolnił go od pychy. Bóg zapłać! [26.04.2019] 

13. Maria: Święty Charbelu, proszę o nadzieję życia, proszę o nadzieję wbrew nadziei [26.04.2019] 

14. Bartłomiej: Święty Charbelu, proszę o modlitwę w intencji wyjścia z nałogu masturbacji 
[27.04.2019] 

15. Iwona: Święty Charbelu, proszę o uzdrowienie tarczycy mojego syna Wojtka, proszę o to, by 
komisja lekarska wydała Wojtkowi pozwolenie na pracę w jednostce wojskowej jako żołnierz 
zawodowy [27.04.2019] 



16. Mariola: Święty Charbelu, proszę o modlitwę w intencji mojej siostrzenicy Magdaleny, o powrót 
do zdrowia i pomyślne wyniki badań. Proszę również w intencji całej jej rodziny o siłę w tym 
trudnym dla nich okresie [27.04.2019] 

17. Anna: Panie Jezu, najlepszy lekarzu, udziel łaski i spraw, by mój tata odzyskał zdrowie. Proszę 
także o uzdrowienie dla mojej córeczki. Jezu, ufam Tobie [27.04.2019] 

18. Urszula: Święty Charbelu, proszę o uratowanie i odrodzenie małżeństwa Urszuli i Marka oraz o 
łaskę nawrócenia i przemiany serca dla Marka [27.04.2019] 

19. Urszula: Święty Charbelu proszę uratuj naszą rodzinę , niech mąż wróci do domu, zaprowadź go 
do spowiedzi świętej, spraw by Krystyna nie niszczyła naszego małżeństwa [27.04.2019] 

20. Celina: Święty Charbelu, proszę o szczęśliwą operacje i zdrowie dla mnie. Proszę o opiekę, 
pomoc, zdrowie i miłość dla Eryka i Aduni w ich codziennym życiu [28.04.2019] 

21. Aneta: Święty Charbelu , wstaw się za mną u Naszego Ojca, aby uchronił mnie od śmiertelnej i 
nieuleczalnej choroby, abym mogła spełnić się jeszcze w roli matki i żony oraz chrześcijanki. 
Proszę też o wstawiennictwo za Hanią, która bardzo ciężko zachorowała, aby Bóg ocalił ją przed 
śmiercią i pozwolił wyzdrowieć, by nie osierociła dzieci, które straciły 2 miesiące temu ojca. 
Amen [28.04.2019] 

22. Aneta: Święty Charbelu, wyproś łaskę zdrowia dla siostry Judith ze Szwajcarii, która w ciężkich 
chwilach pomaga mojemu mężowi, który tam pracuje. Amen [28.04.2019] 

23. Teresa: Święty Charbelu, proszę o łaski dla moich bliskich i dla siebie. Proszę o to, by Jan i Józef 
przebaczyli sobie i żyli dalej jak bracia. Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Proszę 
o skuteczne leczenie onkologiczne Marysi. Proszę także o pomoc w wyborze dobrej szkoły przez 
Julkę [28.04.2019] 

24. Dorota: Święty Charbelu, proszę Cię o dar miłości założenia rodziny [29.04.2019] 

25. Maria: Święty Charbelu, proszę o zdrowie, o błogosławieństwo i pomoc w ułożeniu życia dla 
Milenki [29.04.2019] 

26. Nela: Święty Charbelu, bardzo gorliwie proszę o wsparcie modlitewne, gdyż jestem dręczona, 
nękana, szykanowana i prześladowana przez wyjątkowo natrętne, bolesne, dokuczliwe i 
uciążliwe myśli, od których nie mogę się w żaden sposób uwolnić [29.04.2019] 

27. Milena: Święty Charbelu, błagam o dar modlitwy za Wojtka prosząc o jego nawrócenie. Proszę 
by się odezwała jego miłość do mnie. Proszę także o uzdrowienie naszych relacji [29.04.2019] 

28. Beata: Święty Charbelu, proszę opiekuj się mną i Kamilem, proszę także o łaskę nawrócenia dla 
Kamila. Dziękuję [29.04.2019] 

29. Sylwia: proszę aby Bóg przez ręce i serce Maryi skutecznie zablokował wszelkie złe działania ze 
strony mojej Matki, niektórych członków mojej Rodziny i tych, którzy na mnie czyhają. Proszę o 
modlitwę, o skuteczną ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym. Bóg zapłać [29.04.2019] 

30. Ela: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Jezusa o cud uzdrowienia dla Marysi, matki 
piątki dzieci. Jezu Dobroci Nieskończona, błagam! [30.04.2019] 



31. Sylwia: jestem 28-letnią mężatką, mam 4-letnie dziecko. Chciałabym prosić o pomoc 
modlitewną do Świętego Charbela. Chciałabym prosi o uzdrowienie z ciężkiej nerwicy lękowej i 
depresji ... wszystko zaczęło się po przygodach z autem a szczególnie kiedy 2 razy straciłam 
hamulce w aucie.. Dziecko potrzebuje matki. Tak bardzo pragnę odzyskać spokój wewnętrzny, 
radość [30.04.2019] 

32. Barbara: dziękuję za znak obecności od Świętego Charbela, za Jego miłość, za nadzieję z jaką 
żyję. Z całego serca ogromnie proszę o nawrócenie dla Andrzeja, Mateusza, o przylgnięcie i 
wiarę bezwarunkową do Matki Bożej dla Marty. Jeżeli tylko taka jest wola Pana Boga, błagam o 
uzdrowienie dla mojej wnuczki Ninki. Bóg zapłać [30.04.2019] 

33. Anna: Święty Ojcze Charbelu, wyproś łaskę nawrócenia ze złej drogi moich dzieci, módl się o 
uwolnienie ze zniewolenia nałogami i złymi skłonnościami, Panie Jezu Miłosierny Boże 
wysłuchaj nas, Amen [30.04.2019] 

34. Basia: proszę o modlitwę o wstawiennictwo Świętego Charbela w sprawie nawróceń w mojej 
najbliższej rodzinie oraz o dobrego lokatora. Proszę też o pokój w noun service i łaskę 
całkowitego zawierzenia Bogu we wszystkim [30.04.2019] 

35. Maria: proszę w intencji Marka z okazji urodzin i jego rodziców. O najpotrzebniejsze łaski. Za 
Joannę i Marcina o błogosławieństwo w pracy zawodowej i zawarcie związku sakramentalnego. 
Za Marię o pokój serca i siłę Ducha Świętego do relacji z najbliższymi. Za Grzegorza i Barbarę o 
najpotrzebniejsze łaski [30.04.2019] 

36. Ela: za wstawiennictwem Świętego Charbela proszę Jezusa o cud uzdrowienia dla Marysi, matki 
piątki dzieci. Jezu Dobroci Nieskończona, błagam! [30.04.2019] 

37. Anna: proszę o pomoc i wsparcie modlitewne we wszystkich intencjach, które noszę w sercu 
[1.05.2019] 

38. Teresa: proszę o zdrowie duszy i ciała dla Teresy i Andrzeja, łaskę wiary, przemianę życia, 
znalezienie pracy dla Marii, zgodę i miłość w rodzinie [1.05.2019] 

39. Agnieszka: proszę o zdrowie dla Radka. Jezu ufam Tobie [1.05.2019] 

40. Grażyna: proszę za wstawiennictwem Świętego Charbela o szczęśliwą operację i uzdrowienie 
mnie z choroby nowotworowej [1.05.2019] 

41. Ewa: proszę o wyleczenie syna Filipa z ciężkiej choroby [1.05.2019] 

42. Lucyna: proszę błogosławieństwo Boże i pomyślne rozwiązanie moich spraw zawodowych 
[1.05.2019] 

43. 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! 
[1.05.2019] 

44. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara [1.05.2019] 



45. 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 
[1.05.2019] 

46. Andrzej: proszę o modlitwę za Agnieszkę o uwolnienie jej od nękania, zastraszania, o pokój w 
jej sercu i odwagę do podjęcia trudnych decyzji [1.05.2019] 

 
  


