
Intencje przesłane na skrzynkę mailową Wspólnoty W Sercu Jezusa do 8.05.2019 r. 
(złożone na ołtarzu podczas Mszy Świętej 9.05.2019 r.) 

1. Asia: Św. Charbelu, proszę o łaskę uzdrowienia z choroby  nowotworowej oraz potrzebne łaski 
dla Leszka [2.05.2019] 

2. Anna: Św. Charbelu, proszę o łaskę zdrowia dla moich najbliższych, proszę o rozwiązanie 
wszystkich dręczących nas problemów, łącznie z materialnymi [2.05.2019] 

3. Ola: Święty Charbelu,  proszę pokornie  o całkowite uzdrowienie syna z nieuleczalnej choroby, 
o zdrowie dla  rodziców i ulgę w ich dolegliwościach wieku podeszłego. Proszę o  dar głębokiej 
wiary dla dzieci i dobre, Boże wybory drogi życia [2.05.2019] 

4. Piotr: Św. Charbelu, proszę o dar zdrowia dla Oli [2.05.2019] 

5. Tomasz: Panie Jezu [jak co tydzień), proszę Cię, przez Matkę Bożą i Świętego Charbela o 
uwolnienie i  uzdrowienie dla Mamy, Wiesi i dla mnie [2.05.2019] 

6. Małgorzata: Św. Charbelu, przez Serce Maryi proszę o szybki powrót do zdrowia  Małgorzaty, 
proszę i opiekę Niepokalanej i Boże błogosławieństwo dla Ewy i Ani oraz dla rodzin Kasprzyków, 
Lesiaków, Przystawskich i wszystkich mi bliskich [2.05.2019] 

7. Janina: Św. Charbelu, proszę [jak co tydzień) o zdrowie dla mamy, Marty, Ani, Juli, Marcina, 
Aurelci, Antosia, Franusia. Proszę też o pomoc  w zakupie  mieszkania dla  rodziny Marcina 
[2.05.2019] 

8. Grażyna: Święty Charbelu, proszę o pomoc w rozwiązaniu naszej trudnej sytuacji. Proszę o 
uwolnienie nas od osoby uzależnionej od alkoholu. Proszę, miej nas w opiece [2.05.2019] 

9. Marta:  Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie mnie z raka piersi oraz o  nawrócenie i uzdrowienia 
mojego siostrzeńca z nałogów. Bóg zapłać ! [2.05.2019] 

10. Magdalena: Św. Charbelu, proszę o zdrowie, o zgodę w mojej rodzinie. Proszę także o zamianę 
mojej pracy na lepszą [2.05.2019] 

11. Katarzyna: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla mojego małżeństwa i dzieci oraz o potrzebne 
łaski. Bóg zapłać [3.05.2019] 

12. Zbyszek: Św. Charbelu, wyproś Boże Miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich [3.05.2019] 

13. Iwona: Jezu,  proszę za wstawiennictwem Św. Charbela o uzdrowienie  duchowe dla Janusza, o 
jego nawrócenie. Proszę o jego pojednanie ze mną i ze swoim synem Jakubem. Proszę o 
wzajemne wybaczenia [3.05.2019] 

14. Karolina: Św. Charbelu, proszę o dostanie się do szkoły  i klasy 1-go wyboru [3.05.2019] 

15. Danuta: Dobry Boże pomóż mojemu synowi Karolowi który cierpi z powodu zawiedzionej 
miłości , proszę o dobrą żonę  dla niego . Św. Charbelu i Św. Józefie uproście łaskę dla mojego 
syna [4.05.2019] 

 



16. Barbara: Św. Charbelu, błagam o ratunek dla mojej  rodziny. Mój mąż korzysta z porad wróżki. 
Zięć i córka żyją ponad stan i  razem z mężem biorą kredyty wpadając w coraz większe długi. 
Drżę o wnuki, o  ich zdrowie, zwłaszcza wnuczki, która ma być operowana i w tej kwestii liczę 
na cud. Proszę także w intencji poprawy mojego zdrowia i poprawy mojej sytuacji materialnej 
[4.05.2019] 

17. Dorota: Św. Charbelu, polecam intencję Panu Bogu znaną [4.05.2019] 

18. Grzegorz: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie mnie i całej mojej rodziny [5.05.2019] 

19. Anna: Św. Charbelu, proszę o modlitwę za mojego męża  Krzysztofa, który boryka się ze 
zdrowiem fizycznym i psychicznym a któremu wiara przychodzi z ogromnym trudem. Proszę 
Boga o zdrowie dla niego i  przymnożenie wiary [5.05.2019] 

20. Joanna: Św. Charbelu, proszę o uzdrowienie Zofii i uwolnienie jej od uzależnień [5.05.2019] 

21. Izabela: Św. Charbelu, proszę o powrót Marcina do domu i  o zdrowie psychiczne dla niego. 
Proszę także o to, by nie stracił pracy [5.05.2019] 

22. Dorota: Św. Charbelu, proszę o nawrócenie mojego syna Adriana: o jego uzdrowienie z depresji, 
lęków, fobii społecznej. Proszę też o znalezienie pracy dla niego, o znalezienie bliskiej osoby, o 
odzyskanie radości życia [5.05.2019] 

23. Maria: Św. Charbelu wstawiaj się u Boga prosząc o łaskę zdrowia dla mojej wnuczki i zięcia 
Szymona [5.05.2019] 

24. Dorota: Św. Charbelu, proszę Cię o łaskę, która jest Ci znana [6.05.2019] 

25. Barbara: Św. Charbelu, proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji w rodzinie, o miłość i przebaczenie. 
Proszę o łaskę uzdrowienia dla Marcinka, który urodził się z wielkim niedosłuchem [6.05.2019] 

26. Teresa: Przez wstawiennictwo Św. Charbela, proszę o cud uzdrowienia mnie z nieuleczalnej 
choroby a także o zdrowie dla rodziców [6.05.2019] 

27. Magdalena: Św. Charbelu, proszę o modlitwę w intencji poczęcia się i narodzenia zdrowego 
dziecka [ dzieci) w naszym małżeństwie [6.05.2019] 

28. Dorota: Św. Charbelu, proszę o modlitwę o życie wieczne dla moich rodziców Wiesławy i 
Edwarda oraz o to, abym mogła całkowicie uwolnić się od ducha nieczystego [6.05.2019] 

29. Grażyna: Proszę o modlitwę za duszę śp. Sandry oraz za pogrążoną w żałobie rodzinę a także o 
głębokie nawrócenie i otwarcie serc na Bożą miłość. Proszę także o modlitwę w intencji Marii 
chorej terminalnie na raka, niech Jezus dotknie jej serca, by przyjęła Sakramenty Święte. Bóg 
zapłać [6.05.2019] 

30. „M” : Bardzo proszę o gorącą modlitwę, o dobre, Boże rozeznanie dla Basi w sprawie bardzo 
osobistej. Duchu Św. prowadź Basię i daj Twoje światło tak, by je dobrze odczytała. Bóg zapłać 
[2.05.2019] 

31. Grażyna; Proszę o modlitwę za moje wnuki, Marysię i Rysia – przystępują do Sakramentu 
Bierzmowania. Proszę o otwarcie ich serc na dary Ducha Świętego, niech On prowadzi ich w ich 
życiu. Bóg zapłać [6.05.2019] 



32. Grażyna: Proszę o modlitwę w mojej intencji, o Bożą łaskę i działanie, bym czuła się 
zabezpieczona i bezpieczna w moim domu fizycznie i finansowo. Jezu, Maryjo, Józefie Św. 
pomóżcie i prowadzicie we wszystkim. Bóg zapłać [6.05.2019] 

33. Sylwia: Proszę o modlitwę, o skuteczną ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym. Proszę 
o modlitwę, o miłosierdzie Boże, o Ducha Świętego, o cud we wszystkich intencjach, które noszę 
w swoim sercu. Proszę o nieustające wstawiennictwo Matki Bożej we wszystkich moich 
intencjach i w całym moim życiu. Bóg zapłać [6.05.2019] 

34. Zofia: Proszę o modlitwę o zdrowie, o powodzenie, o opiekę Matki Bożej dla mojej całej rodziny. 
Proszę o pomoc w odzyskaniu ciężko zarobionych pieniędzy dla syna Grzegorza. Bóg zapłać 
[7.05.2019] 

35. Aneta: Bardzo proszę o modlitwę za mnie o znalezienie spokojnej pracy oraz o zdrowie i pokój 
w mojej rodzinie. Bóg zapłać [7.05.2019] 

36. Maria: Św. Charbelu, proszę o nawrócenie syna Łukasza, o pomoc dla niego w życiu [7.05.2019] 

37. Dorota: Za wstawiennictwem Św. Charbela, proszę o nawrócenie dla Łukasza, o pokój w jego 
sercu, aby potrafił wybaczyć wyrządzone sobie niegdyś krzywdy. Proszę także o siłę dla mnie, 
abym była dla niego wsparciem [7.05.2019] 

38. Grażyna: Św. Charbelu, błagam o szturm do nieba w intencji mojego syna, o cud całkowitej 
przemiany jego życia, o łaskę szczerego nawrócenia, pokory i czystości. Jezu dotknij jego serca 
i sumienia, otwórz je i ulecz. Ty wiesz najlepiej jak to rozwiązać i poprowadzić. Bóg zapłać 
[7.05.2019] 

39. Rafał: Bardzo Was proszę o modlitwy w następującej intencji: o wypełnienie Słowa danego nam 
przez Pana w maju zeszłego roku - o to żeby Jezus wskrzesił relację Rafała i Anny, żebyśmy 
mogli wspólnie dla Niego żyć i Mu służyć. Proszę o modlitwy w intencji uzdrowienia Adama i 
jego syna z choroby alkoholowej, a także o wytrwałość dla Zosi [7.05.2019] 

40. Iwona: Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa i nawrócenia męża oraz o 
nową pracę dla niego, która pozwoli na godne i szczęśliwe życie rodzinne. Serdeczne Bóg 
zapłać!!! [7.05.2019] 

41. Iwona: Św. Charbelu, proszę Cię o pozytywne rozwiązanie bardzo trudnej dla mnie i mojego 
męża sprawy związanej z naszą najstarszą córką. Proszę wstaw się u Jezusa za nami. Jezu ufam 
Tobie [7.05.2019] 

42. Renata: Św. Charbelu, pokornie błagam wyproś zdrowie dla mojej córki Anny, uwolnij ją od 
lęków, obdarz potrzebnymi łaskami. Opiekuj się moją rodziną. Dziękuję za wszystko [7.05.2019] 

43. Karolina: Proszę o modlitwę za moją rodzinę, o spokój w naszych relacjach, które ostatnio są 
burzliwe o przywrócenie ducha wiary, proszę o zdrowie dla Wiktora i Leona [7.05.2019] 

44. Marta: Św Charbelu, proszę uproś u Boga łaskę dobrego zdrowia dla moich Rodziców Olgi i 
Józefa. Twoja czcicielka [8.05.2019] 



45. Marta: Św. Charbelu, błagam pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która 
nas łączy pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry 
Bóg niech połączy nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka [8.05.2019] 

46. Justyna: Św. Charbelu, proszę wymódl dla mojej rodziny potrzebne łaski zdrowia, miłości i 
bezpieczeństwa [8.05.2019] 

47. Magdalena: Św. Charbelu, gorąco proszę o uzdrowienia mojego syna Marcina [8.05.2019] 

48. Lesław: Św. Charbelu, proszę o zdrowie dla żony, moich córek i dla mnie. Boże, otaczaj nas swoją 
opieką [8.05.2019] 

49. 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! 
[8.05.2019] 

50. Zdzisława: proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla męża Waldemara [8.05.2019] 

51. 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 
[8.05.2019] 

52. Andrzej: proszę o modlitwę za Agnieszkę o uwolnienie jej od nękania, zastraszania, o pokój w 
jej sercu i odwagę do podjęcia trudnych decyzji [8.05.2019] 

53. Andrzej: proszę o modlitwę za moją mamę Zosię. Dziś w nocy miała zawał serca. Przeszła zabieg 
koronarografii. Matko Najświętsza, Święty Charbelu proszę wstawiajcie się za nią. Umocnijcie jej 
kochane i dobre serduszko [8.05.2019] 

 
  


