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Intencje z dnia 3 sierpnia:
152 Sw. Rito upros u Jezusa laske uzdrowienia na ciele i duszy Ratuj
153 Św. Rito,
z największą ufnością zwracam się o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa
w mojej intencji.
Proszę Cię wyproś dla mnie łaskę, abym szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko, aby ciąża i poród
przebiegły bez komplikacji.
Bóg zapłać.
Magdalena
154 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia z SM. Św. Rito wstaw się za mną.
155 Święta Rito,i
Bardzo proszę o szczęśliwe sfinalizowanie transakcji kupna mieszkania. Miej nas w swojej opiece mnie i mojego męża Adama.
N.S.K
156 Święta Rito! pomóż i ratuj!
157 Proszę o modlitwę o dar poczęcia i urodzenia dziecka
158 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia. Święta Rito, proszę, wstaw się za mną, aby
przebieg badań był pomyślny. Proszę o dar zdrowia.
Dziękuję,
Anna
159 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
160 Swięta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, dziękuję z całego serca za wysłuchanie
moich próśb.
Miej moją Rodzinę pod swoją opieką i proszę Cię o wysłuchanie moich gorących próśb do Ciebie.
Nie opuszczaj mnie, ufam Tobie, ufam Tobie. Wierzę w Twoją nieustanna pomoc, nie opuszczaj mnie
w potrzebie, pomóż mi rozwiązać nasze problemy.
Bóg Zapłać. Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity. Elżbieta.
161 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz
przemianę jego serca
162 Proszę o wyblaganie łaski pobłogosławienia nas dzieciątkiem oraz za naszą rodzinę, w
szczególności Julkę.
163 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i proszę Cię, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla
Justyny, Pawła i Olivii.
164 Intencja znana Panu Bogu.

165 Prosze Św Rite o cud uzdrowienia dla mojej mamy oraz o cud nadrucenia Łukaszka a dla mnie o
zdrowie i sile w walce ze złem Bóg zapłać
166 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o mniej stresów w życiu. O to by
mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który zostanie
jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna. Proszę aby się wyciszyła i miała więcej szacunku dla ludzi
, dla bliskich.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę o wewnętrzną przemianę mojego męża..O to aby mniej się irytował wszystkim dookoła.
Proszę o zmianę pracy dla niego , jeśli będzie to dla nas dobre.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..ŚW.RITO USŁYSZ NASZE BŁAGANIE!
.
Karolina
167 Poprawa stanu zdrowia `Wojciecha, Zbigniewa i Krystyny
168 Proszę Święta Rito o pomoc w rozstrzygnięciu spraw doczesnych i
bieżących w życiu prywatnym i doczesnym.
169 Bogu znane intencje
170 Pokornie proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- abym całkowicie potrafił otworzyć drzwi Chrystusowi i całkowicie poddać się Jego Woli
- o zdrowie dla Arlety
- o uzdrowienie Agaty - ciężarnej mamy u której wykryto Raka mózgu
- o uzdrowienia chorych na raka Józefa (tata Księdza) i Andrzeja
- o wyjście z problemów finansowych mojej firmy
- o dokończenie remontu naszego domu
- o spłatę wszystkich naszych długów
171 Sw Rito nie ustane w blaganiach o zdrownie dla mojego dziecka ale tym razem ogromnie prosze o
powrot do tej pracy, o ktorej wiesz... Ogromnie prosze...
A.
172 o błogosławienstwo dla Rodziny
173 Święta Rito. Błagam pomóż mi w codzienności. Przestaje dawać radę. Bóg zapłać - Magda z
Płocka
174 Kochana Święta Rito.
Jestem bardzo nieszczęśliwa, spadły na mnie ogromne nieszczęścia, nie mogę się podźwignąć.
Najbardziej dokucza mi brak kochanego mężczyzny. Proszę, błagam Ciebie, aby powrócił, obiecuję że
doprowadzę do jego nawrócenia.
Pozwól mi rozwiazać wszystkie problemy, daj mi siły, bo czuję że nie dam rady.
Wierna Czcicielka
175 Proszę o modlitwę za
Ewę i jej dzieciątko, szczęśliwe rozwiązanie.
Zdrowie i siłę w chorobie dla Kamili.

Zdrowie i siłę w chorobie dla Doroty.
Bóg zapłać
Gosia
176 Bardzo proszę Siostry o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej Mamy !!!
177 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i proszę Cię , wyproś u Boga łaskę zdrowia dla
Justyny , Pawła i Olivii.
178 Święta Rito, proszę o pomoc w kłopotach życiowych i zdrowie dla dzieci, męża i całej rodziny
Alina
179 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Jarosława i o czystość serca.
180 zwracam się z prośbą o modlitwę o łaskę zdrowia i długiego życia dla moich kochanych
Rodziców Marii i Czesława. Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski i pamięć w modlitwie, Magda
181 Pokornie proszę o modlitwę - O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem
rozwodu.
182 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych, proszę Cię w intencji nawrócenia ukochanej osoby.
183 Za Alojza o zdrowie i powrót do zdrowia z choroby jaką jest STWARDNIENIE ROZSIANE,o
Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół jak
również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na kazdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrego męża i
pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej spowiedzi.
184 proszę o Boże Błogosławieństwo i opiekę Św. Rity dla całej mojej rodziny, o jej ustawiczne
wstawiennictwo we wszystkich naszych sprawach i prośbach. Karolina
185 Św. Rito błagam Cię wyproś dla mnie łaskię zdrowia oraz macierzyństwa.
Mariola
186 Proszę o łaskę nawrócenia rodziny i wsparcie w mojej sytuacji życiowej
187 SW. Rito błagam, ulzyj mi , prosze Cie bardzo, pomóz mi w tej całej sytuacji. Naprawde jestem
pewna czego chce, nie wchodziłam w ta cała relację zze złymi intencjami, chciałam zeny było dobrze.
Pomóz mi Swieta Rito , błagam .
OLA

188 W intencji Nataniela i calej rodzinny oraz za moje uzdrowienie duszy i ciała. Za wszelkie
potrzebne łaski. Za zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące oraz te które nie mogą zaznać
spokoju. Za rozwiązanie sytuacji z mężem.
189 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone. O pomoc w
remoncie.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z
rówieśnikami..Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.Proszę
bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz abym
miała dobre relacje z ludzmi w pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na
parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników i aby mnie doceniano. Prosze o zmianę Dyrekcji w najbliższych wyborach.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również wiadoma Ci sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego
wyroku przez kolegium odwoławcze.
Proszę o dobre, bezpieczne wakacje dla nas.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
190 Święta Rito,
uproś Boga uzdrowienie wewnętrzne i dobrego kochającego męża dla mnie. Twoim modlitwom
oddaje mojego brata i rodzicom, aby przybliżyli się do Jezusa.
Dziękuję Ci św. Rito.
191 Sw. Rito
Proszę o zdrowie, życie i opiekę dla mojej babci! Proszę chroń ja chorób, szpitali i cierpienia! Błagam
o pomoc w znalezieniu pracy, o nawrócenie dla mojej rodziny! I powrót remigiusza aby do ty Bóg dał
nam szanse !
192 Św. Rito przeprowadź przes okręte ścieżki życia.
193 GORĄCO PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI MOJEJ RODZINY,O
POJEDNANIE,ZGODĘ,ZDROWIE I NAWRÓCENIE. SZCZEGÓLNIE PROSZĘ ZA SYNA
PIOTRA,ŁUKASZ I ADAMA.
194 Proszę o modlitwę:
Za Dusze czyśćcowe, za nawrócenie moich bliskich , za chrześniaków.

Za moją starszą córkę i jej rodzinę.
Za młodszą o uleczenie ciała i duszy.
Za męża o zmianę myślenia.
Za mnie o wiarę, cierpliwość, pokorę, siłę, o przyjmowanie wszystkiego z pokorą co ześle mi Bóg. O
oczyszczenie na ziemi.
Pozdrawiam
Agnieszka
195 Święta Rito uproś łaskę dla Jadzi i jej córek żeby rozpoczęły razem nowe życie wg. Bożych
przykazań, a jeśli to możliwe żeby zamieszkały w Polsce na stałe.
196 Św. Rito, proszę Cię o wstawiennictwo. Wyproś światło Ducha Świętego dla wszystkich
pracowników szkoły, w której pracuję. Pomóż nam znaleźć nić porozumienia i spraw, byśmy potrafili
ze sobą współpracować. Brak dobrej woli ze strony niektórych zaślepionych osób i chęć górowania
nad pozostałymi jest niepedagogiczna i na pewno nie prowadzi do wspólnego dobra i da poczucia
bezpieczeństwa naszym uczniom.
Ty jesteś doskonałym pedagogiem, pogodziłaś wrogie sobie rodziny. Pomóż i nam, bo to, co się
dzieje, nie przynosi niczego dobrego.
Prosi Beata
197 Zwracam się z wielką prośbą o modlitwę za całą moją rodzinę (syna, męża i mnie). Obyśmy
dostąpili zaszczytu godnego życia. Oby Pan Bóg nie pozostawił nas bez pomocy i wsparcia. Oby dał
nam wiarę, miłość, mądrość i skromność. Boże nie pozostawiaj swych dzieci w potrzebie. Pomóż im
żyć godnie i w szczęściu.
Szczęść Boże
Alicja
198 Proszę o modlitwę w moich intencjach: o zdrowie dla taty, aby uniknął operacji kręgosłupa, za
mój związek, abyśmy potrafili się porozumieć i zawsze się kochali, o pracę, która zapewni nam godne
życie i za całą moją rodzinę, aby Bóg zawsze był przy nas. Z góry serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam,
Klaudia
199 Proszę o modlitwę o nasz związek z Łukaszem - o to, aby Pan Jezus nas prowadził i aby
przemienił tą wodę, którą jesteśmy w Swoje słodkie wino. Proszę o modlitwę za uzdrowienie mojej
psychiki, duszy i ciała po tym co zrobiła mi moja mama. Proszę też o modlitwę w intencji Panu Bogu
wiadomej.
200 Proszę o modlitwę za Stasia, Helenkę, Antosię i Franciszka - ich zdrowie i prawidłowy rozwój, a
także szczęście i powodzenie w życiu.
Paweł
201 Bardzo prosze o poprawe sytuacji finansowej ,abym mogla posplacac wszystkie dlugi
,zatrzymanie domu i zgode w rodzinie.
M.K
202 Błagam najpokorniej Potężną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga Wszechmogącego by
moja znajomość z Roksaną szła w dobrym kierunku. Aby Roksana dostrzegła mnie i uczucie jakim ją
darzę.
Dziękuję z całego serca Umiłowanej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo i wsparcie.
203 Poproszę o modlitwę w intencji zdrowia Kornelii.
O cud uzdrowienia z choroby.

204 O rozeznanie woli Bożej odnośnie pewnej relacji, za nią, o błogosławieństwo i Boże działanie i
prowadzenie,o konkrety-wskazania, dobrego męża, błogosławieństwa i potrzebne łaski dla rodziny,
pokój w rodzinie,
zdrowie w rodzinie, szczególnie dla mnie i mojej mamy,
nawrócenia pewnych osób,
pozamykanie czakr w osobach chodzących na jogę i karate, które znam,
o ocalenie relacji z G. i błogosławieństwo dla niej, również w jej intencjach, spotkanie/nia już na stałę
i w intencjach serca!O pracę dla mnie od Pana
205 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o łaskę nawrócenia dla, Zuzanny, Rafała, Grzegorza, Elżbiety,
- o łaskę dobrego męża, dobrą pracę, o uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne, duchowe oraz potrzebne
łaski dla Agnieszki.
- o błogosławieństwo dla Wiktorka, i Mateusza
Z Panem Bogiem, Agnieszka
206 Prosze Was o modlitwe w intencji znalezienia wspanialej pracy,w ktorej bede miala
zyczliwych,normalnych kolegow i kolezanki... I sympatycznego dobrego szefa...
Prosze tez o uleczenie mojej duszy z bolu i poczucia samotnosci, a takze o zeslanie zyczliwych ludzi
obok mnie.prawdziwych przyjaciol.. i milosci.. wiernej prawdziwej...
207 Prosze o modlitwę w intencji o zdrowie błogosławieństwo dla rodziny Wiktorii, Edyty i Andrzeja
Kosek oraz o spokój duszy i wieczny odpoczynek dla Krystyny i Zygmunta Musiał
208 O blogoslawienstwo finansowe
209 Św. Rito zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą o pomoc w znalezieniu stałej pracy. Wiem że
tylko z Twoją pomocą jest to możliwe
Twoja Czcicielka
210 Św.Rito Ty się tym zajmij
211 Droga św. Rito! Proszę o poprawę zdrowia mojego wnuka Aleksa, o to by moja wnuczka Natalia
nie zachorowała tak jak Aleks.Proszę też o opiekę nad moimi synami Michałem i Jackiem oraz moim
mężem Antonim. Proszę też o pomoc dla mnie w sprawie Tobie Sw. Rito wiadomej.Bóg zapłać za
wszystko co do tej pory od Ciebie otrzymaliśmy.
212 Święta Rito,
dziekuje Ci za wszystkie modlitwy jakie zanosisz za nas do Boga.
Proszę Cię o dalszą opieke nad całą moją rodziną.
Badz Blogoslawiona Św. Rito. Dziekuje za wszystko.
Paweł.
213 Święta Rito, dziękuję Tobie za wszelkie łaski, które nam wypraszasz. Proszę o Twoje
wstawiennictwo w intencji dobrego pełnienia Woli Bożej, znalezienia dobrej i pięknej żony, bycia
dobrym mężem lub wyzbycia się takich pragnień jeśli nie są zgodne z Wolą Bożą oraz o
bycieodważnym mężczyzną.
214 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami. Proszę o siłę, cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w tej ciężkiej dla nas drodze. Proszę
abyśmy pozbyli się złości i poczucia niesprawiedliwości.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.

Straciłam pracę, dlatego proszę również z całego serca o modlitwę, aby udało mi się znaleźć nową
pracę.
Ania
215 Święta Rito!
Proszę Ciebie o pomoc w moim smutnym niespełnionym życiu. Pragnę założyc rodzinę, urodzic i
wychować dziecko, uszczęśliwić i nawracać kochanego. Proszę o jego powrót. Wiem, że to będzie
lepsze dla niego i dla mnie.
Twoja Wielbicielka
216 Intencja:
o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;
o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
Informuję, że ofiarę dokonałam przelewem bankowym.
Bóg zapłać
Izabela
217 Proszę o modlitwę w intencji Justyny- rak jajnika. Po ludzku sytuacja beznadziejna. Czasu mało.
Proszę wszystkich modlących się o szturm do Nieba. W Bogu pokładam nadzieję. Katarzyna
218 Siostry proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity o nawrócenie i przemianę życia dla
syna Dawida.
219 Proszę o włączenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i całej rodziny Gąbków
- o dobrego męża dla Joanny, Justyny i Magdaleny
- o bezpieczną podróż na wyprawie wysokogórskiej
220 Sw Rito dziekuje Ci za wszystko co otrzymalam. Prosze o zdrowie dla mojej rodziny, o milosc
meza , o wyjscie z trudnej sytuacji finansowej i o rozwiazanie trudnych spraw. Pomoz mi w
wytewaniu w diecie avym schudla o to abysmy z dzuecmi mogli pojechaćna wakacje. Otocz nas swoja
opieka i prowadz nas przez zycie z Bogiem . Daj nam sile do pracy
221 Proszę o błogosławieństwo w pracy aby nie obniżyli mi pensji. Proszę o dar wiary i nawrócenia
dla Mathias B., dla Otto, Ingrid, Eve, Lothara, Klemensa, Gabi, Desire, Andre, Gerharda, Simona,
Dawida, Any, Evie, Andreasa.
222 Sw. Rito, patronko spraw beznadziejnych, proszę o uzdrowienie mojego życia. Niechaj wypełni
sie w nim plan BOGA. Amen
Anna
223 św Rito, proszę Cię wstaw się u Pana za mną moją Rodziną,
Proszę o uzdrowienie mojego Synka aby miał dobrą przyszłość,
Miej w opiece naszą Chrześnicę Z.
224 Św. Rito proszę o pomoc w trudnej mojej sytuacji. Nie radzę w sprawach finansowych i
rodzinnych. Błagam. Wstaw się do Jezusa Miłosiernego.
225 Święta Rito
dziękuję za opiekę nade mną i moja rodziną, proszę otocz opieką i wstaw się za moją córką Wiktorią,
abym ja znalazła drogę do mego dziecka a ono odzyskało wiarę, miłość i zaufanie.

226 o uzdrowienie wnuczki Natalii
227 Swięta Rito otocz opieka moje dzieci błagam Cię o pomyślność dla mojej rodziny o światło
ducha świętego ,pomóz mi Monika
228 Święta Rito. Proszę wyproś mi łaskę zdrowia dla mojej rocznej córeczki. Ty wiesz jak bardzo
matka kocha swoje dziecko. Serce boli, ale modlę się i ufam Tobie.
229 Święta Rito błagam Cie o pomoc w relacji z moim jedzeniem, abym mogła normalnie jeść i jesli
to możliwie to bardzo prosze o pomoc w odchudzaniu z całego serca dziekuje
230 Bogu znana intencja
Aleksandra
231 Swieta Rito za Twoim wstawiennictwem prosze o zdrowie dla Joanny,dla Edwarda o wiare dla
Piotra Pauli oraz Doroty i Adama oraz Patryka i Oliwiera o potrzebne laski dla Mariana, Natali
Krystyny Janiny oraz Krzysztofa i Elzbiety, prosze o laski potrzebne dla mnie., Dziekuje za wszsytkie
laski ktore otrzymalem za Twoim wstawiennictwem ..
232 Św. Rito, proszę Cię o to aby mama otrzymała emeryturę i mogła wrócić do Polski. O stabilną
sytuację finansową i zdrowie psychiczne dla niej.

