Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 5 czerwca:
221 o uzdrowienie moich relacji z ludźmi
222 Proszę o modlitwe za mnie.Abym nie cierpiał już więcej z jej powodu.Jezu nie chce być
sam.Pomóż mi .Proszę.
223 Proszę o modlitwę w intencji, by mój kontakt i moja znajomość z Pauliną, przetrwały mimo
rozstania, mimo przeszkód, mimo przeciwności, mimo wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do
mnie i rozmawiać ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele,
znaleźć wspólny język, porozumieć się. Proszę Cię o STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w
którym mieszkam...
224 Z głębi serca, duszy błagam Cię Święta Rito o pomoc. Aby moje słodkie dzieci, bliźniaki, które są
takie jeszcze malutkie, a ich życie zagrożone, by przetrwały! By okazały się silne, zdrowe i przeżyły!
Błagam Cię o utrzymanie tej ciąży i szczęśliwego jej zakończenia! Błagam na wszystko o życie dla
Nich!!!! Kocham Cię mocno i Tobie zawierzam Je! Pomóż Nam! Zrobię wszystko co w mojej mocy,
by wychować Je na wspaniałych chrześcijan, będę sławić imię Twoje, a jedno z dzieci otrzyma Twoje
imię! Błagam pomóż Nam!!!
Ania
225 chciałem prosić dalej o modlitwę w intencji mojej rodziny i rozwiązaniu naszych problemów
finansowych z którymi to borykamy się z 5 lat i tyleż samo czasu proszę Jezusa za wstawiennictwem
Św.Rity o pomoc i tyle lat udaje nam się przetrwać,Św.Rito módl się za nami i wyproś dla nas
potrzebne łaski.Szczęść Boże Wszystkim co modlą się za nas Grzegorz z rodziną
226 prawdopodobnie po raz ostatni proszę o modlitwę o pomoc w całkowitej odmianie mojego
życia,zrobiłem co w mojej mocy i poddaję się, nie jestem w stanie przyjmować tylu cierpień na które
nie zasłużyłem,
Paweł z Lublina
227 Proszę o cud uzdrowienia Kingi z narkomani,proszę o jej skuteczne leczenie,nawrócenie,ocalenie.
Aleksandra
228 SWIETA RITO dziekuje Ci za otrzymane od Ciebie łaski bardzo Ci
dziekuje z calego serca ale i prosze Cie o nastepne pomóz mi prosze w
pewnej sprawie u pros dla mnie u MATUCHNY NIEBIESKIEJ ta łaske Ty
wiesz ze ja jestem małej wiary daj nam zdrowie i pobłogosław w pewnej
spawie pomoz mi prosze okryj moja rodzine swoim płaszczem i chron od
złego .MATUCHNO NIEBIESKA pomoz mi prosze twoja sługa
229 Pokornie proszę o Modlitwę w intencji zdrowia Syna Krzysztofa
i rozeznania drogi życiowej dla Niego,
proszę też o Modlitwę w intencji zdrowia Mii( imię Dziewczynki-Mia),
i zdrowia w całej Rodzinie.
230 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych pomoz mojej wnuczce
Patrycji i prawnuczkowi Oskarowi daj im zdrowie otoczich dobrymi
ludzmi daj aby Matka Boska okryła ich rabkiem swego płaszcza oddal od

nich wszystko co złe.POBŁOGOSŁAW IM.twoja sługa
231 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH wyjedaj mi prosze Ta łaske
pomoz mi wyjsc z tych długów abym je spłaciła szybko tak mi jest
ciezko otocz mnie dobrymi ludzmi i pomoz mi upros dla mnie u Matuchny
ta łaske .TY wiesz ze jestem małej wiary .twoja sługa
232 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH prosze Cie pomoz mojemu
synowi Sławkowi w bardzo ciezkiej sprawie oddal od niego to wszystko
załatw pozytywnie ta sprawe bardzo CIE błagam i prosze pomoz mu zebu
to wszysko sie od niego odwruciłotwoja sługa
233 W INTENCJI O WYZWOLENIE Z RĄK SZATANA MOJEGO OJCA
234 PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mi prosze udzwignac to wszystko
bo juz nie mam siły spalili mi domek pomoz mi zeby ktos mi pomogł go
odbudoac zeslij mi ludzi dobrej woli zeby mi pomogli daj nam siłe i
zdrowie pomoz to wszystko przetrwac bo jestem juz stara dla Ciebie nie
ma nic nie mozliwego.POBŁOGOSŁAW MOJEJ rodzinie upros dla nas łaske
BOSKa u PANIENKI PRZENAJSWIETRZEJ .TY wiesz ze ja jestem małej
wiary.PROSZE pomoz mi.twoja sługa
235 ŚWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych miej nasza rodzine w
opiece.SWIETA RITOprosze Cie 0 łaske wymodlenia w mojej intencji
prosze Cie owsawiennictwo w mojej sprawie.Spraw aby moj syn skonczył z
nałogiem alkoholizmu zeby w domu byl spiokoj Sama wiesz Swieta Rito bo
przez to sama przeszłas.Pomoz tez mojemu synowi wyjsc z ogromnych
długow dla Ciebie nie ma nic nie mozliwego.SWIETA RITO błagam Cie .Za
wstawiennictwem SWIETEJ RITY prosze o błogoslawienstwo Boze dla calej
naszej rodziny .PATRONKO spraw trudnych i beznadziejnych wsaw sie za
mna u OJCA NIEBIESKIEGO i pomoz mi finansowo,bo ta emerytura jest taka
niska.Prosze CIE rowniez o siłe dla mnie bym nie zatracała wiary
,obejmij swoim kochajacym ramieniem mojego syna i moja corke spraw swą
cudowna mocą aby zmienili postępowanie nie opuszczaj ich i prasze
wyjednaj potrzebe łaski u PANA JEZUSA .PATRONKO spraw beznadziejnych
otocz ich dobrymi i zyczliwymi ludzmi TWOJA Wierna sługa
236 Święta Rito Patronko spraw najtrudniejszych wstaw się proszę u Najwyższego : za mojego syna,
żeby dostał pracę, za mojego brata żeby ułożył sobie życie. Proszę także w intencji mojego męża żeby
zmiana pracy przebiegła pomyślnie i w swojej żebym mogla awansować w pracy i żeby nasza sytuacja
materialna się poprawiła. O tak wiele proszę właśnie Ciebie bo na życie całej mojej rodziny opadł
welon nieszczęść i niepowodzeń. Wstaw się proszę za nami.
237 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW najtrudniejszych bardzo dziekuje Ci za
otrzymane łaski OD CIEBIE i prosze pomóz mi tak mi jest ciezko daj mi
zdrowie ,okryj moja rodzinine rąbkiem twego płaszcza i pobłogosław
nam.Upos u MATKI NIEBIESKIEJ mi te łaski błagam Cie .Twoja sługa
238 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mojej córceAGNIESZCE
znalezc prace dla CIEBIE nie ma nic nie mozliwego daj jej zdrowie i
otoczja zyczliwymi ludzmi i chron ja od złego .twoja sługa
239 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę, proszę abym otrzymała ją na stałe.
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co

myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobrą pracę dla moich sióstr i siostrzenic oraz ,szwagra.
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.
św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
ŚW. Rito proszę o dobrych i mądrych przyjaciół dla moich dzieci.
ANna
240 Święta Rito proszę o zdrowie dla mamy,Rajmunda, dla mnie i całej rodziny. Uproś u Boga by
się spełniło moje marzenie . Dopomóż by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Daj
naszej rodzinie wszystkie potrzebne łaski na każdy dzień i nie opuszczaj nas w naszych potrzebach
dnia codziennego. Za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam
Tobie.
241 Święta Rito, proszę o dar potomstwa dla Doroty i Rafała.
242 Proszę o światło bożej miłości dla mojej rodziny i dla mnie aby kręte ścieżki życia wyprostowały
się . Dziękuję
243 św.Rito Dziekuje Ci za Twe wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego i błagm Cię uproś u Jezusa
Miłosiernego, łaski znane Bogu. Barbara
244 Święta Rito dziękuję za Twoje orędwnictwo
245 Kochana Św Rito dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię o dalszą opieką na de mną Św Rito
dziękuje ci za to że mnie nie opuszczasz w mojej ciężkiej chorobie i proszę cię modlitwę o poprawę
zdrowia Św Rito proszę z całego serca o modlitwę i wstawiennictwo u Boga za mojego syna
Krzysztofa niech pan oświeci jego umysł i pomyśli pomóc mamie dziękuje ci Św Rito za
wyproszone moje łaski i wiem że czuwasz nade mną dzięki z całego serca Krystyna.
246 Św. Rito błagam wesprzyj nas w tym wyzwaniu o którym wiesz
247 proszę o modlitwę za zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo dla Stasia, Helenki, Antosi i Franciszka.
Dziękuję - Paweł
248 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH bardzo CI dziekuje ze mi
pomogłas w pewniej sprawie .Otocz opieka moja rodzine i pomagaj mi nie
ustannie.DAJ nam zdrowie .UPROS U MATUCHNY NIEBIESKIEJ DLA mojej
rodziny łaski.twoja sługa
249 Sw. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych bardzo Cię proszę o wstawiennictwo u
Najwyższego. Proszę o zdrowie dla całej rodziny, żeby moje wyniki były dobre i obyło się bez
operacji, żeby przestało mnie bolec kolano. Sw. Rito bardzo Cię proszę aby nasza sytuacja
mieszkaniowa się zakończyła dla nas dobrze żebyśmy nie stracili dachu nad głowa. Miej w opiece
moją córkę zięcia i wnunia ,czuwaj nad nimi .Opiekuj sie nami podczas wyjazdu żeby szczęsliwie nam
upłynął urlop nad morzem. Dziekuje Ci za wszystkie łaski które na nas spływają . Twoja Czcicielka
AF
250 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych błagam Cie daj zdrowie
mojemu mezowi wylecz go z choroby serca daj mu siłe oddal od niego
ta chorobe i daj zeby zył jeszcze długo.DLA CIEBIE NIEMA NIC NIE
MOZLIWEGO .twoja sługa

251 O przyznanie emerytury dla mamy, aby jej sytuacja finansowa pozwolila na spokojne zycie i
zadbanie o zdrowie.
252 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja sługa
253 Sw Rito ukochana Matko wczoraj otrzymałam obrazek i poświęcony płatek róży bardzo bardzo za
to dziękuje,
Od poniedziałku zaczynam nowa prace która dostałam dzieki Twojemu wstawiennictwu prosze abym
szybko dała sobie w niej rade, a odchodzac z tej w sobote prosze aby szefowa wypłaciła
wyynagrodzenie według ustalen ,boje sie bo kto odchodzi daja pół wynagrodzenia tak oszukują
pracowników dlatego ciagle szukają nowych, bądź wtedy przy nie. Proszę Cie o zzdrowie dla mojej
rodziny , czuwaj nad nami ukochana Św Rito
254 Proszę o modlitwę w intencji uporządkowania wszystkich spraw
doczesnych oraz pomocy w sprawach bieżących.
255 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej 9 letnie córki
Aleksandry. Dziękuję za jej operację i proszę o dalszą opiekę i powrót do pełnej sprawności.
-Grzegorz
256 Proszę o modlitwe:
O zdrowie dla mnie i konsekwencje i siłę do walki z nadwaga
O zdrowie dla rodziny Wachnikow, Nordwingow, Kacpurow, Wroblow, Zaslonow, Deptolow,
Cieslikow
O zdrowie dla rodziców i braci i dla Tomka
O dobre żony dla Marcina i Mariusza dla Rafała Adama Janusza Marka Macka
O dobrych mężów dla Gosi Ani Asi Ani Eli Sylwii Eli
O dar małżeństwa dla mnie z Tomkiem
O nawrócenie Tomka i członków mojej rodziny
O uwolnienie duszy od picia dla Marcina Ryszarda i Zbigniewa
O powodzenie finansowe dla mnie i rodziny
257 W intencji znanej Bogu.
JJ
258 Św. Rito patronko moja ukochana
Błagam wyproś mi utrzymanie pracy - ( tylko ja pracuję na osobową rodzinę ) - proszę o zdrowie dla
mojej córki Joanny i Babci Heleny.
Całym sercem proszę o odzyskanie sił i zdrowia i ratunek przed krzywdami doznawanymi od
innych..
Małgorzata
259 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuje. Amen
260 Św. Rito,
proszę o uzdrowiwnie z neuralgii, dobrego lekarza i powodzenie terapii, odpowiednie zakończenie
leczenia ortodontycznego oraz uleczenie nerwicy.
Uzdrowienie nóżek i pleców Marysi, odpowiedniego lekarza.
Mądrość i dojrzałość Karoliny, dobry wybór szkoły i zdrowie fizyczne i psychiczne.
Uzdrowienie nog mamy.
Joanna

261 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla naszej córki Felicji, o to by zaczęła rosnąć i
rozwijała się dobrze. Prosimy też o błogosławieństwo w naszej pracy w poradni rodzinnej, o to
abyśmy potrafili nawiązać dialog z osobami które spotykamy.
Bóg zapłać.
Marta
262 Święta Rito
Proszę o łaskę wyzdrowienia dla Józefy ukochanej żony, matki i przyjaciółki.
Proszę o zdrowie dla moich wnucząt.
Proszę o pomoc w znalezieniu pracy przez mojego syna.
263 Proszę Cię Święta Rito o łaskę zdrowia dla Żony Kasi oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
Dziękuję ze już otrzymane łaski i proszę o dalsze wstawiennictwo.
264 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę:
- dla mojej Kasi, by dobrze zdała egzaminy i dostała się do wymarzonej szkoły
- dla Męża - o dar wiary i nawrócenia
- dla Kasi - o cud uzdrowienia
265 intencje: zdrowie dla Roberta i Piotra oraz o ułożenie życia dla Karoliny
266 Święta Rito dziękuję za tak wielka pomoc!
Wspieraj proszę nas nadal swą modlitwą i otaczaj opieką.
Upros mi u Boga Ojca zdanie ostatniego egzaminu na studiach oraz pomóż w wyborze miejsca, w
którym mamy zamieszkać z mężem i dziećmi.
Proszę również o pracę dla męża i dla mnie w moim zawodzie.
Módl się za nr nami droga św.Rito
Wioleta
267 Proszę o cud uzdrowienia mojej kochanej siostry Ireny
268 Proszę o modlitwę za Filipka lat 11 oraz jego ojca Przemka, by Pan ich oświecił i uświadomił jak
ważne sa relacje miedzy ojcem a synem, a w szczególności by dał świecenie Przemkowi, który chyba
nie rozumie, że to, jak traktuje Filipa dziś, że okazuje mu mało miłości będzie miało wpływ na całe
życie Filipka. Panie pomóż proszę!
269 świeta Rito z całego serca proszę o modlitwę. O zdrowie i żebyśmy wyszli z długów i mogli
spokojnie żyć. Bóg zapłać Barbara
270 Proszę o modlitwę w intencji , żeby w O wszystko się dla nas dobrze poukładało. I proszę o
pomoc dla Kingi w spłaceniu długów.
271 Proszę św.Ritęo dar uzdrowienia mojego wzroku.magdalena
272 Za spokój duszy Edwarda.
AR
273 O święta Rito proszę wyproś mi łaski u Boga o które tak bardzo Cię proszę.
Proszę Cię o łaskę uzdrowienia głowy.
Proszę Cię również o łaskę abym ułożył sobie życie osobiste. Proszę Cię o miłość swojego życia.
274 O łaskę uzdrowienia, wytrwałość i opiekę w chorobie dla mnie. Opiekę nad rodziną.Łaskę wiary
dla męża.
Prosi Basia.

275 W intencji dziekczynnej za wysluchane modlitwy i ich spelnienie. Oraz z prosba w intencji syna
aby zdal mature i wybral wlasciwa dla niego droge w zyciu. Prosze tez o zdrowie dla meza, dzieci i
rodzicow oraz o sile dla mnie w zmaganiu sie z problemami.
Malgorzata
276 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia do Boga mojego syna Marka.
277 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w sprawie znalezienia drugiej pracy żebym byl godnie
traktowany i nie martwił się o jutro
278 Proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy żeby została uzdrowieniona z nowotworów.
Marek
279 W intencji calej mojej rodziny.
280 Proszę Cię Święta Rito uproś u Pana Boga prośby dla mnie: aby Grzegorz P. zatęsknił za mną i
się do mnie odezwal i żeby chciał spróbować ze mną jeszcze raz.
281 O pomyślne zdanie sesji i ze spokojem i zdrowiem i miłością wejść w wakacyjny czas
282 Proszę o modlitwę w intencji poprawy mojej sytuacji zawodowej.
Paweł
283 proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych
284 z całego serca proszę o pomoc i opiekę nad moją mamą, żeby jej nałóg nie wrócił. żeby już więcej
nie piła.
proszę o modlitwę za mnie i całą moją rodzinę.
285 Prosba o modlitwe w intencjach
Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P.
Dar potomstwa dla A,K,D,A.
Pojednanie w malzenstwach, P,S, A,K,M, G i A.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere dla męża
O zdrowie i wiare dla N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
286 Sw Rito prosze o modlitwę o zdrowie dla moich dzieci meza moje o sile do pracy, aby zaczelo sie
nam wreszcie ukladac w sprawach finansowych za wszystkie otrzymane laski dziekujemy. Irena i
Wojtek

287 O uzdrowienie syna Wiktora
Anna
288 Święta Rito!
proszę Cię o łaskę pomyślnego zdania wszystkich egzaminów, dokończenia pracy magisterskiej i
zaliczenie tego roku na studiach. Dziękuję Ci za Twoją pomoc oraz wszystkie łaski, które dla mnie
wypraszasz u Pana.
Weronika
289 Prosze w intencji mojego wyzdrowienia I blogoslawienstwa dla Calej rodziny a takze o zycie
wieczne dla taty
290 Święta Rito proszę o spełnienie mojego największego marzenia. Już tylko w Tobie nadzieja...
Bóg zapłać za modlitwę.
Aleksandra
291 Rito, proszę pomóż mi wrócić do zdrowia i zaopiekuj się moimi bliskimi.
Ania
292 Z całego serca proszę o dołączenie do modlitwy intencji o Dary Ducha Świętego na każdy dzień
pracy i nauki dla Tomasza i Aleksandry.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Aleksandra
293 Proszę o dołączenie następującej intencji
O poprawę relacji rodzinnych i pozytywne rozwiązanie trudnych problemów oraz zdrowie mojego
wnuka Krzysia
294 Świętą Rite proszę o to, by zawsze mnie wspierała. Jestem również bardzo wdzięczna za doznanie
łaski.
Pozdrawiam,
J.
295 Proszę o modlitwę w intencji o odmianę losu i rychłe znalezienie dobrej pracy. Bóg zapłać.
Karolina
296 Bardzo z całego serca chcemy podziękować Świętej Ricie za cud poczęcia naszego dziecka, udało
się :-)
Dziękujemy również Wam za modlitwę w tej intencji.
Prosimy o modlitwę w intencji zdrowia dla naszego dziecka oraz o szczęśliwy poród.
Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa moich rodziców, które jest zagrożone rozpadem.
Niech Bóg oraz Święta Rita mają ich w opiece.
Bóg zapłać za modlitwę,
A. i P.
297 Pokój i dobro!
Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z
chorobą nowotworową- rak płuc. Proszę aby zastosowane nowe leczenie pomogło, aby tata odzyskał
siły i pokonał raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby
wrócił mój radosny zdrowy uśmiechnięty tata. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę.
Proszę pomóż aby była możliwość zastosowania nowego leczenia, aby opieka i zaangażowanie
lekarzy były dla taty wielkim wsparciem i pomocą. Pomóż mi proszę pomóc tacie, wskaż drogę tak
abym podejmowała właściwe i dobre dla taty decyzje. Błagam wyjednaj nam łaskę aby tata był z nami
jeszcze bardzo bardzo długo.

Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
Pomóż mu proszę odzyskać spokój wewnętrzny, chęć walki z chorobą.
Joanna
298 Kochana święta Rito proszę Cię uzyskaj dla nas wsparcie finansowe. Proszę Cie święta Rito
spraw by moje nerki, wątroba układ moczowy i rozrodczy za Twą przyczyną zostały wyleczone.
Darek
299 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za opiekę i obecność w naszym życiu. Każdego dnia
doświadczam jak wielkim darem jest modlitwa za Twoim pośrednictwem. Każdego dnia doświadczam
dzięki Tobie wielu łask i sił choć wiem, że na nie nie zasługuję.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby kolejne dni, tygodnie, miesiące przyniosły pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas
ważnych a zarazem trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
- Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z
chorobą nowotworową- rak płuc. Proszę aby zastosowane nowe leczenie pomogło, aby tata odzyskał
siły i pokonał raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby
wrócił mój radosny zdrowy uśmiechnięty tata. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę.
Proszę pomóż aby była możliwość zastosowania nowego leczenia, aby opieka i zaangażowanie
lekarzy były dla taty wielkim wsparciem i pomocą. Pomóż mi proszę pomóc tacie, wskaż drogę tak
abym podejmowała właściwe i dobre dla taty decyzje. Błagam wyjednaj nam łaskę aby tata był z nami
jeszcze bardzo bardzo długo.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo
dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
- Pomóż Św. Rito aby supełki, których ostatnio jest tak bardzo dużo na naszej drodze zaczęły się
rozplątywać. Abyśmy odnaleźli światełko, które da nam nadzieję i poprawę. Czuwaj proszę nad nami.
Pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż abyśmy byli lepszymi ludźmi, abyśmy potrafili
każdego dnia czynić dobro.
Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
300 chciałabym prosić o modlitwę osłonową za siebie oraz o dobre owoce nagrań filmu
ewangelizacyjnego który nagrywamy 7go czerwca.
trwam w modlitwie z siostrami
+
Weronika

301 Swieta Rito Sprawczynio pokoju dziekuje Ci za udzielona pomoc w chwilach dramatycznych
ktore na szczescie naleza juz do przeszlosci.Daj mi prosze sile i wytrwalosc w moim zyciu
profesjonalnym ,abym mogla byc przykladem dla mojego syna .Udziel mi pomocy abym byla
cierpliwa i ciepla w relacjach z bliskimi .Spraw aby w moim sercu pojawil sie spokoj.
dziekuje
Malgorzata
302 Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia od nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
303 Proszę o zdrowie i płodność w rodzinie
O zachowanie od wypadków przy pracy na roli i na drogach
O dobrą pogodę i szcześliwą pielgrzymkę "Śladami Św Polskich "w dniach od 9 - 16 czerwca 2018r
dla
Marii i jej koleżanki Janiny oraz pielgrzymów z Mszany Dolnej
O oddalenie odwołania się Józefy i Jana od decyzji sądu w Limanowej na rozgraniczenie drogi i
działki koło mojego domu rodzinnego
O oddalenie uwłaszczenia się Józefy i Jana na mojej drodze dojazdowej do mojego domu rodzinnego
,działce szkolnej,zbiorniku wodnym i spółkach
O szczęśliwe zamieszkanie córki Elżbiety z rodzina na stałe w moim domu rodzinnym ,który stoi
pusty
O szczęśliwe i pomyślne przeprowadzenie remontów moich domów rodzinnych
O pomoc Bożą w załatwianiu spraw urzędowych sądowych
I medycznych i z firmami i pracownikami
O zwózkę suchych sian i dobry chów bydła i drobiu
O szczęśliwe podróżowanie i pielgrzymowanie
O uzdrowienie z choroby nóg i kręgosłupa
O wiarę mocną w rodzinie u moich dzieci i wnuków
O błogosławieństwo Boże na każdy dzień w 70 rocznicę urodzin dla Marii
Prosi Maria
304 O zdrowie dla Barbary
305 Święta Rito, proszę Cię uproś dla mnie i Darka miłość i sakrament małżeństwa. W Tobie
Nadzieja.
Grażyna
306 Proszę o modlitwę do św Rity o wstawiennictwo dla mnie i proszę o modlitwę o uzdrowienie
mnie z nerwicy i innych wynikłych z tego dolegliwości.Joanna
307 Proszę o modlitwę o znalezienie dobrej pracy, w której będę miała satysfakcję i rozwój zawodowy
oraz znalezienie dobrego męża i założenie rodziny. Aleksandra
308 Święta Rito , jesteśmy już bardzo podłamani po wielu próbach straania się o dziecko , badaniach ,
lekarzach , czujemy że nie ma w tym palca Bożego, powinno być ok , a ciągle od 4 lat nie możemy się
doczekać tak upragnionego maleństwa . Prosimy się w tej beznadziejnej sprawie o wstawiennictwo
,uproś nam u Boga dar potomstwa . Z Panem Bogiem
Monika i Arkadiusz
309 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
310 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski.I nadal z całego serca proszę o wstawiennictwo w moich prośbach, troskach. Tak
bardzo proszę o dalszą Twoją opiekę, zdrowie dla mnie i moich bliskich. Błogosławieństwo Boże dla
córki Natalii, o zdrowie i radość w sercu,dostała dobrą pracę i znalazła dobrego męża.

Proszę o zdrowie dla moich rodziców.
Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w podejmowaniu decyzji, aby
bardzo dobrze ułożyło mu się w pracy. Proszę o zdrowie i o pomoc w podjęciu właściwej decyzji w
moim życiu prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę bym nie straciła pracy, by szanowano i
doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej całkowicie się poddała.
Mariola
311 Proszę o modlitwę w intencji poprawienia sytuacji w naszej rodzinie o zdrowie dla wszystkich o
prace i o wszystkie potrzebne łaski.
Aleksandra
312 Święta Rito proszę cię o zdaną mature córki, o poprawe finansowa ,zdrowie i szczęście dla całej
rodziny.święta Rito czuwaj nad moim związkiem i nad nami.Dziekuje za otrzymane dotychczas łaski.
313 Proszę o modlitwę za małżeństwo A i P oraz ich córkę.
314 Bardzo proszę o modlitwę w intencji rozwiazania trudnej sprawy zgodnie z wolą Bożą i o światło
przy podejmowaniu decyzji. A także o nawrócenie całej rodziny i uratowanie mojego małżeństwa.
315 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego Synka.
Bóg zapłać
Marta
316 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałem.
Proszę o dalszą opiekę nade mną i moją rodziną, a także o wiarę, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych.
Twój Krzysztof
317 serdecznie proszę o modlitwę w intencji:
- uzdrowienia za wstawiennictwem św. Rity mojego małżeństwa!
Z gorącym Bóg zapłać i chrześcijańskim pozdrowieniem
Rafał
318 jak co miesiąc święta Rito proszę o wstawiennictwo za zdrowie mojej mamy u Pana Boga. proszę
by odzyskała wiarę w siebie, siły, umysł chrztu bo leki ją tylko otępiają. żeby u mnie z pracą sie
poukładalo i zdrowiem moim tez. by mój związek byl szczęśliwy i trwały a rodzice doczekali się z
czasem wnuków
319 Dziękuję za otrzymane łaski , za opiekę Bożą , dziękuję za osoby którego Bóg stawia mi na
drodze .
Proszę o spokój serca , dobra kobietę –żonę prawdziwą miłość , żebym po trafił kochać ufać po tym
wszystkim, żebym zapomniał o tych zranieniach . Proszę o zdrowie Błogosławieństwo dla mnie dla
całej mej rodziny dla osób których Bóg stawia mi na drodze , a także za te osoby które się modlą za
mnie . Poprawę finansową mieszkanie –dom dla mnie . O dobrą ekipę w pracy , pewność siebie
zdecydowanie .
320 Drogie Siostry,
Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
321 proszę o modlitwę w intencji mojego związku, aby człowiek, którego szczerze kocham całym
sercem dostrzegł to, pokochał mnie i wrócił do mnie abyśmy mogli zacząć wszystko na nowo. Niechaj

Święta Rita rozpali serce miłością, niech wzmocni się jego wiara oraz niech ujrzy drogę, która
zaprowadzi Ł. do mnie.
322 Prosze o modlitwe za bezpieczna podroz moj moich dzieci i meza do Polski.
323 Dziękuję za wszystkie łaski mi wyproszone i proszę o pomoc w uruchomieniu mojej cukierni - a
zwłaszcza rozwiązania dla trudnych spraw z tym związanych.
324 Proszę o modlitwe za zdrowie moich dzieci Jasia i Helenki oraz o zdrowie do mnie i mojego
meza.
Pozdrawiam
Arleta
325 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć
od kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham Ją.
Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel
326 Święta Rio miej mnie i moja ciążę w nieustannej opiece. Proszę abym szczęśliwie donosiła ciążę i
urodziła zdrowe dziecko.
327 Proszę o modlitwę o zdrowie dla całej rodziny, dla dZieci Szymona aby choroba genetyczna się
nie rozwijała i dobre wyniki badan oraz Dla Piotra a także dla nienarodzonego jesCE DIecka i o
szczęśliwe rozwiązanie. O pomyślność w zakupie działki i budowie domu.
328 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców, dzieci oraz ich dobrą naukę
329 Kochana Św. Rito !Opiekuj się moją rodziną i wysłuchaj moich próśb. Proszę. B.
330 Proszę o modlitwę za pośrednictwem św. Rity za moje zdrowie i mojej mamy; proszę także o
wsparcie w modlitwie do św. Rity o pomoc w sytuacjach, które nie są na moje siły, nie rozumiem ich,
boję się ich, a zmagam się z nimi.
IBK
331 Święta Rito dziekuję Ci za wszystkie do tej pory łaski którymi obdarzyłas moją rodzine i
pokornie proszę o łaskę dla moich synów: aby wszystkie Kamila sprawy zakończyły się pomyślnie
żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny , spraw aby wszystkie Arka
sprawy zakończyły się pomyślnie żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny i
aby uwierzyli że wszystko pochodzi od Boga , proszę o miłość między synami a ojcem , braćmi, aby
powrócił pokój do naszej rodziny. Czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich pragnień Renata
332 Za Twoją przyczyna Św. Rito proszę Boga o potrzebne łaski zdrowia i Darów Ducha Św. w
załatwieniu bardzo trudnych spraw Bogu wiadomych. Twoja czcicielka.
333 Proszę o modlitwę w mojej intencji aby źli Sąsiedzi i ludzie nie szkodzili mojemu mieszkaniu i
mnie Ja bym się nie musiała stąd wyprowadzać ani sprzedawać mieszkania niech zło wróci do nich.
Niech będzie cisza z ich strony. O wygraną sprawę w sądzie. O przyznanie mi renty zdrowotnej. I o to
aby nikt zwłaszcza moja matka Nie zaszkodziła moim planom Ja bym w tym roku wzięła z
narzeczonym ślub. o Niech Bóg ochrania nas dwoje Mnie i mojego narzeczonego oraz moje
mieszkanie.
334 Błagam z całego serca Potężną i Sławną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego aby moja znajomość z Roksaną szła w dobrym kierunku. Aby Roksana dostrzegła
mnie i uczucie, którym ją darzę.

Dziękuję z całego serca Wszechmocnej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką
pomoc i wsparcie.
Z Panem Bogiem
Tomasz
335 dziękuję za pomoc i opiekę i proszę o pomoc w b. ważnej sprawie, proszę o odwagę i mądrość.
Nie wiem jak mam to załatwić
k
336 Św. Rito za twoim wstawiennictwem wyproś poniższe łaski dla:
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. O szczęśliwy przebieg studiów licencjackich na kierunku Pedagogika i szczęśliwa
obronę w lipcu pracy licencjackiej jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości
dobrego męża i pogłębienie wiary oraz o przystąpienie do szczerej spowiedzi.
337 proszę o modlitwę w intencji zdrowia Taty chorego na raka złośliwego, Marta
338 Prosze o modlitwe w mojej intencji, o zdrowie zebym mogla uniknac operacji.
339 O Czcigodna Św. Ritto, z pokornego serca dziękuje Tobie za wszelkie otrzymane łaski, prosząc o
opiekę w miesiącu czerwcu. Zawierzam Twojej opatrzności moją pracę, wypełnienie celów za II
kwartał moją miłość do Michała, by mógł mi się oświadczyć, byśmy mogli żyć po katolicku, i moje
zdrowie. Bóg zapłać. Marta z Koszalina
340 Proszę o modlitwę w intencji Szymona o cud nawrócenia i łaskę wiary.Uwolnienie z uzależnienia
od alkoholu
--Małgorzata
341 Proszę o modlitwę za mojego zmarłego Dziadziusia, o niebo dla niego i dla całej rodziny, która
jest już po tamtej stronie.
Proszę także o Boże błogosławieństwo i opiekę za przyczyną św. Rity dla mojej Mamy, Taty, siostry i
dla mnie.
342 Święta Rito,
Proszę Cię o pomyślny przebieg ciąży i o zdrowie dla naszego dziecka, proszę Cię również o zdrowie
dla mojego Taty a także o pomoc w sprzedaży samochodu.
343 O ponowny dar rodzicielstwa dla Ani i Karola, Bóg zapłać

344 Bardzo prosze o modlitwe za zgode w rodzinie, splacenie dlugow oraz abym mogla zatrzymac
dom dla siebie.
M.K
345 Kochana Droga Święta Rito! Dziękuje Ci z całego serca za wszelkie otrzymane łaski. Proszę Cię
o zdrowie dla mojego synka kochanego, miej go w swojej opatrzności. Droga Rito bardzo prosze
również o opieke nad moja przyjaciółka, która lada dzień może zacząć rodzić, prosze aby miała jak
najmniej bolesny poród i aby wszystko poszło po jej myśli, otocz opieka ja i jej córeczke. Proszę
również o modlitwe i wstawiennictwo za moja bratanice i chrześniaka oraz o pomoc Babci w
rozwiaązaniu jej problemów. Módl się za nami.
346 Święta Rito ty która wybrał ten najwyższy na orendowniczkę sprawne trudnych i beznadziejnych
wyproś mi proszę łaskę aby pani która mieszka w naszym mieszkaniu się z niego wyprowadziła aby
zapłaciła nam pieniądze.
347 Św. Rito dopoóż. Dziekuje.
Czarek.
348 Panie Jezu wróć mi męża pełnego wiary w Ciebie i miłości Bożej! Wróć ojca naszym dzieciom!
Renata
349 Proszę dobrego Boga o łaskę uzdrowienia i o dar potomstwa dla naszego małżeństwa.
Iza
350 Proszę o modlitwę za Pawła, o wolne serce, zdolne do miłości, dziękuję
351 O ŚWIĘTA PANI. ŚWIĘTA RITO. KOCHANA O PANI. DZIĘKUJĘ ZA TWOJĄ OBECNOŚĆ
W MOIM ŻYCIU. DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE WYSTAWIENNICTWA U NASZEGO
KOCHANEGO TATY. DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE WYSŁUCHANIE PROŚBY. PROSZĘ O
MIŁOSIERNA PANI O WSTAWIENNICTWO W SPRAWIE ULECZENIA MOICH
NAWRACAJĄCYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. WYPROŚ O ŚWIĘTA RITO ŁASKĘ
UZDROWIENIA MNIE. BÓG ZAPŁAĆ.
JEZU UFAM TOBIE. TY SIĘ TYM ZAJMIJ.
JOANNA Z RACIBORZA
352 O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla córeczki, potrzebne łaski dla całej rodziny i niebo dla
rodziców. Bóg zapłać!
353 Proszę o modlitwę w intencji wzmocnienia miłości między Anią a Markiem. Bóg zapłać!
354 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji o dary Ducha Świętego , potrzebne łaski dla pewnej
osoby przed jutrzejszą ważną rozmową
355 Proszę św. Ritę w intencji wyjazdu Olgi i jej rodziny,
Z Bogiem E.
356 Święta Rito,
proszę o pomyślne ułożenie się ważnych dla mnie spraw.
Izabela
357 O najdroższe św. Rito, błagam o Twoje wstawiennictwo u Boga w imię Jezusa o uzdrowienie
Damiana z raka. O nawrócenie, uwolnienis dla Damiana i Rafała, łaskę wiary,przebaczenia sobie i
innym, Ducha Sw. I inne potrzebne im dary . O odnowę ich duszy,rozumu i serca.

358 Proszę o pomoc Święta Rito! Anna
359 Proszę o modlitwę w intencji odnalezienia miłości, przyszłego męża.
360 Proszę o modlitwę w intencji przychylności sąsiadów podczas prac elewacyjnych naszego domu.
Maria
361 Za wstawiennictwem sw. Rity prosze o dar zalozenia rodziny z Ania. Prosze o wyjednanie u Boga
lask do tego potrzebnych. Prosi Piotr.
362 Prosze w nastepującej intencji:
" o uzdrowienie wzroku Izy, o blogoslawioną podroż i błogosławiony czas pobytu dla niej w Neapolu,
o potrzebne dary, łaski, światło Ducha Św., uporządkowanie uczuć, emocji, mysli, dobre rozeznanie
natchnień Bożych oraz ochrone przed złym duchem i jego zasadzkami dla Izy, Marii, Agnieszki,
Rafała, o. Augustyna, o. Leszka, o. Yaacouba, ks. Arka, ks. Piotra, ks Sławka, o. Dobromiła, ks.
Czesława, br Savio, Patrycji, Oktawii, Hani, Xaviera, Marysi i Waldka.
363 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasowe łaski otrzymane za Twoją przyczyną .Prosze upraszaj
mi laske zdrowia dlamnie ,dla moich dzieci i ich rodzin .Szczególnie prosze Cie o łaske miłości.troski
dlamnie jako matki od mojej córki.Niech złe emocje ustąpią w mojej córce a zawita miłość,radość i
chęć przebywania ze mną.Prosze Święta Rito Bądż zawsze przymnie.
Zenobia
364 Sw Rito
goraco proszę o Twe wstawiennictwo w intencji zdania egzaminu językowego przez moją córkę Annę
oraz by potem znalazła odpowiednią pracę
365 Swięta Rito dziękuję Ci za Twoją opiekę i wszystkie otrzymane za Twoją przyczyną łaski, proszę
o zdrowie,miłość i zgodę w rodzinie,dary Ducha Św., dobrego męża dla córki i dla mnie, żonę dla
syna, wyjście z długów. Twoja czcicielka
366 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w pewnej bardzo ważnej sprawie
Twoja czcicielka Agnieszka
367 św. Rito proszę Cię o pomyślne wyniki badań dla mnie., bardzo się boję, proszę Cię św. Rito o
pomoc.
Irena
368 Święta Rito proszę Cię o miłość prawdziwą, o dobrego i kochającego męża. O szansę na założenie
rodziny.
Ewelina
369 Św Rito, proszę cię o zgodę w mojej rodzinie, O spokojny dom, o rozwiązanie sprawy z
pozwoleniem na dom, i dziękuję za dotychczas otrzymane łaski. Małgorzata z Suwałk.
370 W 30-tą rocznicę święceń kapłańskich ks. kan. Andrzeja Godlewskiego z prośbą o łaskę zdrowia,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Małgorzata
371 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna

372 Sw. Rito pomóz Ani w walce z dreczeniami, spraw aby pokochala swojego narzeczonego, pomoz
nam zyc w milosci i zgodzie rodzinnej. Rozwiaz trudna sytuacje mojej kuzynki i wstawiaj sie za nami
u Boga we wszystkich intencjach, ktore nosimy w sercu. Dziekuje Ci sw. Rito za pomoc i opieke.
373 Prośba o modlitwę w intencji Anetty, aby odnalazła swoją drogę i spełnienie.
374 Święta Rito proszę Cię o wsparcie w wiadomej sprawie , proszę Cię o rodzine i dzieci , i o stały
związek.Prosze Cię o wsparcie w mojej intencji.ao
-Pozdrawiam
Aleksandra
375 Boża wola dla Nataszy, aby uczyć się z córką i sprawdzić lekcje i znaleźć czas na to za
wstawiennictwem Matki Bożej i św. Antoniego
Błogosławieństwo Boga dla Beniamina, nawrócenie go do Boga i powrót do kosciola wstawiennictwo
Matki Bożej i św. Antoniego
Boża wola dla zbudowania kaplicy w Sennie, mądrość dla wszystkich, od których to zależy ,
wstawiennictwo Matki Bożej i św. Antoniego
Błogosławieństwo Boga dla o.Janusza, zdrowie duszy i ciala dla niego, wstawiennictwo Matki Bożej i
św. Antoniego
376 Święta Rito, większość mojego życia upłynęła w samotności i nie przyniosło to żadnego dobra w
moje życie. Dlatego teraz proszę Cię całym sercem pomóż mi poznać wartościowego mężczyznę, z
którym będę żyła w szczęśliwym małżeństwie.Dziękuję, Katarzyna

