Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 8 czerwca:
639 O wypełnienie sie woli bożej w życiu katarzyny i jej bliskich.O wieczne zbawienie dla Wojciecha
i Jarosława.Św Rito dziękuje za twe wstawiennictwo.
640 proszę o intencje do Św Rity o Zdrowie Dla Mamy i dobre wyniki lekarskie
641 Swieta Rito prosze Cie o laske znalezienia dobrej zony
642 Sw. Rito dziekuje ci opieke prosze pomoz moim dziecia wybrac wlasciwa droge prosze pomoz mi
odnalez obraczki
643 Dziekuję za wszystkie łaski
i proszę ś. Rito o dalszą opiekę
o uzdrowienie mojego złamanego serca,
zdrowie, spokój ducha,,wyciszenie emocji
o znalezienie miłosci odwzajemnionej
uzdrowienie emocjonalne dla moich dzieci,
pomoc w nauce, i zblizenie sie do Boga
ala
644 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mojej rodziny.
Proszę o łaskę szybkiego nauczenia się nowych zagadnień i zrozumienia materiału w nowej pracy.
Proszę o rozwiązanie sytuacji związanej z pracą.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie.
Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę, żeby odrosły i zagęściły mi się włosy oraz żebym schudła.
645 Proszę o modlitwę za moją rodzinę spokoju rozwagi połączenia duchowego tego nam teraz
potrzeba .ŚW.RITO proszę cię daj mi odwagę walczyć z moimi trudnościami bądź ze mna w pracy i
chroń mnie od pomyłek. Prosze nie opuszczaj nas ewa jarek ania.
646 Św. Rito,
proszę o pomoc, błagam wstaw się u Pana o wybudzenie i zdrowie dla Karola, proszę. Bądź przy jego
rodzinie w tak trudnych chwilach i daj im siłę przetrwać te straszne chwilę.
647 Pytam , bo w mojej rodzinie od lat dzieje sie bardzo , ale to bardzo źle.
Ja już jako matka jestem wykończona psychicznie wraz z moim synem Dawidem, który od lat jest
dręczony.
Nic mu się nie układa kpl nic .
Jest na bezrobociu( ukończone 2 kierunki studiów- dzienne) i w samotności.
Gdziekolwiek nie wyjdzie doświadcza przykrości, jest przeganiany jak jakieś zło.
To co sie dzieje jest wręcz nadludzkie.
Wobec tego to pytanie o błaganie o wypraszanie dla niego łask.
648 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję Ci za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,

wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę. Broń nas przed
tymi, którzy nas w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć Im w siebie abyśmy ukierunkowali je w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam
podejmować dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
649 Proszę o modlitwę w intencji
- o umiejętność budowania relacji w moim małżeństwie. o umiejętność rozmowy , okazywania miłości
i umiejetność budowania intymnych relacji z mężem
- w intencji nawrócenia mojego męża Jarosława, brata Wojciecha i chrześnicy Kamili.
- o Boże prowadzenia mojego brata Wojciecha , po rozwodzie.
Św. Rito dziekuję za Twoje wstawiennictwo
Małgorzata
650 Św. Rito prosze Cię o cierpliwość , spokój i opanowanie , abym mogła zjednaczać własną rodzinę
, budować ciepło i harmonię, uczyć dobroci , proszę daj nam zdrowie i wyproś razem znami Boże
Błogosławieństwo i wsparcie dla naszej rodziny.
Św. Rito pomóż mężowi w rozwinięciu własnej działalnośc. Proszę Cię o Błogosławieństwo w
szczególności dla niego.
651 Św. Rito proszę Cie o Błogosławieństwo i wsparcie dla córki , która jest przed egzaminami,
Prosze Cie o spokój, cierpliwość opanowanie oraz logiczne myślenie dla córki podczas egzaminów.
652 Moje intencje: za pewną relacje damsko męską – rozeznanie i jeśli Bożawola o interwencję i
rozwój, pokazanie o co tu chodzi, pokój serca o prze obfite błogosławieństwa dla mnie i dla rodziny,
O potrzebne Łaski dla mojego taty, uwolnienia pewne, dobrego męża jeśli to jest tamta relacja
właśnie o stałość stały rozwój interwencję boża o ocalenie relacji z g pełnie życia i błogosławieństwa
nad nią, w intencjach G. Przywrócenie kontaktu, Blogosławieństwa dla niej i jej rodziny uzdrowienia
w jej rodzinie i dla niej, Łaskę czasu, przemiany myślenia pewnych osób, uwolnienie od jogi pewnej
szkole śpiewu, uwolnienie pewnego dziecka od karate i konsekwencji, uwolnienia pewne za
dziewczynę która zamierza iść do Wróżki by się to nie stało, O jak najszybsze spotkanie z G i stałość
spotkań już na zawsze, O to jeśli to wola Boża spotkanie z pewnym mężczyzną, moje uzdrowienie
Łaski dla rodziny i we wszystkich intencjach serca Bóg zapłać! Błogosławieństw!
653 Proszę o modlitwę o szczęśliwy zabieg dla mojego taty Kazimierza.
654 Bardzo prosze w intencji mego syna Mateusza.
655 proszę o zdrowie dla mamy aby wszystkie badania wyszły prawidłowo o zdrowie dla całej naszej
rodziny i aby Pan Bóg pomógł wyjść nam na prostą z wszystkich naszych problemów
656 Droga Święta Rito bardzo Cię proszę, błagam wstaw się/ uprość u Pana Boga, żeby Krzsysio S.
nadal mnie kochał i był dla mnie kochającym, dobrym, wiernym mężem. Pomóż nam o danie sobie
drugiej szansy, żebyśmy pokonali przeszkody i przeciwności. Pokornie proszę o wyzwolenie
Krzysztofa od złych wpływów i złych mocy. Szczególnie od wpływów tej jednej osoby, ja jestem
wstanie Krzysiowi wybaczyć. Niech ta sprawa zmocni, scali nasz związek, pozwól nam stworzyć
kochajacą rodzinę. Proszę o cud i dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o wstawiennictwo w
mojej intencji miłości K.S. do Mnie oraz naszego małżeństwa
Joasia
657 Święta Rito pomóż mi proszę znaleźć uczciwego człowieka, abym mogła rozwiązać znany Ci
problem. Bardzo proszę wstaw się za nami.
658 1. Za mamę Dorotę, by długo żyła w zdrowiu i o duchowe wyleczenie ran.

2. Za dziadka Staszka o nawrócenie.
3. Za mnie i Macieja o relacje pełna Miłości i dobre przygotowanie do małżeństwa.
659 proszę wyroś dla mnie św. Rito aby Arek załatwił pozytywnie Swoje sprawy, odnowił kontakt z
synami, aby samochody się dobrze sprzedały..Wskaż mi drogę św. Rito która pragnę podążać
Bóg Zapłać
Krystyna
660 Przez wstawiennictwo Św. Rity, proszę o błogosławieństwo dla moich dzieci Kasi, Moniki,
Rafała, opiekę Matki Bożej, Anioła stróża i dary Ducha świętego, proszę o potrzebne łaski i siłę do
rozwiązania mojej najtrudniejszej sprawy, a także o życie wieczne dla zmarłego męża.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
Z Panem Bogiem.
Renata
661 Z prosba o wstawiennictwo Sw Rity w intencji przemiany mojego serca. O swiatlo Ducha
Swietego i pomoc Matki Bozej i Jezusa Chrystusa.
662 uprzejmie proszę o modlitwę w intencji szczęśliwych narodzin syna i zdrowie duszy i ciała dla
Edyty i Łukasza.
Bóg zapłać.
Łukasz.
663 Proszę o modlitwę o zdrowie moich dzieci i wnuków
Proszę o opiekę nade mną .
Świeta Rito proszę o pomoc w pracy i w domu oraz o dobry wypoczynek
dziekuje
Grażyna
664 Proszę o wstawiennictwo modlitewne wypraszające u Pana Boga pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu problemów Zofii oraz Agnieszki związanych z ich
pracą.
Proszę również w intencji moich trudności materialnych,
mieszkaniowych, zdrowotnych. prosi Jan
665 Święta Rito, proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego syna Łukasza. Anna
666 Św.Rito , wstaw się za mną,
proszę wypraszaj dla mnie pokój serca płynący od Jezusa przez ręce jego najdroższej Matki Maryji ,
żeby ON układał moje życie sprawy duchowe i ziemskie;
Św.Rito módl się za nami
Marzena
667 Prosze o wstawiennictwo św Rote o moje zdrowie zeby choroby nie miały do mnie dostępu.Anna.
668 Św. Rito, pomóż mi ułożyć na nowo moje życie po śmierci wszystkich bliskich mi osób, pomóż
uwolnić się od podłej rodziny mego zmarłego Męża - Jola
669 Kochana Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę spraw, abym urodziła zdrowe dziecko.
Proszę o zdrowie dla całej Rodziny.
Proszę o pokój w sąsiedztwie. Spraw, aby nastał pokój i sąsiedzi nawrócili się.
Edyta
670 Prosimy Cię św. Rito o ponowny dar macierzyństwa. Prosi Magdalena i Bogusław

671 Święta Rito - proszę o Twe wstawiennictwo u Pana w intencji naszych dzieci - Paulina i Grzegorz
o możliwość poczęcia dziecka; Jakub , Petra , Jaś o rozeznanie drogi życiowej
672 Święta Rito bardzo proszę Ciebie, wstaw się u Pana naszego Najwyższego o łaskę zdrowia dla
mojego syna Mikołaja i całej mojej rodziny. Bóg zapłać. Paweł
673 Święta Rito patronko spraw trudnych i niemozliwych, błagam Cię o modlitwę za mojego syna.
Proszę, żeby udało mu się wyrwać z nałogu i żeby nie stracił pracy. Proszę żeby dostał jeszcze jedną
szansę. Proszę Święta Rito otok modlitwą i opieką mojego jedynego syna. Święta Rito módl się za
nami.
-Ewa
674 proszę o modlitwę w intencji cudu uzdrowienia z raka mózgu dla Marka oraz siłę i wytrwałość dla
jego rodziny. Oraz w intencji Antosia, Anieli, Gabrieli o Bożą opiekę i prowadzenie. W intencji Jacka
o uzdrowienie z alkoholizmu. W intencji Rafała o nawrócenie i podjęcie właściwiej decyzji. W
intencji nawrócenia męża Joli.
W intencji Beaty i Mirosławy Kamienieckich o zdrowie, siły, rozwiązanie problemów finansowych,
uwolnienie od wszelkiego zła, potrzebne łaski i boże Błogosławieństwo.
Bóg zapłać
-Pozdrawiam
Gabriela
675 Święta Rito,
proszę módl się za mnie, o wiarę, o umiejętność modlitwy i umiejętność poświęcenia czasu Jezusowi.
Proszę o Twoje wstawiennictwo i modlitwę do Pana Naszego za moją córkę, zdrowie i uzdrowienie jej
policzków . Proszę o opiekę i wstawiennictwo w wiadomej Ci sprawie. O szczęśliwy wyjazd i powrót
z wakacji. O Wielka Niesamowita Święta Rito dziękuję i proszę o opiekę i modlitwę za moją rodzinę.
Bóg zapłać, Julita
676 prosze za stawiennictwem św. Rity a dar pojednania z moją żoną Katarzyną, aby mi wybaczyła i
aby nie doszło do rozwodu który jest w trakcie... rosze ratuj moją rodzine i małżeństwo. prosze o dar
pracy i dar wiary dla mojego syna Mateusza który w zwiazku z rozwodem jest w bardzo złym stanie...
Tomasz
677 Proszę o dołączenie intencji:
"O szczęśliwe rozwiązanie ciąży, ulgę w niepokojach o dzieci i błogosłwieństwo dla całej rodziny"
678 kilka tygodni temu prosiłam o modlitwę w intencji Ireneusza, u którego w jelicie wykryto 10 cm
guza. Od poniedziałku jest nadzieja, że będzie dobrze, a szturm do nieba daje owoce - i tą
wiadomością chcę się podzielić. Po wszystkich badaniach wiadomo już, że guz ma najniższy stopień
złośliwości, nie jest inwazyjny, nie dał przerzutów, węzły chłonne czyste. Ruszyło leczenie. Proszę
więc o dalszą modlitwę, by wszystko dobrze przebiegło, bez komplikacji i skutków ubocznych, bo
lista tego, co może się pojawić podczas leczenia jest imponująca. I jeszcze mocniej wierzę, że dla
Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Pozdrawiam i dziękuję,
Monika
679 Świeto kochana Rito,
Dziękuję że jesteś i czuwasz, proszę o siłę w wychowywaniu dzieci, szczególnie teraz kiedy jestem
sama, a mąż daleko. Dziękuję, że jedna sprawa pomyślnie się rozwiązała, proszę o zdrowie dla dzieci i
dla mnie, o miłość małżeńską i o to, aby teściowie się nie wtrącali, proszę aby plany nasze związane z
domem się szczęśliwie zakończyły, czuwaj nad wszystkim i wszystkimi....

680 Święta Rito, proszę wstawiaj się do Dobrego Ojca za Kościołem, za Naszą Ojczyzną i za
rodzinami przeżywającymi kryzysy grożącymi ich rozpadem.
Toamsz
681 Sw. Rito bardzo dziękuję ze wysłuchałaś moich modlitw i wstawiłaś się za Piotrem. Bogu niech
będą dzięki . zdał egzamin.
682 Droga , Moja!
Kochana Święta Rito!
Dziękuje CI z całego serca za wszystkie łaski, jakie mi ubłagałaś u Pana Naszego.
Proszę Cię o pomoc w modlitwie o łaski potrzebne dla mojej Kochanej Rodzinki.
Proszę Cie zechciej wybłagać mi łaskę dobrej śmierci, jeśli przyjdzie ten czas, dla mojej kochanej
Mamusi.
Z całego serca dziękuje i proszę Cie - nie opuszczaj nas.
Twoja Czcicielka Regina
683 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny a zwłaszcza dla mojej mamy. Proszę miej nas
w swojej opiece. Błogosław naszym staraniom o dziecko i pomóż przetrwać ciężki czas w pracy.
Twoja Agnieszka
684 Św. Rito patronko od spraw najtrudniejszych dziękuję za Twoje wstawiennictwo, za opiekę,
każdego dnia czuję , że się mną opiekujesz. Św. Rito zawierzam Twojemu wstawiennictwu męża
Krzysia, dziękuję za jego zdrowie, proszę aby choroba nowotworowa nie powróciła, proszę o łaskę
zdrowia dla rodziców, o zdrowie psychiczne i fizyczne dla mamy. Św. Rito polecam się pod Twoją
opiekę, proszę o uproszenie potrzebnych łask dla mnie i moich bliskich, proszę o dar rodzicielstwa.
św. Rito módl się za nami,
upraszaj potrzebne łaski u Miłosiernego Jezusa! Jezu ufam Tobie!
Twoja czcicielka Ania.
685 Św. Rito! Wybłagaj łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Proszę o rozwiązanie problemów
rodzinnych, o dobre żony dla moich braci, o łaskę uzdrowienia dla Adama, o zdanie egzaminu na
prawo jazdy dla Mateusza.
Św. Rito dziękuję za Twoje wstawiennictwo!!!
686 ŚW RITO WYPRASZAJ POTRZEBNE ŁASKI DLA MNIE I RODZINY TOMEK
687 Proszę o modlitwę za Jacka, O potrzebne łaski, uwolnienie od zła o otwarcie na rozmowę i dobrą
wolę o poukladanie naszej relacji na nowo
Ania
688 Święta Rito,
Wyproś u Chrystusa, ponieważ cierń z Jego korony nosiłaś, ażeby moja mama została uzdrowiona z
wszystkich męczących ją poważnych chorób, odzyskała siły i bardzo długo żyła, mogąc dawać
świadectwo o Bożym miłosierdziu.
689 Sw. Rito.
Bardzo dziekujemy za wyproszenie skladanych Tobie naszych prosb oraz za szczesliwe przyjscie na
swiat Zosi.
Prosimy wspomagaj nas dalej swoimi laskami, wypros u Boga dar zdrowia i dobrego wychowania
oraz opieki nad naszymi dziecmi i cala nasza rodzine. Kieruj nami rodzicami. Pomoz w rozwiazaniu
trudnosci ktore dotykają nas i naszych bliskich.
Twoi czciciele

690 Proszę o modlitwę do Świętej Rity o wstawiennictwo u Pana Boga w intencji poprawy wzroku u
mojej córki Karoliny.
Monika
691 Święta Rito! Dziękuję za wszystkie łaski i opiekę. Proszę byś była nadal blisko mojej rodziny.
Polecam ci najmłodszą córkę Kasię ,jej zdrowie i wiarę . Wyjednaj łaskę pełnego zdrowia dla Piotra i
módl się o rozeznanie życiowych decyzji dla najstarszej córki Ani. Wędruj z Nimi! Nas rodziców
obdarz potrzebnym błogosławieństwem Boga. Mamie mojego męża wyjednaj łaskę dobrej spowiedzi
po 50 tu latach.....
Twoja Barbara
692 Błagam Cię Sw. Rito o poprawę mojego zdrowia a także o łaski zdrowia dla mojej rodziny. Bóg
zapłać . Władysława
693 Św. Rito usilnie proszę Cię byś wyprosiła u Miłosiernego Boga upragnioną Łaskę uzdrowienia i
błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny.
Pozdrawiam Arnold
694 Bardzo proszę o modlitwę w intencji o dar potomstwa dla mnie i męża
695 Prosze św Rite o wstawiennictwo w przyznaniu mi emerytury.
696 Swieta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Boga w sprawie mojej firmy i pracy. Błagam Cię pomoż mi w tej tak
trudnej dla mnie sprawie.
Tyle razy mi pomogłaś, proszę nie opuść mnie w tym bardzo trudnym momencie.
Kasia
697 Święta Rito, proszę o pomoc na obronie licencjackiej byś mnie przez ten czas poprowadziła i
żebym się obroniła.
Proszę Cię także o spokój ducha. I żebym wyszła z jednej bardzo niszczacej mnie sytuacji.
Oraz o poznanie drugiej połówki.
698 proszę o modlitwę w imieniu rodziny i porzucenia wszelkich nałogów.
699 Św. Rito
dziękuję Ci za wszystkie wyjednane dla mnie łaski.
Proszę o zdrowie dla mojego Władysława.
Renata
700 Prosze o intencje w mojej sprawie, modle sie o dobrego meza abym mogla zalozyc rodzine oraz
przed Bogiem zlozyc przysiege malzenska. Sw Rito czuwaj nad moja rodzina i boblogoslaw nam,
modle sie o nienarodzone dzieci aby w wniesly do mojej rodziny szczescie i radosc..
Amen
Anna
701 Kochana święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Boga w ratowaniu mojej miłości. R
702 PROSZĘ O MODLITWĘ DO ŚWIĘTEJ RITY O ZDROWIE MOJEGO
MĘŻA M.K. ,ŻEBY WYNIKI BADAŃ , KTÓRE BĘDZIE MIAŁ
W NASTĘPNYM TYGODNIU, WYSZŁY DOBRZE , ŻEBY W KOŃCU
WYZDROWIAŁ , MA 60 LAT , JEST BARDZO DOBRYM CZŁOWIEKIEM,
MĘŻEM, OJCEM, DZIADKIEM , WIĘC PROSZĘ BARDZO O POMOC
DO ŚWIĘTEJ RITY ABY WYZDROWIAŁ.
ŻONA

703 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia Serkana i mojego spotkania z Darkiem. Święta Rito
wyproś mi u Pana Jezusa pracę na której mi zależy.
704 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe życie w zdrowiu i rozwoju oraz
jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej miłości.
Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż Michałowi w pracy i daj im zdrowie. Daj zdrowie
tacie.Marzena
705 W intencji wybaczenia mi moich błędów i danie mi jeszcze jednej szansy przez mojego chłopak a,
amen
Ola
706 Św. rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji Justyny i Daniela. Proszę Cie o to aby zniknęły
wszystkie przeszkody jakie pojawiają się na ich drodze. O to aby potrafili stworzyć zgodny i
szczęśliwy związek. Bóg zapłać za dotychczasowe wstawiennictwo u najwyższego.
707 Proszę o modlitwę w intencji znanej Bogu.
708 Św.Rito proszę zdrowie dla Katarzyny,Anieli,Marioli,Wiesławy,Bożeny o uzdrowienie z choroby
nowotworowej i zdrowie dla Mirosława i żeby w końcu się wyspowiadał i rozstrzygniecie trudnych
spraw w w moim życiu osobistym błagam Stanisława
709 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Jadwigi, w szczególności o uleczenie
chorej nogi, lekarze nie potrafią Jej pomóc.
Święta Rito dopomóż, błagam.
Kasia
710 Święta Rito dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo i proszę pomóż mojemu synowi Maciejowi i
jego narzeczonej Karolinie dobrze przygotować się do ślubu, żeby zawsze się wspierali i byli blisko
Boga. Proszę również, żeby Karolina zdała egzamin licencjacki i dostała stałą pracę. Joanna
711 Św Rito bardzo prosze o wstawiennictwo w wynajęciu ładnego pokoju w spokojnym domu bez
nałogów.Niech opatrzność nas ma w swojej opiece.
712 Święta Rito za wszystkie otrzymane łaski od Pana Boga bardzo dziękuję.Proszę Cię za moim
synem Adrianem by zdał maturę by Bóg go uzdrowil ze wszystkich uzależnień proszę za mężem by
był tak dobry jak Święty Józef byśmy się kochali
proszę za bratem by nie pił alkoholu.
713 Proszę Cię Święta Rito o zdrowie dla moich rodziców i dzieci, o znalezienie dobrej pracy dla
mnie, o sakrament małżeństwa z Darkiem. A także o zdanie matury przez Piotrka i znalezienie dobrej
drogi życia. Dziękuję za przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez córkę i jej wyjazd do Lednicy.
Proszę o opiekę w trudnych chwilach i pomoc, bym zawsze czuła że nie jestem sama, że Pan zawsze
jest ze mną i mimo mojej słabości akceptuje mnie taką jaką jestem i dla Niego jestem ważna.
K.
714 Błogosławiona św. Rito kieruję do Ciebie prośbę w intencji naszego poczętego dziecka. Aby ciąża
przebiegła pomyślnie, a dziecko zdrowo się rozwijało.
Dziękuje za dotychczasowe wysłuchane moje prośby. Prosząc gorąco, aby w tym szczególnym czasie
wyprosiłaś u swego Niebieskiego Oblubieńca dar zdrowia dla naszego dziecka.
O św. Rito, Ty sama byłaś matką, jest to cudowny dar stworzony przez Boga dlatego wierzę, że moja
prośba nie będzie odrzucona.
Klaudia.

715 Swieta Rito, prosze Cie o dalsza opieke i wstawiennictwo. Błagam o wyproszenie u tronu Pana
łaski macierzynstwa Wypraszaj takze dla mnie łaske zdrowia i miłości.
716 Prosze o modlitwe o dar zdrowia dla mojej mamy, brata Adama i dla mnie ( zeby przestalo bolec)
i o pomoc w zlej sytuacji finansowej.
Bardzo dziekuje
Jola
717 w bardzo trudnej intencji
e.
718 Sw Rito
Zawierzam Panu Bogu za Twoim pośrednictwem i Twoja pomocą swoje życie, trudne małżeństwo,
trudne relacje z teściami, moją niską samoocenę, chorobę mamy i jej cierpienia, samotność, mojego
synka sprawującego kłopoty wychowawcze, i mojego samotnego brata.
Dziekuje za otrzymane łaski
719 bardzo proszę aby Alicja zaczęła w końcu mówić i zaczęła normalnie się rozwijać. o zdrowie,
bezpieczeństwo szczęście i miłość dla moich córeczek
720 Święta Rito, Patronko mojej córeczki. Błagam o jej uzdrowienie. Proszę niech jej guz się
zmniejszy albo całkowicie zaniknie. Ona jest taka maleńka.
Święta Rito, módl się za nami.
Agnieszka
721 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył
się ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem.
Magdalena
722 Błogosławieństwo Boga dla Bazylego i Bridgit, uwolnienie ich od chciwości i niezdrowych
uczucie do ich dzieci, nawrócenie do Boga
Boża wola dla Wasyi i Nataszy, opeka Matki Bożej
Boża wola Beniamina i Bridget, opeka Matki Bożej
723 Święta Rito dziękujemy za zmianę pracy Michała, błagamy Cię, abym zaszła w zdrową ciążę.
Z Panem Bogiem
Michalina i Michał

