Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 10 października:
682 Święta Rito dziękuję za wyproszone moje łaski i wiem ze jesteś przymnie i wiem ze czuwasz na
de mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o poprawę zdrowia Św Rito bardzo dziękuję za
dotychczasową pomoc za którą jestem bardzo wdzięczna Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego
dnia Św Rito proszę z całego serca o modlitwę i wstawiennictwo u Boga za mojego syna Krzysztofa
niech pan pomoże rozwiązać jego trudne sprawy Św Rito proszę o modlitwę o moje sprawy w sadzie
o pomyślne załatwienie dziękuje z całego serca Krystyna .
683 Św. Rito proszę wybłagaj łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny, módl się o rozwiązanie naszych
trudnych spraw rodzinnych.
684 Proszę o modlitwę w intencji mojego nienarodzonego dziecka, aby mogło przyjść na świat całe i
zdrowe. Bóg zapłać
685 W intencji ocalenia mojego małżeństwa i rodziny, nawrócenia mojego
męża, jego powrotu do Boga i rodziny, zerwania z grzechem cudzolostwa i
kochanka, pojednania z córkami, wspólnej walki o ratunek dla naszej
rodziny, abyśmy nie ranili się słowie i gestem, umieli sobie
przebaczać, Bóg zapłać
686 Święta Rito dziękuje Ci
za dar wiary Wiktora - jego spowiedź i Komunie Świętą, dziękuje za dobrą dziewczynę Patryka.
Proszę Cię o o dar rodzicielstwa dla Gabrysi i Mateusza, o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie
Andrzeja i Iwony. O zdrowie dla moich rodziców i o łaskę zdania egzaminu zawodowego w marcu.
Proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla Kamili i Syliwi.
Prosi Gabrysia
687 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę i zdrowie dla niej, za syna Mikołaja o pomyślną
adaptację w nowej szkole, syna Igora oraz córkę Olgę i całą naszą rodzinę, aby poprzez
wstawiennictwo Świętej Rity udało się nam wyjść z długów i żyć spokojnie. Abym umiał
podejmować właściwe decyzje w sprawach szkoły, którą kieruję. Abym potrafił ułożyć sobie dobre
stosunki z władzami gminy. Proszę Cię św. Rito wyproś mi u Boga wsparcie w pomyślnym przebiegu
wszystkich kontroli dotykających placówkę, którą zarządzam. Daj mi siłę w walce z codziennością,
abym umiał odnaleźć swoją drogę w Kościele. Dopomóż mi Boże, ulituj się nade mną Panie.
Bóg zapłać,
Artur
688 Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego aby pozwolił na szczęśliwe
zakończenie budowy domu i załatwienie z sąsiadami sprawy drogi a także błagam Cię o wszelkie
potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla Łukasza, Tadeusza i Anny. Św. Rito miej w opiece także
Danusię, Eugenię, Basię i Daniela.
689 Błagam o wstawiennictwo za zdrowie moich rodziców i całej mojej rodziny. Bóg zapłac. Marta
690 Dobry Panie za stawiennictwem św. Rity proszę o Twoją opiekę nad Małgorzatą i jej dziećmi.
Proszę o modlitwę w której się łącze.
Darek

691 O woli Bożej i Bożego błogosławieństwa w wyzwoleniu się z uzależnienia od narkotyków
Romana, oraz uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców oraz
Bożego błogosławieństwa i pokoi dla rodziców
692 O szybki powrót ukochanego Sebastiana.Beata.
693 ŚW.RITO błagam wyproś u Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Najświętszej pomoc dla Łukasza
trzeżwość ,nawrócenie,przemianę życia chroń od złego ,kłopotów by nie był skazany by wszystko się
dobrze poukładało,napełnij go Duchem Św.,zgodę w rodzinie.ŚW.RITO PATRONKO SPRAW
NIEMOŻLIWYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI.
694 Święta Rito proszę o zmianę pracy od listopada br.
Twoja czcicielka Agnieszka
695 Św.Rito prosze o opiekę nad moimi dziećmi i pomoc w realizacji planów życiowych
M.B
696 Umiłowana Święta Rito na Twoje dłonie składam moje błagalne prośby do naszego Pana ,
prosząc go o zdrowie dla mojego chorego męża który dziś ma swoje urodziny .Oby Bóg obdarował go
zdrowiem , miłością, nadzieją i wiarą .Proszę też o zdrowie dla mnie dla dzieci , wnuków i
wszystkich moich bliskich . Wyproś dla nas wszystkich łaskę , przebaczenie i siłę w pokonywaniu
życiowych problemów . Czuwaj nad moim mężem i nami i zanieś moje błagalne prośby do naszego
Pana Najwyższego . Chroń nas przed przeciwnościami losu ,wspieraj nas w trudnych chwilach i
prowadź nas do boga. Błagam Cię Rito jak matkę o pomoc . Bóg Zapłać .
697 Proszę abym potrafiła rozpoznać i abym wypełniła Wolę Bożą w swoim życiu. Proszę o pomoc.
Panie szukam i kołacze - powiedz proszę i pomóż wykonać z miłości do Ciebie i dla miłości.
Bóg zapłać
Ania
698 Święta Rito
Dziękuj, że czuwasz nade mną i moją rodziną. Zanieś proszę do Pana moje prośby o to by:
moja córka, która jest w głębokiej depresji nawróciła się i wyzdrowiała oraz by miała siłę by dobrze
przygotować się do matury
mój syn się nawrócił
moi rodzice byli zdrowi
moja siostra i szwagier byli zdrowi oraz by siostra znalazła pracę
Kinga była zdrowa i by znalazła siłę na poradzenie sobie z trudna stacją w której się znalazła oraz by
jej mąż znalazł pracę
udała się operacja Sebastian i by jak najszybciej doszedł do pełni sił
699 Sw RIto dziękuje za otrzymane łaski proszę o zdrowie dla mnie po zabiegu zaćmy miłość i zgodę
w rodzinie Bobowskich i uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Katarzyny ,Anieli, Wiesławy,
Bożeny, Marioli i zdrowie dla mojej mamy ,siostry, brata a dla Mirosława zdrowie i dar ducha
świetego i spowiedź dlaniego
700 Św Rito błagam Cię o wstawiennictwo w mojej prośbie. Błagam o naprawienie relacji z Piotrem.
Błagam o to żeby wyjaśniło się wszystko i wróciło do normy.
701 Święta Roto nie mam już siły żyć, proszę pomóż nam w problemach z bankami i urzędem
skarbowym. Wszystkie problemy wynikają nie z mojej winy. jestem uczciwym człowiekiem i za
pomoc innym ciągle dostaję kule od życia. proszę pomóż mi. Dziękuje

702 Św. Rito, proszę wstawiaj się do Dobrego Boga o tak potrzebne mi, do bycia dobrym mężem i
ojcem, zdrowie psychiczne i o to, żeby budowany przeze nas dom był otoczony Jego
błogosławieństwem.
Tomasz
703 Kochana Święta Rito błagam Cię o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej oraz mnie z
nerwicy i depresji.
Zlituj się nad nami.
Sylwia
704 Za wstawiennictwem św. Rity chciałabym prosić o modlitwę w intencji zdrowia (dla mnie i
rodziny) ,znalezienia dobrej pracy, o szczęśliwą wzajemną miłość oraz o dar założenia szczęśliwej
kochającej się rodziny dla Justyny.o jeszcze jedną szansę w sprawie Bogu wiadomej i Bożą pomoc.
705 BLAGAM O MODLITWĘ W SPRSWIE POMYŚLNEGO ZAKOŃCZENIE SPRAWY ORAZ
TRZEŹWOŚĆ MĘŻA. PROSZE TEZ O WSTAWIENNICTWO ŚW. RITY O ZDRIWIE KUZYNKI
ANI MAMY ORAZ CAŁEJ RODZINY. DK
706 Św. Rita za Twoim wstawiennictwem jak co miesiąc zanosimy dziękczynienia i błagania prosząc
w naszych intencjach, naszych rodzin,przyjaciół, ludzi dobrej woli oraz nieprzyjaciół, wszystkich
którzy odwrócili się od Pana Boga i wzgardzili Jego przykazaniami, grzeszników i dusz w czyśćcu
cierpiących.
Św. Rito dziękujemy za uproszenie łaski zdrowia dla mojej rodziny i moich najbliższych a w
szczególności za uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej i za wszystkie łaski jakimi obdarzył
nas dobry Bóg Ojciec z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Św. Rito proszę w intencji Aleksandry o potrzebne łaski, dary Ducha Św. na studiach , oraz w
intencjach wszystkich dzieci i młodzieży w mojej rodzinie o światło Ducha Św. i opiekę Matki Bożej
Nieustającej pomocy w codziennych zmaganiach
Św. Rito polecam Twojemu wstawiennictwu wszystkich drogich memu sercu, tych którzy prosili nas
o modlitwę oraz tych którzy jej potrzebują
Św. Rito proszę o potrzebne łaski dla Edyty, Moniki i ich rodzin
Św. Rito polecam wszystkich kapłanów, duchowieństwo i cały kościół, wszystkie zgromadzenia i
wspólnoty, które za nami się wstawiają i modlą o potrzebne łaski dla nich
Św. Rito Twojemu wstawiennictwu polecam nasz krąg Domowego Kościoła, księży moderatorów i
wszystkie rodziny należące do DK.
Św. Rito módl się za nami grzesznymi, za grzeszników w naszej rodzinie , w naszej Ojczyźnie , oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące.
707 Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Św.Rity dziękuję z całego serca za opiekę w
czasie podróży,udział w uroczystościach rodzinnych i powrót do domu.Proszę w największej pokorze
o łaskę by w życiu naszych dzieci i naszym wypełniła się Najświętsza Wola Twoja.Jeśli to jest z Nią
zgodne prosimy by dzieci założyły szczęśliwe rodziny i miały liczne potomstwo,cieszyły się Twym
błogosławieństwem i zdrowiem.
Proszę Panie o szczęśliwy wyjazd i powrót na groby naszych bliskich,o łaskę uwolnienia z nastrojów
depresyjnych.Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże nasz i Królu.Niech się Święci Twoje Imię.
Błogosław nam i wszystkim, za których codziennie się modlimy.
708 Proszę o siły i zdrowie ,o nawrócenie męza o zgode w rodzinie o wiarę dla moich dzieci
709 Za rodziną ,O Błogosławienstwo Boże i opiekę Matki Bożej
O dobre wyniki z badań dla Marii i Katarzyny
O szczęśliwe pielgrzymowanie Marii i jej dzieci
O szczęśliwe powroty do domu
O wygranie sprawy w sądzie i pomyślne jej załatwienie
O poniesienie wszyskich kosztów sądowych przez uciążliwych sąsiadów Jana i Józefę

O usunięcie ich z mojej drogi dojazdowej ,żeby nie blokowali nam dojazdów i do nas sąsiadom
O pomoc w tym moich sąsiadów i przyjaciół z pomocą Boską
Prosi Maria
710 prosze o modlitwę w intencji dobrego zdrowia dla Teresy,jej meza i syna oraz rodziny i bliskich a
także lekarzy i pielęgniarek
711 O odzew odnośnie pracy dla mnie oraz o udane spotkanie z Darkiem
712 Święta Rito błagam o zdrowie psychiczne Malwiny i przemianę jej serca.Dziękuję
713 Św.Rito prosze o łaskę zdrowia dla żony Basi i dla mnie.Rafał
714 Św Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski wyproszone przez Ciebie. Proszę o to, by moja sytuacja związana z pracą
ułożył się pozytywnie i o błogosławieństwo dla wszystkich, których to dotyczy.
Dziękuję,
Justyna
715 Święta Rito
Wypros mi proszę bym pomimo naszego już niemlodego wieku i wszelkich przeszkód zaszła
ponownie w ciążę z Shahemanem i po dziewięciu wspanialych miesiącach urodziła nasze mądre
zdrowe dobre ładne grzeczne dzieciątko które wychowam z radością i dumą.
Proszę Cię wypros mi ten cud macierzyństwa dla mnie, mam już tak niewiele czasu.
K
716 Prosze omodlitwe w intencji sw. pamieci Marianny,Franciszka,Bronislawy i Seweryna
717 Błogosławieństwo Boga i Boża wola dla Larisy, uwolnienie od zazdrości do małżeństwa
Boża wola dla Larisy i Vasi
Boża wola Wery i Vasyi
Boża wola dla Galiny i Vasi, opieka Matki Bozej
Boża wola dla Nataszy i Wasyi, opieka Matki Bozej
Boża wola dla Galiny i Nataszy, opieka Matki Bozej
718 Święta Rito Bardzo Proszę o Dar Zdrowia dla mojej Mamy, aby wyszła z
tej ciężkiej choroby, aby wytrwała w tych ciężkich chwilach,aby
Wyzdrowiała
Proszę o siłę dla Niej i nas
Krzysztof z Bielska
719 Święta Rito,
proszę módl się za zmarłymi:
ś.p. Zofią Smoleńską,
ś.p. Janem Sidorczykiem,
ś.p. Heleną Mączyńską,
ś.p. Bogusławem Gołębiewskim,
s.p. Danielą i Mieczysławem Romanowskimi,
ś.p. zmarłymi z rodziny Fuksiewiczów, Poncyliuszy i Smoleńskich.
720 Proszę o modlitwę w moich intencjach : o powrót Andrzeja do Kościoła, o to, by nasz związek
dobrze się układał, aby praca, do której jedziemy była godna, dobrze płatna i pełna życzliwych ludzi, o
zdrowie dla wszystkich moich bliskich i pomoc w sprawach finansowych.
Z góry serdecznie dziękuję,
Klaudia

721 Święta Rito!
Dziękuje za wyproszone łaski,. Zono trudnego męża, proszę Cię o wstawiennictwo dla mojego Męża o
łaskę trzeźwości oraz żywej wiary. Matko Synów, która wymodliłaś dla nich łaskę nieba, błagam tez
za moich Synów, by nie wchodzili w grzechy ciężkie, by Pan ich wyzwalał z tych grzechów, w które
już weszli, by ich uwalniał od nałogów oraz o łaskę żywej wiary i wrażliwego serca dla Nich, by
spotkali Jezusa w swoim życiu i chcieli za Nim chodzić. Wejrzyj na moją bezsilność i wesprzyj mnie
proszę Swoim wstawiennictwem.
Gabriela
722 Chce się podzielić wspaniałą wiadomością moja córka najstarsza w dniu 6 października 2018
roku wyszła za mąż W modlitwach do Św.Rity polecałam moją prośbę o znalezienie dobrego
małżonka i zawarcie związku małżeńskiego .Jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy Bogu i wszystkim
świętym za ten dar .W miesiącu październiku proszę Św. Ritę o wstawiennictwo i błogosławieństwo
dla młodej pary i proszę o sakrament małżeństwa dla mojego syna Mateusz lat 35.
Szczęść Bożę
Elżbieta
723 Św.Rito bardzo dziękuję za wyproszone przez Ciebie łaski.Bardzo proszę o opiekę i Twoje
wstawiennictwo dla mojej rodziny.Proszę, aby moja córka Weronika radziła sobie w szkole,miała
lepszą pamięć i koncentrację.Proszę,aby skończyła liceum i zdała maturę.Proszę,aby mój syn Michał
dobrze sobie radził na studiach,wyzbył się lęków,dokonywał właściwych wyborów.Bardzo proszę o
zdrowie i potrzebne łaski dla moich rodziców,dobre relacje między nimi.Proszę o
nawrócenie:Justyny,Beaty,Karola i Julity.Bardzo dziękuję Renata
724 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Piotra, o łaskę uzdrowienia dla niego,opiekę Matki
Bożej,dary Ducha Św,Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla mojego
męża,mamy,brata,teściowej i dla mnie. Urszula
725 Święta Rito proszę Cię, abym odnalazła prawdziwą miłość, szczęście i spokój u boku uczciwego i
dobrego człowieka, bym przestała wreszcie być samotna.
726 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo i pomoc w uratowaniu naszego małżeństwa, o
powrót miłości, wiary i nadziei.
727 Błagam w pewnej intencji. Magdalena
728 Św Rita Dziekuje za wszelka pomoc oraz nadal proszę o wsatwiennicto w moich
Sprawach.Prosze Cię o szczęśliwe zakończenie spraw imigracyjnych mojej całej rodziny i znalezienie
pracy dla siebie i pomoc dla mojego meZa w jego pracy i cierpliwość w tym co robi. Proszę o opiekę
nad moimi dziećmi , żeby udało im się skończyć studia i żeby odsunąć od nich złe nawyki które mogą
im w tym przeszkodzić. Proszę o zdrowie dla mojej całej rodziny.
Aneta P
729 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.
Ania
730 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Miłosiernego Jezusa o łaskę pomyślnej operacji mojej
stopy i szybkiego powrotu do pełni sprawności oraz znalezienia odpowiedniego własnego mieszkania.
Patrycja

731 proszę o modlitwę za nie i moją rodzinę proszę o spokój i wyciszenie o rozwagę proszę o mądre
decyzje które pomogą wyjść z mojej beznadziejnej sytuacji tak aby moja rodzina nie musiała się bać i
wstydzić za moje błędy. Proszę o modlitwę za mojego męża aby przestał nadużywać alkoholu
732 św. Rito proszę Cię wyproś dla nas łaskę macierzyństwa, pragniemy zdrowej córki.
Lidia
733 Święta Rito dziękujemy za Twoje wstawiennictwo u Boga. Prosimy otaczaj opieką naszą rodzinę,
córkę Olę i syna Przemka. Dziękujemy za wszystkie łaski Święta Rito.
Adam i Anita
734 Proszę o modlitwe za moja rodzinę o zdrowie i potrzebne łaski.
Prosze o modlitwe za Olę i wsparcie w modlitwie o zaliczenie dwóch egzaminów warunkowych na
studiach.
sw Rito opiekuj sie nami,
Jezu Ufam Tobie
Joanna
735 Czcigodna Matko Rito.
Tegoroczny październik jest dla mnie i mojej rodziny szczególnym miesiącem.Kilka dni temu
młodszy syn stał się pełnoletni, a za kilka dni starszy stanie przed ołtarzem i zostanie połączony
świętym węzłem małżeńskim ze swoją wybranką. Matko Rito! Twojej opiece powierzam i
wstawiennictwu u Stwórcy polecam moje dzieci. Niech nowe życie,które rozpoczną będzie pełne łask
i błogosławieństw. Wkrótce też będą wybory samorządowe. Wstaw się u Boga za naszą społecznością
i dobrym ,mądrym wyborem. Za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem moja Święta
Rito z całego serca dziękuję.
Twoja wierna czcicielka D.
736 Sw Rioto prosze Cie o zdrowie dla mojej mamy Grazyny
737 Proszę o modlitwę w intencjach:
Przebaczenie i miłość w rodzinie oraz powrót do zdrowia dla mamy Teresy.
Serdeczne Bóg zapłać.
Monika
738 Sw Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych za każde wsparcie Boże dziękuję Ci oraz
proszę Cię o Twoje wstawiennictwo i bożą pomoc w znalezieniu pracy synowi Dariuszowi oraz Bożej
opiece oddaję Ci syna Krzysztofa i jego przyszła żonę Basię , aby za twoim wstawiennictwem
wsparłaś ich i założyli szczęśliwą Rodzinę i pomogła im w uroczystościach zawarcia związku o
pomoc bożą w sprawach finansowych i żeby mieli pracę oraz o boże błogosławieństwo dla nich
Samotna Matka
739 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża, o znalezienie pracy dla męża. O siłę w walce z nałogiem. O
zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O
rozwiązanie trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
740 Uprzejmie proszę o modlitwę w następujących intencjach za wstawiennictwem św. Rity:
O zdrowie i dar mowy dla Paulinki
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla rodziców, teściowej, męża,
Eweliny, babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla
brata męża i całej jego rodziny.
Dla teścia, o wieczne zbawienie,

Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina
741 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, o miłość mojego życia, za spokój dusz moich
rodziców, brata Tadeusza, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny Rojek i
Andrzeja Alexandrowicza. Proszę Ciebie o powrót do zdrowia koleżanki Doroty. Proszę o dobre
zakończenie sprawy spadkowej. Proszę o wszelkie łaski dla Grzegorza.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.
M.T.
742 Święta Rito, Ty znasz moje myśli i moje intencje; jesteś moją powierniczką. Dziękuję za Twoje
wstawiennictwo i modlitwy. Teraz szczególnie proszę Cię o modlitwę za mojego przyjaciela, żeby
odzyskał wiarę w siebie, poczuł swoją wartość, poczuł że jest kimś ważnym i istotnym..A mi Święta
Rito pomóz być dobrym i wspierającym przyjacielem. Proszę o łaskę tej przyjażni, żeby przetrwała i
była jeszcze silniejsza. Dziękuję.
743 Święta Rito,
dziękuję za opiekę i wstawiennictwo u Pana. Proszę o błogosławieństwo w pracy. Proszę, żeby firma
przetrwała trudny okres, żebym nie straciła pracy. Proszę o błogosławieństwo dla mojego brata
Mariusza oraz o zdrowie dla moich rodziców i całej rodziny.
Gosia
744 Proszę o modlitwę za zdrowie dusz i ciał dla calej rodziny. O wszelkie potrzebne nam łaski. O
uzdrowienie mnie,mojej mamy,mojego synka oraz wszystkich z rodziny. Za wszystkich zmarłych z
rodziny szczególnie za dusze w czyśćcu cierpiące. O opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej dla
najbliższych. Za wszystkich cierpiących by Pan ulżyl ich cierpieniu. Za wszystkie zakonnice i braci
zakonnych. Za Nataniela. Bóg zapłać
745 Święta Rito,
Nie udało się być w ciąży kolejne rozczarowanie i tak od 18 lat , dlatego rezygnuje już z tego
marzenia, wolą bożą jest abym nie miała dzieci , nie rozumie tego i nigdy nie zrozumie, ale proszę o
modlitwę za mnie bo coraz trudniej z tym żyć. Mój mąż ze zdrady ma dziecko , Bóg go uczynił
szczęśliwym człowiekiem , ja nie zdradziłam bo nawet nie umiem , a i tak napewno by się nie udało,
Bóg który może wszystko niestety ale poskromił mi mojego marzenia. A ja mam dalej wierzyć
wybaczać i żyć , dlatego proszę daj mi siły do życia pomóż mi w tych ciężkich sprawach. Tylko Ty
wiesz jak boli mnie śmiech dziecka małe rączki i matki tulące swoje dzieci, dlatego proszę pomóż mi,
bardzo o to proszę, błagam Święta Rito. Niedoszła mama Joanna
746 Św. Rito pomóż mi.
Niech M dobrze się uczy i dostaje dobre oceny. Niech M i S pracują jak najdłużej w Sz i zarabiają
dobre pieniądze. Niech ten alarm o braku pracy będzie fałszywy. Żeby rodzina zaczęłą się szanować,
żebym była szanowanym pracownikiem .
Niech ktoś zgłosi sie do mnie na korki
E
747 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
o Błogosławieństwo Boze, swiatlo Ducha Sw. dla corki w nowym roku akademickim,
o Błogosławieństwo Boze, swiatlo Ducha Sw,. mądrosc, wlasciwe wybory zyciowe i dobrą zone dla
syna,
o Błogosławieństwo Boze, swiatlo Ducha Sw w codziennym zyciu zawodowym i prywatnym dla
calej rodziny,
BOG ZAPŁAC
Marta

748 prosze o spokój w rodzinie, rozwiązanie pewnej trudnej sytuacji, błogosławieństwa dla siostry i
jej męża oraz o pomoc w pracy i życiu w Angli
749 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Piotra,o łaskę uzdrowienia dla niego,potrzebne
łaski,dary Ducha Św,Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,oraz zdrowie i potrzebne łaski dla
mojego męża,mamy,brata,teściowej idla mnie. Urszula

