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Intencje z dnia 10 września:
605 Proszę o modlitwę w intencji, by Paulina przestała mnie ignorować, a zaczęła zauważać. Proszę o
STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym mieszkam...
606 O potęzna i wielka św.Rito błagam Cię o wysłuchanie moich modlitw, w Tobie pokładam
nadzieje na rozwiązanie trudnej sytuacji w firmie, wierze ze wstawisz się za mnie do Pana Boga a ja
będę mogła dalej chwalić Twoja wielkość i Jego dobroć. Ty wiesz jak bardzo Cie kocham i jak
wielkie pokładam nadzieje w modlitwie, spraw aby wszystko poukładało się i złe dni nigdy nie
wróciły.
Padam u Twych stop z nadzieja ze zostanę wysłuchana.
Mirela
607 o szczęśliwy rok szkolny, o światło Ducha Św dla uczniów i siłę dla rodziców. o wytrwałość na
studiach.Magda
608 *Święta Rito proszę pomóż mi osiągnąć spokój,pomóż by moi znajomi z pracy nie wypytywali
mnie o sprawy osobiste,o moje byle małżeństw i,proszę by moje życie toczyło się dalej
spokojnie.dziekuje za wszystko.A
609 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą pomoc.prosze by pojawił się w moim
życiu ktoś,kto mnie pokocha.A.
610 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
611 W związku z niejasną sytuacja proszę o wstawiennictwo modlitewne za przyczyną św. Rity w
kwestii właściwego załatwienia sprawy dnia wolnego w dniu 04 września dla mnie i udania się do
lekarza. Z góry dziękuję
Łukasz
612 Proszę o łaskę nawrócenia dla mojej córki Aleksandry. Błagam o modlitwę w tej intencji.
613 o łąskę sukcesu w tym nowym zadaniu bardzo proszę
614 Prosze o modlitwe w intencji pojednania z moja żoną Katarzyną, o dar przemiany w jej sercu i o
scalenie mojego małżeństwa. O dar pracy dla mnie i dobre wybory dla syna Mateusza
615 Bogu znane intencje
d.
616 Święta Rito!
Dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo u Najwyższego w intencji zdrowia mojego męża.
Proszę o dalsze wstawiennictwo w tej sprawie - aby leczenie farmakologiczne przyniosło rezultaty i
żeby operacja nie była konieczna.
617 1.O zdrowie dla Zenona i Radka.

2.O dobre relacje w rodzinie Radka i Zenona.
3.O Bożą Opiekę dla LIDZI.ANI I PAWEŁKA
618 Kochana święta Rito błagam o przemianę mojego taty, o jedność i miłość w naszej rodzinie oraz o
łaski na czas mojego narzeczenstwa
Dziękuję za dobro otrzymane od Boga za Twoim
wstawiennictwem .
619 Święta Rito dziękuję Ci za przepiękne nasze wesele i miej nas w opiece strzeż nas od złych ludzi
620 Swięta Rito błagam o wstawiennictwo w intencji mojej córki i jej rodziny. Przeszłośc nie daje jej
spokojnie żyć, zatem błagam o wstawiennictwo aby ustabilizowało się jej zycie, aby dzieci nie
odczuwały tych skutków, i bardzo proszę o rozwiązanie trudnych spraw mieszkaniowych. Dopomóż
ŚWIĘTA rITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH BO TO SPRAWA BEZNADZIEJNA.
Bóg zapłać. Marta
621 prosze o zdrowie
622 Święta Rito proszę o zdrowie dla mojego synka Franka, aby szybko powrócił do zdrowia, zaczął
samodzielnie jeść, prawidłowo się rozwijał, nie miał żadnych uszkodzeń mózgu i innych
niepełnosprawności w związku z niedotlenieniem mózgu podczas porodu. Miej go w swojej opiece.
Kasia.
623 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę o:
- zdanie egzaminu dla M. i dla mnie i dostanie się na aplikację
- przyjaźń z M. i więcej znajomych, koleżanek
- bym nie czuła się samotna
- zdrowie dla rodziców i dziadków
- więcej radości, optymizmu
- potrzebne łaski dla naszej rodziny
- dobrego instruktora
Bóg zapłać
h.
624 Kochana sw Rito proszę o jeszcze jedno zdrowe dzieciątko i dużo zdrowia dla Martuni. Dziękuję!
625 Moja Kochana Święta Rito !!!
Dziękuję za dotychczasowe łaski jakie za Twoim wstawiennictwem otrzymałam, nie ma na razie
wśród niej tej ,o którą tak bardzo prosiłam ale wiele innych połączonych z nią. Ja wiem modlitwa i
prośba = wiara i cierpliwość, której mi czasami brakuje... ale naprawdę staram się spokojnie czekać i
wierzyć w głębi serca ,że dobry Jezus za Twoim wstawiennictwem w końcu mnie wysłucha, zwróci
swoje dobre i miłosierne oczy na mnie i obdarzy łaską ....
Dlatego też w dalszym ciągu i nieustająco z nadzieją proszę Cię o Święta Ukochana Rito o
wstawiennictwo i wyproszenie dla Tomka ponownego otwarcia jego serca na moją miłość...powrót
tego prawdziwego i szczerego uczucia które nas połączyło, stworzenia ponownie kochającej się
rodziny, radosnej i wspierającej...Ponowne bycie razem na dobre i złe ....
Kasia
626 Św. Rito, proszę cię o zdrowie i siłę dla moich rodziców.
Małgosia K.
627 Proszę Cię Św. Rito o naprawienie relacji z Przemkiem
628 Bardzo prosze o modlitwe za moje dzieci (Jana 21 lat, Zofie 19 lat, Antonine 17 lat, Franciszke 13
lat i Marianne 5 lat) o laske wiary dla nich i o rozpoznanie powolania .

Aleksandra
629 Święta Rito proszę Cię o spokój duszy dla kochanych rodziców Róży i Jana oraz dla teścia
Antoniego ciocię Ulę wujka Józefa oraz dla Eli aby jak najszybciej dostali się do nieba.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
630 Proszę o pamięć i wejrzenie na mnie i moje dzieci.Niezmiennie proszę o dar poczęcia i
macieryństwa dla corki Matyldy oraz o siłe dal acorki magdaleny w pokonaniu uzależnienia od
jedzenia,Niezmiennie proszę o zdrowie dla Nas
631 prośba o pieniążki
632 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
1. Dziękczynnej za pojednanie z byłym chłopakiem oraz o to, abyśmy znowu byli parą.
2. O dobrą pracę dla brata oraz pozytywne rozwiązanie moich problemów finansowych, o dobrą pracę
dla mnie, o dobrą sprzedaż na olx i vinted, o błogosławieństwo Boże dla mojego nowego projektu
biznesowego.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy; Siostry Agnieszki
4. O poprawę relacji z Rafałem.
5. O dar nieba dla ś.p. Taty oraz moich przodków, krewnych i zmarłych znajomych.
Pozdrawiam i dziękuję.
AM
633 Świata Rito proszę o dobre zdrowie i dobre wyniki badań dla moich Rodziców Olgi i Józefa.
Proszę miej ich w swojej opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja
czcicielka Marta
634 Św Rito błagam odciągnij i odetnij Damiana raz na zawsze od Anglii i ludzi których tam poznał i
aby już w tym roku zjechał na stałe do Polski. Pomóż mu zerwać z nałogiem alkoholowym abyśmy
mogli w spokoju i miłości budować Naszą wspólną przyszłość. Prosi Marta
635 Święta Rito, błagam pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy Nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka MartaW
636 zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie intencji o treści: Za Przemysława o łaskę nawrócenia,
uwolnienia spod wpływu osób trzecich i zaangażowania w ratowanie małżeństwa.
Z Panem Bogiem
Małgorzata
637 Prośba o modlitwę w intencji Anetty, aby poradziła sobie ze swoimi emocjami w pracy.
638 sw Rito prosimy o dary ducha sw przed trudnym spotkaniem dla wszystkich uczestniczacych aby
dobro dziecka bylo najwazniejsze, Bog zapłac
639 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej córki Kasi, która bardzo cierpi po rozstaniu z
Wiktorem, z którym była przez 3 lata. Bardzo proszę o uzdrowienie tego związku. .Swieta Rito,
patronko Kasi z sakramentu bierzmowania - pomóż jej w tej trudnej sprawie!
Bóg zaplac. Iwona
640 Intencja o wsparcie i opieke w dniu codziennym
641 Sw Rito proszę o zdrowie dla synka Szymona aby choroba się nie rozwijała dobre wyniki badan i
prawidłowy rozwój oraz zdrowie dla dzieci Alicji i Piotra i całej rodziny a także pomyślność i
błogosławieństwo Boże w budowie domu

642 Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę i wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę Cię o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Józefa, zgodne, szczęśliwe i
trwałe ich małżeństwo oraz o zdrowe potomstwo dla nich.
Proszę również o radość życia wiecznego dla rodziców Ireny i Józefa oraz teścia Bolesława.
Proszę Cię Święta Rito, wstaw się za mną w intencjach Tobie i Bogu wiadomych.
Twoja czcicielka Kasia
643 Święta Rito zajmij się naszymi finansami. Święta Rito proszę o szczęśliwą operacje dla Gracjana,
proszę o spokój i radość dla Antka i Gracjana, o zdrowe nerki i wątrobę dla mnie. Dziękuje Ci święta
Rito za dotychczasową opiekę i pomoc
Dariusz
644 Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Św.Rity dziękuję z całego serca piękną
uroczystość zaślubin Edyty i Marcina.Błogosław im w małżeństwie,obdarz licznym
potomstwem,opiekuj się w czasie wyjazdów zagranicznych i powrotów do kraju. W największej
pokorze proszę o łaskę nawrócenia Agi,pracę i rozwiązanie spraw osobistych,by nasze dorosłe dzieci
założyły szczęśliwe rodziny jeśli to jest zgodne z Najświętszą Wolą Twoją.Błogosław naszej
rodzinie.Pozwól szczęśliwie uczestniczyć w dwóch uroczystościach rodzinnych i powrócić do
domu.Sławię Ciebie Panie i uwielbiam!
645 Św. Rito proszę wypraszaszaj łaskę nawrócenia i uwolnienia z uzależnień Igora. Dziękuję Ci św.
Rito.
Kamilla
646 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
647 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
648 Droga św. Rito! Proszę Cię o pomoc dla mojego brata w sprawie wiadomej Tobie i Bogu,proszę
Cię o poprawę zdrowia mojego wnuka Olusia,o zdrowie dla mojej wnuczki Natalki oraz o opiekę nad
moimi synami.Nie mamy nikogo na świecie,dlatego zwracam się do Ciebie i wierzę, że nas nie
opuścisz i okażesz miłosierdzie.
649 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
650 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
651 Proszę o modlitwę abym znalazła dobra prace i proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny Magda
652 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
653 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja sługa
654 Dzięki Bogu za wszystkie dotychczasowe łaski, szczególnie za zdrowie (moje i bliskich),
siostrom także dziękuję.
Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania dla córki, o utrzymanie pracy dla syna i jego
dobre relacje z koleżankami, proszę o potrzebne łaski dla drugiego syna, szczególnie o sakramentalny
związek z dziewczyną
i rozwiązanie sprawy mieszkaniowej. Proszę o modlitwę w intencjach wymienianych w moich
modlitwach.
655 Kochana Sw. Rito błagam uproś u Pana Boga błogosławieństwo dla naszej firmy, żeby była ostoją
dla naszej rodziny i przyniosła nam stabilizację finansową. Uproś odwrócenie przekleństwa i
niepowodzeń, aby Pan Bóg postawił na naszej drodze dobrych i uczciwych ludzi. Św Rito opiekuje
się naszą rodzina. Amen
656 O lepiej płatną pracę i środki pieniężne na spłatę zadłużenia.
657 O chrzest święty dla Jasia. Opiekę św. Rity nad jego rodzicami i siostrzyczka.
658 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zdrowie w rodzinie, błogosławieństwo Boże oraz o
wszelkie potrzebne łaski.
M.G
659 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
660 Proszę o modlitwę za moją rodzinę oraz o modlitwę za mnie przy mojej chorobie
nowotworowej.Bóg zapłać.Kazimierz
661 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
662 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc
dla mojej rodziny Proszę Cię o zdrowie i szczęśliwy wynik badania taty Proszę Cię też o pomoc córce
w szkole oraz o pomoc w sprawie Ci wiadomej
Twoja wierna czcicielka

663 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
664 Święta Rito,
Błagam, wstaw się za mną i za Bartkiem do Pana Boga żeby nasze Dziecko urodziło się całe i zdrowe,
w terminie. Żeby Bartek się nami zaopiekował, oświadczył i abyśmy wzięli ślub kościelny. Proszę
także o to aby Bartek się nawrócił, poznał żywego Boga abyśmy razem wzrastali w wierze.
Dominika
665 św .Rito proszę o zdrowie dla s.Otyli i błogosławieństwo i Twoją opiękę na każdy dzień życia
666 Święta Rito gorąco proszę o spełnienie prośby w wiadomej sprawie dotyczącej córki
- z serca dziękuję za dotychczasowe łaski-Małgorzata
667 proszę o spokój w rodzinie, błogosławieństwo dla rodziny siostry, pomoc dla mnie i Ani w życiu i
pracy w Anglii. Bóg zapłać
668 Najukochańsza Matko Boża, proszę Cię o dar założenia rodziny, poznanie dobrego męża, o
zdrowie i pokój w całej Rodzinie.
669 Św.RITO dziękujemę za otrzymene łaski za Twoją przyczyną proszę o zdrowie dla Katarzyny
Wilk która się zmaga z chorobą nowotworomą o miłóść i zgodę w rodzinie Bobowskich o zdrowie
dla mojej mamy i rodzeństwa oświatło ducha świetego dla Mirosława o spowiedz i że zaczął życie
po Bożemu i zdrowie dla mnie moich koleżanek w pracy św.Rito tak mi ciężko żyć bez ślubu
kościelnego spraw że by mój partner to zrozumiał o wyzwolenie z nałogu alkocholowego dla
mojego brata o zdrowie dla Wiesławy,Katarzyny ,Anieli,Marioli ,i
670 Anna prosi o zdrowie i uratowanie malzenstwa
671 O zdrowie dla Barbary
672 Święta Rito:
dziękuję Ci za Twoje ostatnie działanie i pomoc w załatwieniu trzech konkretnych spraw codziennych,
proszę Cię wstaw się do Jezusa o zakup dobrego samochodu dla remontu domu oraz o zorganizowane
rozpoczeęcie remontu
Krzysztof
673 Prosze o modlitwe w intencji bylego ksiedza Piotra, ktory zalozyl rodzine i nie moze odnalezc sie
w nowej roli.Tym samym krzywdzi swoje dziecko stosujac roznego rodzaju kary
674 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś. Proszę Cię wstaw się za mną przed
dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski znalezienia dobrej pracy oraz zdrowia dla mojej żony,
dzieci i dla mnie. P.
675 Prosze o modlitwe o powrut do zdrowia Rozali ktura walczy o zycie
676 proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla bliskiej mi osoby

677 Za Darka o zdrowie i Błogosławieństwo na nadchodzące urodziny. Przeczuwam,że może mieć w
tym miesiącu,o odnowienie naszego kontaktu. Składam też intencje dziękczynną bo w urzędzie pracy
udało mi się załatwić ważną dla mbie sprawę.
678 Święta Rito! Prosimy Cię, pomóż Karolinie i Krystianowi znaleźć do końca miesiąca salę
weselną. Umacnia ich we wzajemnej miłości, ucz szacunku do siebie nawzajem, cierpliwości i pokory.
Dominika i Agnieszka
679 Św. Rito, proszę o łaskę nawrócenia dla mojego męża Wojtka oraz o odbudowanie naszego
małżeństwa. Kasia
680 Kochana Sw Rito
Dziekuje Ci za otrzymane laski, prosze badz nadal moja orendowniczka u Boga
Wstawiaj sie w moich intencjach
- za moje I moich dzieci bezpieczenstwo w Berlinie,
- za ostudzenie emocji Karwana, aby odszedl I odpuscil wszelkie emocje I plany zwiazane ze mna.
Prosze Boze chron mnie
Prosze Cie Boze zebym byla niewidoczna dla zla
- za pozytywnie zdany egzamin w styczniu I poprowadzenie mojej Pracy zgodnie z moimi potrzebami.
O znalezienie dobrego Partnera zyciowego.
Boze prosze o zdrowie dla mnie, wylecz mnie Panie.
- za Boza opieke nad moimi dziecmi, bezpieczenstwo, zdrowie I dobre wychowanie
- w Intencji mojej rodziny mamy, siostry I brata
681 Święta Rito dziękuję za Twoją opieką każdego dnia mojego życia, dziekuję za Twoje
wstawiennictwo. Swięta Rito zawierzam Twojej opiece mojego męża Krzysztofa, proszę o jego
zdrowie aby choroba nowotworowa nie powróciła. Proszę o zdrowie i opiekę dla moich rodziców i dla
mnie. Proszę Święta Rito módl się za nami, wstawiaj się za nami, uproś potrzebne nam łaski.
Patronko spraw najtrudniejszych módl się za nami. Jezu ufam Tobie! Twoja czcicielka Ania.
682 Święta Rito proszę przymnóż mi wiary i pomóż znaleźć nową, lepszą pracę.
Proszę, by moja sytuacja finansowa uległa poprawie, nie zostawiaj mnie.
Asia
683 Ukochana Święta Rito,
dziekujac za wszelkie Łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam proszę Cię nieustannie w
intencji mojej mamy i Andrzej, błagam pomóż im wyjść z tej trudnej sytuacji, pomóż nam znaleść im
mieszkanie tak, aby mogli żyć w godnych warunkach.
Proszę o zdrowie dla mamy.
Błagam również w intencji mojej córki oraz mojego męża, wstawiaj się za nimi o dobrotliwa św. Rito
i wypraszaj u Pana potrzebne im Łaski.
Proszę w intencji mojej siostry i jej rodziny, wstaw sie za nimi o dobrotliwa św. Rito i wybłagaj u
Pana potrzebne im Łaski szczególni proszę o pomocy w znalezieniu pracy dla mojej siostry.
Błagam w intencji Laury i jej nie narodzonego syna Matteo, wstawiaj się za nimi o dobrotliwa św.
Rito, wyproś cud uzdrowienia dla tego maleństwa.
Proszę w intencji Matthiasa, opiekuj się nim św. Rito, pomóż w walce z chorobą nowotworową.
Święta Rito czuwaj proszę nad całą moją rodziną.Bez Twojego wstawiennictwa nie damy rady....
Wspieraj nas Święta Rito!
Twoja wierna czcicielka Małgorzata
684 Św. Rito wspomagaj mnie dalej swą modlitwą i wypraszaj łaski o które nieustannie proszę.
685 Święta Rito.
Proszę o wstawiennictwo w tych wszystkich trudnych sprawach które dręczą , bolą i niepokoją.
Prosi Basia

686 Proszę o modlitwę w intencji odzyskania zdrowia. O pomyślny przebieg leczenia. H.Cz.
687 Błagam w Imię Maryi o to żeby Natalka została moją żoną i żebyśmy byli świętym małżeństwem.
Bóg zapłać

