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Intencje z dnia 25 sierpnia:
25 *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 o zdrowie dla mnie,Fabianka,Marcelka,moich
synów,synowych,rodziców,rodzeństwa.Prosze ,by były mąż nie przeszkodził w weselu mojego
syna.Aga
26 Sw. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę o nawrócenie mojego męża i łaskę spowiedzi dla
niego. O odrodzenie naszego małżeństwa,powrót męża do rodziny, wzajemne przebaczenie, miłość i
zgodę w rodzinie.
27 Proszę o zdrowe i szczęśliwe rozwiązanie dla nowo poczętego Maleństwa Eweliny i Sławka.
28 Kochana święta Rito Błagam aby wszystko było dobrze w mojej pracy i w życiu osobistym, abym
ja Kasia była z Mariuszem, aby Mariusz został moim mężem, którego tak kocham, aby zniknęło zło i
wszelkie bariery i przeszkody, aby mi się w końcu poukładało, aby Moja mama Maria Była zdrowa,
proszę dla niej o zdrowie i potrzebne łaski i aby Mój Brat Mirek Mnie szanował i się wybudował
Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Niego i Jego rodziny, Proszę Jeszcze o zdrowie dla Pewnej pani
Zofii i dla Mojego Kolegi, aby mógł kupić sobie wymarzony samochód. Proszę jeszcze o potrzebne
łaski dla wszystkich, którym obiecałam modlitwę. Święta Rito tyle już razy mi Pomogłaś Błagam
Pomóż Uproś mi i wysłuchaj Tak Bardzo Potrzebuję Twojej Pomocy Jezu. Kasia
29 Polecam modlitwie następujące intencje
·
O łaskę uzdrowienia chorego kręgosłupa dla Jarosława i z innych chorób
·
o przemianę serca dla Jarosława i ukochanie modlitwy
·
o potrzebne laski w nauce
·
O potrzebne Łaski i błogosławieństwo Boże dla Rodziny Karwatów, Liwanowskich i Daniela
oraz tych co mi pomagają.
·
O potrzebne laski i zdrowie dla mamy Alicji
·
O laskę znalezienia pracy dla Adriana i podjęcia leczenia z nałogu alkoholowego
·
O łaskę sprawnego zebrania potrzebnej dokumentacji medycznej i przyznania renty
·
O laskę znalezienia osoby która by mi pomogła materialnie bym nie musiał cierpieć biedy
·
O potrzebne laski dla moich kolegów z zagranicy
·
O potrzebne laski i błogosławieństwo Boże dla tych co się za mnie modlą do P. Boga
·
O laskę opamiętania i przemianę serc dla tych co źle mówią o mnie.
·
O potrzebne laski dla pewnej redakcji katolickiej w Niemczech
Z góry serdecznie dziękuje za modlitwę.
Jarek K.
30 O łaskę Bożą dla mnie i dla mojej rodziny abyśmy zawiesili Krzyż święty Jezusa Chrystusa
Łukasz
31 O łaskę Bożą dla mnie i dla mojej rodziny abym umiejętnie, zgodnie z Wolą Boga na nich
oddziaływał tak aby zbliżyć ich i siebie do Boga. Abym mówił i czynił jak Bóg chce. Z góry dziękuję
Łukasz
32 Proszę bym otrzymała łaskę wyjścia za mąż i wybaczyła wszystkim osobom, które mnie
skrzywdziły.

Dziękuję,
JLP
33 Ojcze wenanty oddal od Wojtka z pilzna wszystkie dziewczyny by ich nie skrzywdził proszę niech
ma wyrzuty sumienia i daj mu łaskę by wyszedł z pornografii
Magdalena 24 sierpnia 2019 o 00:33
Błogosławiony Ojcze wenanty proszę o wstawiennictwo w sprawie mojego syna Eryka o uzdrowienie
go z naczyniaka mózgu i o opiekę boża dla niego na każdy dzień o dobrą zmianę pracy i o wszystkie
potrzebne łaski dla niego proszę również o zdrowie i boża opiekę dla mojej mamy i uzdrowienie z
choroby nowotworowej o zdrowie i boża opiekę dla mojego taty o szczęśliwy przebieg zabiegu o
zdrowie i boża opiekę dla Julii i o szczęśliwy pobyt i powrót na wakacjach o szczęśliwy start w
zawodach i o spokój i dobro w sercu trenera o zdrowie i boża opiekę dla mojego męża i zawsze
szczęśliwy powrót do domu o zdrowie i boża opiekę dla buni i lukrecji a także o zdrowie i boża opiekę
dla Renaty Renaty czarka Dominiki księdza Michała ks Piotra i uzdrowienie z choroby nowotworowej
p Józefy p Marysi p Bronisławy i p Stanisławy a także Maxwella i dr Marka o zdrowie i boża opiekę
dla Magdy i Anetki i róży proszę o pomoc w sprawach finansowych
Agata 24 sierpnia 2019 o 00:29
Przez wstawiennictwo sługi Bożego o.Wenantego ,pokornie proszę o dar zdrowia dla Dominika
.Niech wypełnia się w jego życiu Twoja wola Panie. Proszę o potrzebne łaski dla jego rodziców
,rodzeństwa oraz babci.
Karina 23 sierpnia 2019 o 23:35
Ojcze Wenanty proś Boga,jeśli taka jes Jego wola o uzdrowienie mojej relacji z Jackiem wspolnym
życiu w miłosci i szacunku, bo czasami brakuje mi sił o łaskę znalezienia mieszkania pomoc w
wyjściu z pętli parabanków. Proszę o zakup dobrego samochodu i taniego, wiesz że moj musiałam
skasować bo nie dał rady podjechać na Kalwarię. Bo koszt jego naprawy przekroczyłby jego wartość.
Wiesz ze byłam przywiązana do tego auta i z Bożą pomoca dowiózl mnie prawie do samej Kalwarii.
Dziękuje za dobrych ludzi ktorych postawiłeś na mojej drodze wtedy, za to że nic nam się nie stało po
drodze, dziękuję za pomoc pana Mariana który zaoferował pomoc odwiezienia nas z Kalwarii prawie
do Przemyśla. Prosze pomoż mi w sprawach o ktore Cię proszę wstawiaj sie za mnie wiesz że sama
już nie daję sobie rady. Prosze Cie przejechałam 660 km z dziećmi bo tak bardzo mi zależy bo po
ludzku moje sprawy cięzko jest rozwiązać.Jezu Ufam Tobie Ty się tym zajmij
Stanisława 23 sierpnia 2019 o 22:56
Ojcze Wenanty dziękuję za wyproszoną poprawę zdrowia u mojego męża Lucjana proszę wyproś mu
dalszą poprawę aby mógł być rehabilitowany i powrøcic do sprawności po udarze.Błagam uproś mu
łaskę zdrowia
Magdalena 23 sierpnia 2019 o 22:47
Bardzo proszę o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Łukasza. O cud naprawy
naszych bardzo trudnych relacji. Żebyśmy znowu mogli być razem.
Anna 23 sierpnia 2019 o 22:45
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Sługi Bożego Ojca Wenantego o łaskę dobrej pracy oraz
w intencjach Panu Bogu wiadomych w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Emil 23 sierpnia 2019 o 22:35
Ojcze Wenanty proszę o pomoc finansową ktòrej tak bardzo potrzebuję. Bòg jedyny wie jaką mam
sytuację….
Ania 23 sierpnia 2019 o 22:30
Proszę o dar dialogu, miłości, zaangażowania, wybaczenia, pojednania, wyrozumiałości, zrozumienia,
codziennego umacniania relacji, usunięcia wszystkich przeszkód na drodze porozumienia między mną
a Markiem. O ponowne codzienne długie rozmowy, smsy, o częste spotkania. Aby Marek wyzbył się
wszystkich negatywnych emocji względem mnie i aby znowu był bardzo zaangażowany w nasze
relacje oraz aby w jego sercu na nowo odrodziła się miłość do mnie. Proszę o wiadomość, rozmowę,
spotkanie z Markiem tak szybko jak to tylko możliwe a najlepiej jeszcze dziś i o znak, że wszystko
jest i będzie dobrze. Dziękuję sługo Boży ojcze Wenanty za wysłuchanie tej mojej prośby i
wcześniejszych. Proszę przemów do serca Marka i skrusz je. Amen.
Elżbieta 23 sierpnia 2019 o 22:26

Gorące proszę o zdrowie dla Daniela o pomyślność w pracy , o ukończenie remontu domu i
rozpoczęcie przygotowań do sakramentu małżeństwa wstawiaj się za nimi – za Danielem i Olą gorąco
prosze
Beata 23 sierpnia 2019 o 22:17
Ojcze Wenanty proszę o dobrą pracę dla Klaudii i madry zwiazek,oraz zdrowie i
roztropność.Blogoslaw mojej rodzinie.
anna 23 sierpnia 2019 o 21:58
Prosze Cie O.Wenanty Slugo Bozy o zbawienie,uzdrowienie,uwolnienie,nawrocenie
Mikolaja.Za Tomasza.rodzenstwo z rodzinami.W intencjach rodzicow Ani,Tomasza
O Boze Blogoslawienstwo i opieke.O uwolnienie od przeklenstw w
rodzinie,przodkach.O pomoc w trudnych sprawach w rodzinie,o zdrowie dla Mikolaja,Tomasza.O
Boze Milosierdzie dla rodzinyo
Beatyfikacje Slugi Bozego Prymasa Wyszynskiego.O zdrowie dla Beaty,za Ele ,rodzine,za
chorych,cierpiacych.Za Wande o wypelnienie sie woli Bozej i pomoc w cierpieniu,za konajacych.Za
dusze w czyscu cierpiace o Boze Milosierdzie,za zmarlych przodkow,rodzicow Janine ,Mariana,za sp
Kamila.Ratuj nas
Zofia 23 sierpnia 2019 o 21:28
Ojcze Wenanty Katarzyńcu wyproś łaskę daru potomstwa dla małzonków pragnących dzieciątka Dla
Darii i Bartłomieja.
Anna 23 sierpnia 2019 o 20:06
Proszę o modlitwę w sparwie znalezienia pracy u uczciwego pracodawcy
z 23 sierpnia 2019 o 20:02
Ojcze Wenanty proszę o uproszenie zdrowia dla Sylvinki a jej męża z nowotworowej choroby, bardzo
dziękuję za pomoc…ojcze Wenanty proszę także o nowy samochód osobowy dla mnie, bardzo go
potrzebuję .,. Dziękuję za twoje wstawiennictwo u Matecki a Serca Jezusowego…Z
Izabela 23 sierpnia 2019 o 19:42
Czcigodny SLugo Boży ojcze Wenanty proszę abya kierowal finansami przy zakupie
mieszkania..prosze aby bylo nas stać na studia córki, bądź przy nas
Małgosia 23 sierpnia 2019 o 19:31
Ojcze Wenanty proszę Cię o pomoc i opiekę dla Rafała, który jest w śpiączce po wypadku, bardzo Cię
proszę o potrzebne łaski dla niego i bliskich mu osób. Dziękuję.
ufam .. 23 sierpnia 2019 o 19:10
ojcze wenanty prosze o szybkie dostanie etatu w sądzie jezu ty sie tym zajmij, prosze przelam tyle lat
tej meki nie mam zadnych znajomoci prosze o dobrego meza jak najszybciej takiego pd Boga za dusze
czysciowe, za wojtka darka adriana o opamietanie i wyjscie z nieczystosci za dusze czysciowe
Agnieszka 23 sierpnia 2019 o 18:50
Ojcze Wenanty, proszę Cię z całego serca o wstawiennictwo w sprawie odzyskania pieniędzy, które
agencja pracy winna mi wypłacić w całości za moją pracę.
Jadwiga 23 sierpnia 2019 o 17:54
Bardzo proszę o modlitwę o rychłe wyjaśnienie sytuacji dotyczącej mojego związku z bliską mi
Osobą.
Marcin 23 sierpnia 2019 o 16:23
Proszę o przychylność w terminowej realizacji bardzo ważnego zamówienia dla mojej firmy. Proszę
też o siłę w rozwiązaniu problemów które aktualnie przechodzę. Ojcze Wenanty wstawiaj się za mną u
Pana Boga Naszego. Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij!
ZOFIA 23 sierpnia 2019 o 15:25
PROSZE O POMOC W ZNALEZIENIU PRACY,ORAZ WLASCIWEJ DROGI ZYCIOWEJ
DLA MOJEGO SYNA MAKSYMILIANA
POMOZ OJCZE PRZETRWAC TEN TRUDNY CZAS.
Katarzyna 23 sierpnia 2019 o 14:47
Ojcze Wenanty pomóż mi finansowo. Błagam o cud mieszkaniowy Bóg zaplać
Jolanta 23 sierpnia 2019 o 14:44
Ojcze Wenanty pamiętaj proszę o mnie i o tym z czym się zmagam.Proszę też aby rozpoczęta
transakcja dotycząca domu była szczęśliwie zakończona.Dziękuję
Sławek 23 sierpnia 2019 o 14:14

o wielki ojcze wenanty przyjdz mi z pomocą w mojej sprawie finansowej.ty wiesz ze muszę spłacić
kredyt.oraz firmę windykacyjną.za kolegę.któremu pomogłem .a sam nie dam rady.proszę
cię.ratuj.jdzie zima.i musze kupic wegiel.a pensij.mojej nie wystarczy.pomóz mi.w tej sprawie;jesteś
ostatnia deską ratunku.nie zostawiaj mnie bez pomocy.sławek
Bogumiła 23 sierpnia 2019 o 14:11
Ojcze Wenanty proszę o cud uzdrowienia bardzo chorego Wiesława.
Danuta 23 sierpnia 2019 o 12:35
Ojcze Wenanty proszę o wystawiennictwo o łaskę zdrowia dla Basi , o wyleczenie z choroby
nowotworowej

