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Intencje z dnia 3 maja:
180 sw Rito proszę zeby wnuczka urodzila sie zdrowa oraz o zdrowie dla corki
sw rito proszę ozdrowie dla oilzy brata i kuzyna
sw rito proszę o szcęśliwy powrót do domu
181 Prosze o modlitwe za Maria i Kazimierzem w 48 rocznice ich ślubu
Dziękuje za wszystkie łaski ktore otrzymałam od Boga za wstawiennictwem sw Rity
Prosze o moja wygrana w sądzie w Limanowej i wsądzie wyższej instancji w Nowym Sączu
Prosze o załatwienie w sądzie w Nowym Targu spadku po mężu dla córki Justyny
Prosze o powrót do Mszany moich dzieci i dobra prace dla dzieci i wnuków
O zgodę i jedność w rodzinie
O pokój w sąsiedztwie
O uwolnienie mnie i Justynę od wrogów naszych i ludzi nieżyczliwych i bezdusznych
O uzdrowienie mnie moje dzieci i wnuki od wszystkich chorób i dolegliwości
O wiarę mocna i żywa dla nas dar wspólnej modlitwy i pielgrzymek
O zachowanie nas od wymarcia i roztracenia po swiecie,braku bliskiego kontaktu i pomocy od siebie
O szczęśliwe założenie rodziny i dar potomstwa dla Justyny
Za 3 miesięcznym Pawelkiem i matka Katarzyna
O spokojne noce i dni dla mnie i moich bliskich
Prosi Maria
182 Bogu znane intencje
183 *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, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
184 Święta Rito blagam Cie wyproś łaski u najświętszego Boga i cudownej Maryi dla mojej mamy
Urszuli, która jest w trakcie diagnozy nowotworu.Niech Bóg odarzy ją siłą do walki,a ostatecznie
niech wygra z chorobą.Błagam Cię o wstawiennictwo za nią ,ja nie wyobrażam sobie życia bez niej.
Proszę Cię również o zdrowie i opiekę dla moich dzieci i łaski i błogosławieństwo dla calej naszej
rodziny oddana Agnieszka
185 Święta Rito, dniu Twego rocznego wspomnienia pragnę Ci podziękować za wszystkie łaski
którymi mnie obdarzyłaś przez ostatni rok.
Bardzo Cię proszę o pomoc w moich problemach i codzienne wstawiennictwo i nieustanną pomoc.
Proszę o zdrowie w całej mojej rodzinie, proszę o to żebym nigdy nie utracił swojej córeczki. Bardzo
Cię proszę o zdrowie dla mnie, Ty znasz moje choroby...
Proszę o szczególne wstawiennictwo dla mojej ukochanej osoby, żeby udało się nam wszystko, nasze
plany, żebyśmy byli szczęśliwi.
Spraw proszę abym otrzymał za Twoim wstawiennictwem to o co Ciebie proszę i błagam każdego
dnia, spraw bym był szczęśliwy"
Łukasz
186 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o łaskę dobrego męża, z którym założę
szczęśliwą rodzinę. Pragnę poukładać sobie życie osobiste.

Proszę także o dar znalezienia dobrej, stałej pracy oraz o zdrowie dla mnie, moich rodziców i brata.
Proszę o zgodę w całej rodzinie oraz o potrzebne dla nas wszystkich łaski.
187 Prosze o modlitwe o zdrowie dla Rozali i Weroniki.dla ks.Stanislaea
188 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej
rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo
proszę o modlitwę w następujących intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza, jego rodziców i
rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków,
Napieralskich i Rybackich, Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa, o łaskę zbawienia
dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli
Bożej,
o pomyślne ukończenie studiów dla Michaliny,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
za zmarłego ks. Michała, o życie wieczne dla Niego,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas
spływają,
Szczęść Boże,
Alina
189 Moją intencją jest polepszenie trudnej sytuacji socjalnej i materialnej w, której się znajduje.
Krzysztof
190 Święta Rito błagam pomóż...
znowu się boję...
Roztocz parasol ochronny proszę nad nami, nad moim mężem...
wstaw się u Miłosiernego Jezusa Chrystusa...
wyproś odpuszczenie grzechów...

