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157 Proszę o modlitwę za zmarłych:
Mariannę i Tadeusza,
Walerię i Kazimierza,
Agatę i Kazimierza,
Marię i Władysława
Tadeusza
Proszę o modlitwę o dobrą radę.
Anna
158 Św. Rito dziękuje za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny
Proszę o łaskę zrzucenia nadwagi i odrost włosów.
Proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy i poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o spokój w pracy u mojego męża.
159 Święta Rito, przyczyń się za proszącym. Andrzej
160 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie
nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w trwały związek w postaci małżeństwa i
poczęcia zdrowego dziecka) o ich skuteczne, szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o
zdrowie i przemiane Rafała.o zdrowie Jasi. o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej rodziny,za
scementowanie i uratowanie relacji rodzinnych, za nowe powołania do Zakonu Augustiańskiego. za
Syrię, Liban i Włochy. o dar znajomych i przyjaciół. za zdanie prawa jazdy.Bóg zapłać.
161 Św Rito proszę pomóż mi. Spraw niech Radek da mi szansę.
162 prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach, dziekuje z Bogiem, Joanna
163 Św. Rito,
Proszę Cię o zdrowie dla mojej córeczki, aby nie cierpiała z powodu nadpotliwości. Miej w opiece
naszą rodzinę.
164 Proszę o modlitwę w następujących intencjach: o łaskę dobrego zdrowia,
wspomożenie materialne, wzrost wiary, opiekę Matki Bożej i św. Rity,
łaskę dobrej spowiedzi oraz wszystkie potrzebne łaski dla mnie,
Karoliny, Roberta, Wiktorii, Małgorzaty oraz moich rodziców - Haliny i
Henryka. O siły i cierpliwość dla Roberta. O prawidłowy rozwój
duchowy, intelektualny i fizyczny dla małej Wiktorii. O to, żeby
Robert i Karolina byli szczęśliwi w małżeństwie, nie kłócili się i
żeby się łatwo dogadywali. Żeby Małgorzata znalazła wyjście z problemu
ze zdrowiem psychicznym i żyła w zgodzie ze Sławkiem. Proszę także o
modlitwę za Macieja S. aby zszedł z drogi grzechu i nawrócił się do
Boga, za Dorotę M. aby otrzymała łaskę pokoju wewnętrznego, aby
poczuła Bożą Miłość w swoim życiu oraz aby znalazła rozwiązanie swoich
problemów materialnych, za "Krecika" aby znalazł wyjście ze swoich
problemów i odnalazł drogę do Boga, za Katarzynę K. aby odnalazła

nadzieję i sens w swoim życiu, za Damiana I. aby nawrócił się do Boga,
o ulgę w cierpieniu i aby zrozumiał, że tylko w Bogu znajdzie
rozwiązanie swoich problemów. Proszę także o modlitwę za zmarłych
dziadków Piotra i Leokadię C. oraz Bohdana i Stanisławę C., za
zmarłego Macieja C., zmarłego Pawła K., zmarłego Jana C., zmarłego
Tadeusza M., zmarłego Andrzeja K. oraz zmarłego Krzysztofa J. Proszę
także o modlitwę w intencji Oli i Mikołaja C. oraz ich mamy.
165 dar potomstwa dl a mnie z w.p. o wyjscie z samogwaltu dla mateusza, pawla, piotra, wojtka
zachowanie przez nich czystosci przedmalzenskiej, dobra prace, zdanie sesji, dusze czysciowe,
nawrocenie dla izy, daminaana , zdzislawa, zbigniewa, joli, ryszarda, ani, kingi, daniela,milosza, kuby,
michala,
166 Proszę Cię Święta Rito abym obroniła pracę magisterską w tym semestrze, abym zrobiła wszystko
co w mojej mocy żeby się powiodło, abym nie marnowała więcej czasu i żeby wszystko ułożyło się
pomyślnie.
Proszę pomóż mi w tej sprawie. Amen.
167 Sw Rito dzieki Twojemu wstawiennictwu otrzymałam prace w sklepie abym mogła utrzymac
rodzine, dzis dostałam telefon na jutrzejsza rozmowe o pracy w biurze , kóra baardziej mi opowiada
jesli chodzi o pogodzenie opiekinad dziecmi, proszę pomóz mi wykazac sie na tej rozmowie abym
otrzymała te prace. Ukochana Matko i opiekunko mojej rodziny , bądź jutro r=ze mna podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.
168 Święta Rito proszę o zdrowko dla moich dzieci wnusia meza mojego i wszystkich bliskich.Proszę
żeby następny rok był dla nas lepszy jak ten aby moim dzieciom i nam wiodlo się lepiej by kłopotów
bylo dużo mniej zeby wszystkie dzieci niaky dobrą pracę byśmy jak najszczybciej przy bozej pomocy
wybudowali dom zeby pieniędzy nie brakowalo .Proszę Cię św upros pana Boga zeby mlodszy syn
znalazł sobie dziewczynę zaradna żeby o niego dbała bo ty Boze najlepiej wiesz co dla niego najlepsze
zeby chlopak córki dobrom pracę miał zeby już go nie oszukiwali pracodawy .zęby zapracowal
pieniędze i mogił wziąść ślub i zyc przed panem Bogiem jak przekazał.Proszę by staszy syn jak
najszybciej mu sie noga zregenerowala i mógł pujsc do pracy.Dziękuję Święta Rito za
wstawiennictwo przy twoim wsparciu tyle już łask otrzymaliśmy od Pana Boga .Dziękuję Ojcze z
dyszy swojej
169 Święta Rito,
proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża.
170 PROSZE O MODLITWE ZA DUSZE ZMARLEJ PANI A. JANCZYSZYN, ZA DUSZE
ZMARLEGO PIOTRA CELINSKIEGO, ZA DUSZE ZMARLEGO DANIELA PIWOWARCZYKA,
ZA DUSZE ZMARLEGO Z.KACZMAREK , ZA DUSZE ZMARLEGO MARIANA OLACZKA,
ZMARLYCH Z RODZIN :DEBKOWSKICH, KACZMAREK, KOLODZIEJCZYKOW,
CELINSKICH , MAJEWSKICH, KOZLOWSKICH, OLEDZKICH I WSZYSTKICH INNYCH
NIEWYMIENIONYCH ZMARLYCH ORAZ DUSZE W CZYSCCU CIERPIACE
171 ZA WSTAWIENNICTWEM SW.RITY PROSZE O MODLITWE NOWENNA ZA DUSZE W
CZYSCCU CIERPIACE!!!!, WSZYSTKICH ZMARLYCH, KONAJACYCH, CIERPIACYCH,
GLODUJACYCH ABY DOBRY BOG WYBAWIL DUSZE Z CZYSCCA I ZABRAL ICH DO
NIEBA.
172 *święta Rito proszę o spokój i miłość o ocalenie rodziny i małżeństwa.proszę o zachowanie
tajemnicy.Aga
173 Święta Rito proszę pomóż mi wygrać te walkę.ocalenie mogą rodzinę i małżeństwo.proszę o
spokój i **miłość Aga

174 Święta Rito,
proszę o wstawiennictwo i modlitwę w intencji dobrej pracy i zdrowia dla Rodziny.
Bóg zapłać.
D.

