Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 4 września:
130 Proszę o natychmiastowe znalezienie pracy
Michał
131 Święta Rito proszę o wyjście z długów
Alina
132 Proszę o modlitwę w intencji pomysnych egzaminów doktorskich i laski potrzebne w pracy
zawodowej.
133 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego synka Jacka oraz za zmarłą Anię Kogut oraz
Weronike Gajek za zmarłych z rodziny i pokrewieństwa. Dziękuj
134 Bardzo proszę Siostry o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej Mamy !!!
Pozdrawiam serdecznie !
Krzysztof
135 Swieta Rito, prosze o wstawiennictwo w bardzo trudnej dla mnie sprawie. O zdrowie dla Pana
Rowerzysty, o blogoslawienstwo dla mojej Rodziny. O spokoj i dobre zyciowe wybory.
Marta
136 Sw. Rito wstaw sie za Mnie do Jezusa ublagaj laske uzdrowienia
137 S Rito proszę Cię o wsparcie dla moich dzieci w nowym roku szkolnym
138 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. DZIEKUJE
DZIEKUJE DZIEKUJE, DZIEKUJE CI ZA WSZYSTKO, ZA TO ZE ODCHODZE Z FIRMY
KTOREJ NIENAWIDZE, I STAJE SIE WOLNA, DZIEKUJE CI ZE BEDE CZESCIA NOWEJ
KTORA OFERTUJE MI WIELKIE MOZLIWOSCI ROZWOJU. DZIEKUJE CI ZA RADOSCI
DNIA KAZDEGO, ZA MOJE ZDROWIE, ZA WZMOCNIENIE ODPORNOSCI, ZA TO ZE
JESTEM ZDROWA, NIE CHORUJE, NIE POTRZEBUJE LEKARSTW, DZIEKUJE CI ZA TO ZE
MAM CUDOWNE WSPARCIE OD CIEBIE, DZIEKUJE ZE KIERUJESZ MNA, DZIEKUJE ZE
MI POMAGASZ I CZUWSZ JAK DOBRA MATKA, NAWET NIE WIESZ ILE CI
ZAWDZIECZAM, DZIEKUJE CI ZA WSPARCIE, ZA NAUKE, ZA POKORE, DZIEKUJE CI ZA
POMOC KAZDA JAKA OTRZYMUJE, ZA LASKI, WIEM ZE DZIEKI TOBIE MAGNE SIE
ODEZWAL, DZIEKUJE CI ZA TO ZE ON MNIE KOCHA, ZE JUZ NIEDLUGO BEDZIEMY
RAZEM, BEDZIEMY NAJSZCZESLIWSI NA SWIECIE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE MAGNE MI
SIE OSWIADCZYL, DZIEKUJE CI ZA TO ZE STWARZAMY PARE IDEALNA, KTORA SIE
KOCHA, WSPIERA, UZUPEŁNIA, KTÓRA MA W SOBIE WIELE RADOSCI I WSPARCIA,
DZIEKI CZEMU OBOJE SIE ROZWIJAMY, DZIEKUJE CI ZA CUDOWNE DZIECI, KTÓRE SA
MADRE, ZDROWE, CUDOWNE, ZA TO ZE MAM WSPARCIE W ROZWOJU U NIEGO,
DZIEKUJE CI ZA TO ZE ON SIE MI OSWIADCZYŁ KIEDY BYLISMY NA BALI, DZIEKUJE
CI ZA MOZLIWOSC PODROZOWANIA, ZA MOZLIWOSCI INWESTOWANIA, ZA TO ZE
MAM SWOICH 10 BIUR NIERUCHOMOSCI, ZA TO ZE ZOSTALAM DEWELOPEREM, ZA TO
ZE INWESTUJE CALY CZAS, ZA TO ZE MAM WSPARCIE W STARSZYCH, DZIEKUJE CI ZA
TO ZE DOSTALAM SIE NA STUDIA DOKTORANCKIE, ZA TO ZE JESTEM NAJLEPSZA,
DZIEUJE ZA MOZLIWOSC PRACOWANIA I SRUDIOWANIA JEDNOCZESNIE, DZIEKUJE CI
ZA POMOC, ZA KAZDNA NAWET NAJMNIEJSZA LASKE KTORA JA ODCZUWAM,

WIERZE GLEBOKO, ZE NASZ KONTAKT JEST NIESAMOWITY, JUZ DZISIAJ DZIEKUJE CI
ZA WSZYSTKO, ZA TO ZE JESTEM ZDROWA, SLICZNA, INTELIGENTNA, ODWAZNA, ZE
JESTEM OTWARTA NA NOWE, ZA TO ZE DOSTALAM SIE NA STUDIA DOKTORANCKIE
W TRONDHEIM, GDZIE POZNALAM WIELE CUDOWNYCH LUDZI, GDZIE SWIAT STOI
DLA MNIE OTWOREM, GDZIE JESTEM NIEZALEZNA, WOLNA, ORAZ SPELNIONA, GDZIE
ZOSTALAM SZCZERZE POKOCHANA. GDZIE JESTEM W CENTRUM UWAGI ZA
WSZELKIE SWOJE DOKONANIA, I MOGE POMAGAC INNYM LUDZIOM, DZIEKUJE ZA
ŻYCZLIWOŚC, ZA MIŁOŚĆ, ZA RADOŚĆ, ZA POMOC, ZA NAWET NAJDROBNIEJSZY
GEST. WIERZE W MIŁOŚC Z MAGNE I DZIEKUJE CI ZA NIA. DZIEKUJE CI ZE ON MNIE
BARDZO KOCHA, ZE JEST DLA MNIE I TYLKO DLA MNIE, ZE JEST UCZCIWY,, ZE JEST
SZLACHETNY, ZE JEST SOBA, ZE DUZO SIE SMIEJE, ZE MA CZAS DLA MNIE, ZE LATA
ZA MNA JAK SZLAONY, ZE POTRZEBUJE MNIE/. DZIEKUJE ZA JEGO OBECNOSC W
MOIM ZYCIU. BARDZO CI DZIEKUJE ZA WSZELKIE LASKI, ZA KAZDE DOBRO, ZA MOJE
ZYCIE.
139 Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę. Proszę o siłę i pomoc w ucieczce przed
mężem. Niech Bóg da nam siłę żyć normalnie w miłości i szacunku. Bóg zapłać.
140 bardzo proszę o modlitwę w intencji odmiany i ocalenia mojego życia oraz o zdrowie i pokonanie
choroby nowotworowej przez żonę mojego brata,
Paweł z Lublina
141 Bardzo proszę modlitwę za przyczyną Św. Rity:
- o łaskę uzdrowienie córeczki z autyzmu.
- o uzdrowienie relacji społecznych córeczki, by miała koleżanki, kolegów, przyjaciół (by nigdy nie
była samotna).
- O uzdrowienie relacji z drugą córką.
- o zgodę i miłość w rodzinie.
- o Pełne nasze nawrócenie (mnie, córek, taty, Tomka, Krzysztofa).
- o Błogosławieństwo dla mojej działalności i łaskę powodzenia.
Dziękuję.
Bóg zapłać.
Katarzyna
142 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
143 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki i jej przyszłego męża oraz nienarodzonego jeszcze
synka aby wszystko sie udało i przebiegło zgodnie z planem.Aby byli zdrowi i szczęśliwi.Proszę
również o modlitwę za zdrowie mojego syna jego żony i córki Julci aby wszystko im sie ułożyło w
dalszym życiu.Proszę też o modlitwę z moje zdrowie abym jak najdłużej mogła pomagać dzieciom i
wnukom.Bóg zapłać.
144 Proszę o modlitwę za moją rodzinę. Oby przyświecała nam mądrość, miłość i szacunek.
Obyśmy nie doznali krzywd od siebie nawzajem ani od innych. Oby nasz syn obrał dobrą drogę w
życiu.
Szczęść Boże
Alicja
145 Bogu znane intencje
146 Prosze o modlitwę za zdrowie emocjonalne córki.Żeby nie towarzyszyły Jej żadne leki.Bóg zapłać
za modlitwę.
Karolina

147 Pragnę prosić za wstawiennictwem sw Rity o łaskę zdrowia dla mojej 9-letniej siostry Lenki.
Niech Bóg ma w swojej opiece i obdarza wszelkimi laskami cała nasza rodzine. Niech zawsze
towarzyszy nam wzajemna milosc, szacunek i zgoda.
Niech Bóg ma Was w swojej opiece,
Weronika
148 Św. Rito,
proszę Cię o pomoc w nauce do egzaminów. O zapał i zdrowie by nauka była dla mnie radością i
przyjemnością.
proszę o łaskę miłości.
o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej rodziny.
o pracę dla bliskiej mi osoby
149 Św. Rito wstaw się u Najwyższego z Najśwyższych o wstawiennictwo za zdrowie mojej
Najkochańszej mamusi Jadzi. Ty Św. Rito wiesz... Tobie nie trzeba głośno o tym mówić , Ty znasz
nasze myśli i wiesz o co Cię błagamy my malutcy... Iza.
150 Święta Rito.
Błagam Ciebie wstaw się za mną u Boga. Znajduję się w tragicznej sytuacji. Najbardziej bolesna jest
dla mnie strata kochanego mężczyzny, dlatego najmocniej Ciebie proszę o odnowienie kontaktu,
miłość, szczera relację, macierzyństwo, normalność w życiu. Błagam wysłuchaj moich modlitw, nie
pozwól mi odejść od Ciebie niewysłuchanym.
Twoja Czcicielka
151 Bardzo proszę o modlitwę za moją córkę. Ma dopiero 13 lat i bardzo niską samoocenę. Boże
uzdrów ją z otyłości i braku akceptacji samej siebie.
Proszę o modlitwę w mojej intencji. Boże uzdrów mnie z SM. Bardzo tego potrzebuję.
152 w intencji dobrych dezycji...
153 Proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty całej rodziny – dziękuję za otrzymane łaski.
Damian
154 W intencji o wsparcie św. Rity w sprawach religii, pracy, rodzinnych, towarzyskich dla Łukasza
155 Prosze o modlitwe za szczesliwe rozwiazanie ciazy zdrowe dzieciatko, by Marysia odnalazla sie
w przedszkolu by lekarze odkryli przyczyne dolegliwosci meza I zdrowie dla calej rodziny Jezu
Ufamy Tobie czowaj nad naszymi finansami niepozwol popasc w dlugi
156 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.
Straciłam pracę, dlatego proszę również z całego serca o modlitwę, aby udało mi się znaleźć nową
pracę.
Ania
157 O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu.
158 Proszę o modlitwę za zdrowie i radość życia dla Stasia, Helenki, Antosi i Franciszka.
Dziękuję - Paweł

159 Prosze o modlitwę w intencji zmarłych rodziców o spokój duszy i wieczny odpoczynek dla
Krystyny i Zygmunta Musiał w 5 rocznicę śmierci.
Dziękuje serdecznie
Edyta
160 Za wstawiennictwem Św. Rity zwracam się z prośbą o szczęśliwe poczęcie zdrowego dziecka o
zdrowie i długie życie dla rodziców, o docenianie przez przełożonych posiadanych kwalifikacji i
umiejętności w pracy zawodowe, o możliwości finansowe umożliwiające budowę wymarzonego
domu rodzinnego, o zgodę wśród członków rodziny. Ponadto pragnę podziękować za możliwość
otrzymania nowych perspektyw zawodowych , zdrowie i dotychczasową opiekę św.Rity.
Piotr
161 Proszę o łaskę dobrego i owocnego przygotowania do małżeństwa dla mnie i dla Łukasza. O dar
dobrego i pełnego prawdziwej miłości małżeństwa dla Nas. O uzdrowienie mnie, mojej psychiki,
mojego serca, duszy i ciała z tego co mi zrobiono.
162 Proszę o uzdrowienie mojej córeczki Oleńki
Karolina
163 Za Alojza o zdrowie i powrót do zdrowia z choroby jaką jest STWARDNIENIE ROZSIANE,o
Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół jak
również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na kazdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrego męża i
pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej spowiedzi.
164 Proszę o zdrowie i radość życia dla córki, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie, o miłość i zgodę w
rodzinie i wiarę.
165 Prosze w intencji mego syna Mateusza.
166 Błagam o modlitwę w intencji mojego syna o nawrócenie i uwolnienie z nałogów, aby odnalazł
Boga w swoim życiu. Amen
167 Sw Rito prosze o pomoc w zjednoczeniu naszej rodziny
168 Święta Rito proszę pokieruj moim życiem i pomóż by się w nim poukładało. żeby znalazła się
praca, w której sobie poradzę i by partner mimo różnych problemów trwal przy mnie i by doszło do
naszego ślubu. by udało mi się podkurowac zdrowotnie i abym mogla w przeszłości miec dzieci.
bardzo proszę również by moja mama odzyskala siły i mogla sama jeszcze funkcjonować w choć w
miarę lepszym zdrowiu. Na chwałę Pana Naszego

169 Św. Rito,
Proszę Ciebie o zdrowie oraz Dary Ducha Św. Dla mojego syna Mikołaja. Spraw proszę, aby potrafił
rozpoznać i rozwijać swoje talenty oraz wybrać właściwą drogę życiową.
Agnieszka
170 Proszę o modlitwę za Ilonę, by wyszła z nałogu alkoholowego. Za Adriana o szczęśliwą operację i
o pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy. O nasz związek.
171 Św. Rito z całego serca dziękuję za pomoc , w tak widoczny sposób i proszę Cię o dalszą opiekę
nad sprawami sądowymi syna Andrzeja . Czuwaj też nad całą Jego rodziną . Prosi Cecylia
172 Święta Rito!
Proszę o pomoc w odzyskaniu skradzionego portfela i dokumentów Martyny. Prosi Cię o To Twoja
Czcicielka.
173 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla
mnie intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
174 Uprzejmie proszę o dopisanie intencji: za Józefę
175 Tęsknie,Święta Rito pomóż .Ola
176 Sw Rito pomoz mi w trudnych sprawach aby wszystko sie ulozylo bylo jak dawniej, o dobra
wspolprace trojek klasowych w przedszkolu, o dobre relacje w mojej pracy aby od pazdziernika
przedluzyli mi umowe o prace aby w tym zespole dalej panowala taka atmosfera i wspolpraca. Prosze
badz przy mnie kazdego dnia
177 Droga św. Rito! Zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo u miłosiernego Boga i proszę
o nawrócenie syna i synowej, spraw aby wnuczka Alicja zaczęła uczęszczać na lekcje religii.
Strasznie cierpię z tego powodu. Wiem, że mnie wysłuchasz, wiem, że zawsze mogę na Ciebie liczyć.
Twoja wierna czcicielka Krystyna.
178 Sw Rito.
Dziekuje za dotychczasowe łaski jakimi Bóg obdarzył mnie i moją rodzinę za Twoim posrednictwem.
Swieta od spraw niemozliwych do rozwiązania.Prosze o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia
mojego życia, aby było zgodne z planem Boga.
Wspieraj moja córkę w jej planach zawodowych i zdrowotnych, niech uda jej sie zrealizować plany ,
które rozpoczęła przeprowadzać.
Proszę tez o miłość i swięty, szczesliwy związek dla mojego syna.
Czcicielka Anna
179 Proszę o modlitwę w intencjach:
1/ o nowe i święte powołania kapłańskie u Misjonarzy ze Zgromadzenia Ducha Św. w Bydgoszczy.
2/ O łaskę dobrej żony dla syna Wacława i odczytanie powołania zgodnego z wolą Bożą dla córki
Kaliny.
180 Św Rito błagam o pomoc w uzdrowieniu odcinka biodrowo krzyżowego - abym mogła być
sprawna jak kiedyś
z całego serca dziękuję
181 Intencja do Św. Rity,
Święta Rito dziękuję za łaskę poznania Larissy proszę Cię o święto od spraw niemożliwych o cud
ponownego zejścia i otwarcia ponownie naszych serc na siebie. Proszę o łaskę szczęścia dla Lary

Twój czciciel,
Michał
182 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża i spraw żeby to dzieci były dla niego
najważniejsze. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła wychować dzieci Magda
183 Święta Rito proszę Cię o wsparcie w modlitwie o łaskę spokoju i sprzyjających pracy
okoliczności dla Anetty. Niech Bóg da jej łaskę natchnienia i życzliwość ludzi. Magda
184 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski. Błagam Cię o zdrowie dla mojej Mamy i
dla mnie - w szczególności proszę, aby terapia różnych schorzeń mojej Mamy przyniosła efekty, aby
ulżyły jej w cierpieniu. Przywróć jej, proszę, dawną radość i komfort życia. Dla siebie proszę o
pomyślny wynik badania oraz siły fizyczne i psychiczne. Pomóż mi, proszę, skończyć doktorat.
Wesprzyj mnie w końcowych miesiącach tej mozolnej pracy i pomóż mi złożyć pracę w terminie.
Błagam, dodaj mi zdolności potrzebnych do rzetelnego opracowania tematu. Spraw, aby ten wielki
wysiłek przyniósł owoce. Błagam Cię też, pomóż mi znaleźć męża. Eliza
185 ŚWIĘTA RITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH- gdzie nie sięga medycyna – tylko
BÓG JEST W STANIE POMÓC. BŁAGAM O MODLITWĘ I ŁASKĘ UZDROWIENIA dla mojej
maleńkiej wnuczki ANI
Ania ma dwa latka- sama nie siedzi, nie chodzi- podejrzenie nieuleczalnej, śmiertelnej choroby
genetycznej. Święta RITO - RATUJ. Babcia Danusia
186 Proszę Cię Św.Rito o modlitwę i wstawiennictwo u Pana Jezusa w intencji mojego męża, proszę o
pomyślną operację biodra.
187 św. Rito proszę Cię modlitwę za naszą Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i za nowego lidera.
Wyproś dla nas Boże błogosławieństwo i prowadzenie.
188 Prosze o wymodlenie nauczyciela wspomagajacego dla corki Marysi oraz potrzebne laski dla
rodziny Kolmus
189 Św i potężna Rito błagam Cie o wstawiennictwo u Naszego Pana za moim małżeństwem. Błagam
Cie o uratowanie mojego małżeństwa. Proszę przemień serce i myśli mojego męża. Wyzwól go
błagam wyzwól go z pętli grzechu i złych uczynków. Proszę wlej w jego serce miłość do mnie,
zmieniaj go .Proszę o tak potrzebne łaski dla niego i naszego małzęństwa. W Tobie pokładam nadzieję
190 Bardzo proszę o modlitwę za moją koleżankę, której ciąża jest zagrożona, o dobry rozwój dla
dziecka, dobre wyniki badań prenatalnych, szczęśliwy poród dla nich obojga i o modlitwę za naszą
rodzinę, o miłość wzajemną i zgodę, zdrowie i potrzebne łaski. O dokończenie przeze mnie pracy
zaliczeniowej do specjalizacji i owocną naukę do egzaminu. Szczęśliwe poczęcie naszego kolejnego
dziecka w najbliższych miesiącach.
Serdeczne Bóg zapłać.
Paulina
191 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Proszę Cię
także o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata.
Aby moje małżeństwo nie przezywalo kryzysów i było zgodne. Proszę aby mój mąż umiał wygrać z
alkoholem.. aby umiał wygrać z nalogiem. Aby wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie.
Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu zła i podejmowaniu dobrych decyzji. Z Panem Bogiem
Milena

192 O zdrowie najbliższych i o opamiętanie dla obu sąsiadów dla których zwierzęta i ich szkodliwe
hobby są ważniejsze od ludzi,sytuacja wydaje mi się beznadziejna gdyż trwa latami
193 Droga Święta Rito,
bardzo proszę się o spokój i siłę w najbliższym czasie, a także o tak długo wyczekiwany wypoczynek
mój i mojego męża. Daj mi radość i satysfakcję z wykonywanej pracy, aby służyła ona ludziom i
pomagała w rozwiązywaniu ich życiowych problemów. Spraw, abym przestała przejmować się tym co
myślą inni oraz była dla siebie mniej wymagająca. Bądź ze mną cały czas i prowadź mnie jak
prowadzisz dotychczas i strzeż moich trudnych spraw, dbając o ich rozwiązanie. Dziękuję za to, że
jesteś ze mną Święta Rito. Miej w opiece mnie i mojego męża oraz nasze rodziny.
Bardzo proszę o Cię kolejny raz o pomoc w wykończeniu lokalu, aby cały proces sfinalizował się
pomyślnie, by powstało nowe miejsce które ma służyć ludziom. Bardzo proszę Cię również o
dobrego i pomocnego pracownika oraz inne pomocne osoby, które będą mogły przejąć cześć moich
obowiązków w pracy. Święta Rito czuwaj nad Adasiem i daj mu dobry etat, gdyż na to zasługuje.
N.S.K
194 Jak zawsze proszę Cię św. Rito o modlitwę szczególnie o powrót do zdrowia dla mojej kochanej
żony Barbary, o zdrowie dla: Mateuszka, Kingi i jej mamy, dla siebie, pani z Kwidzyna pobierającej
chemię, pani kasjerki z marketu, brata Bogusława i przemianę serca, o zdrowie dla Marii i Justyny, o
przemianę serca dla Macieja.
195 Święta Rito, droga nasza Orędowniczko w niebie proszę pomóż mi wyjednać łaskę uwolnienia
mojej rodziny od zniewolenia grzechem ciężkim spowodowanym rozwodem moich rodziców. Proszę
również o Boży pokuj dla mojej rodziny. Dziękuję bardzo, Justyna Sz.
--Justyna S.
196 Bogu znene intencje
197 prośba o modlitwę o rozwiązanie poważnego problemu
198 proszę o modlitwę w intencji moich kochanych Rodziców Marii i Czesława, o dobre zdrowie i
długie życie dla Nich,
Szczęść Boże i dziękuję,
Magdalena

