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Intencje z dnia 6 maja:
324 Św.Rito dziękuję za łaski otrzymane przez Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię módl się za mną o
uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Proszę o pełną, szczęśliwą rodzinę
z dobrym, kochającym tatą dla mojego synka na co dzień. Zdrowie dla nas i dla moich rodziców i
siostry oraz pomoc w wyjściu z problemów finansowych. Przyjdź mi z pomocą św.Rito i spraw, abym
doznała skutków Twojej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne i żebym
uwierzyła, że dla Boga wszystko jest możliwe. Beata
325 Św. Roto, proszę, błagam o cud uratowania mojego małżeństwa Joanny i Karola,żeby mąż
wycofał pozew rozwodowy i zaczął ratować nasze małżeństwo ,o nawrócenie męża,o uwolnienie go
od złych duchów nieczystości i od wszelkiego zła, aby moje dzieci były ze mną na stałe,o zdrowie.
Asia
326 święta Rito od stycznia moja mama jest w szpitalu. ciężki jej stan. pomóż jej stanąć na nogi. niech
przezwycięży to co ją dręczy. niech moje życie osobiste ustabilizuje się już na stałe. czuwaj nade mną
i moją mamą. obie mamy sporo problemów ze zdrowiem. wierna czcicielka Agnieszka
327 Dziękuję za laski. Proszę o wsparcie modlitwa w intencji utrzymania obecnej pracy. Proszę o
modlitwę za córkę by dobry Bóg wskazał jej kierunek . Proszę dla siebie o zdrowie by guzek który idę
zbadać okazał się nieistotny. Proszę by bliska mi osoba wróciła z podróży w zdrowiu. I proszę Cię
Pani Jezu spraw by ktoś dla mnie najwazniejszy przestał się upijac. Intencji dużo i potrzeb jeszcze
więcej ale już nauczyłam się że dzięki modlitwie wszystko jest możliwe. Bóg zapłać
328 Proszę o modlitwę o dary Ducha Świętego dla mojej rodziny i potrzebne łaski
329 Proszę o rozwiązanie beznadziejnych spraw.
330 Święta Rito proszę Cię w mojej sprawie daj mi siły i zdrowie na tej niełatwej drodze mojego życia
a także o wyjście z kłopotów finansowych. Dziękuję za wszystkie łaski
331 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża.. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła
wychować dzieci i daj mi iutrzymać pracę.
Magda
332 Proszę o łaski dla DKL, MiA, M, E, A, G, T i ich rodzin.
333 Proszę o łaski dla Iwony i Jarosława, Jadwigi i Eugeniusza, Katarzyny i Krzysztofa, Heleny,
Mariusza, Katarzyny i Mateusza, Ewy i Wojciecha, Marii i Anieli.
O zbawienie duszy Mariana, Janusza, Witolda, Władysława, Witolda.
334 Proszę o zdrowie Agnieszki, Danuty, Mirosława i Ewy oraz całej Rodziny J.
335 Święta Rito pomóż mi wyprosić u Pana Boga potrzebne dary Ducha Świętego abym została
obdarowana charyzmatami a przez nie przynosiła każdego dnia Chwałę Najwyższemu.Pomnażaj we
mnie wiarę w coraz większe cuda.Twoja czcicielka Ania

336 Proszę o modlitwę za mojego syna Mikołaja w związku z maturą Za pomyślne ukończenie roku
szkolnego Michasi i Ewy
Za wszystko co się dokonało w moim życiu, Bóg zapłać
Ewelina
337 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o wyrównanie ścieżek życiowych, wyjście z
długów i z miejsca w którym tkwie.Blogoslawienstwo Boże, potrzebne laski,opatrzność
Boża,Miłosierdzie Boże i opiekę Maryji.Zdrowie na duszy i ciele i uzdrowienie Fabiana.
338 Z prosba o laske nauki,zdania egzaminow dla syna Adriana. Zone polke,katoliczke dla syna.Laske
malzenstwa i macierzynstwa dla siostry Magdaleny.Laske zdrowia dla Krzysztofa Rudnickiego.
mama i siostra
339 Swieta Rito,popros w moim imieniu abym w koncu znalazla meza. nie chce byc sama i nie chce
popelniac bledow. bardzo prosze
340 Święta Rito,
Ostatnio pogubiłam się bardzo w swoim życiu. Bardzo żałuję swojego postępowania, popełnionych
czynów. Proszę Cię, pomóż mi, abym wróciła na drogę Pana, na dobrą drogę i z niej nie schodziła.
Wspieraj mnie w tym, aby w moim życiu zaczęło się układać, abym przestała sięgać po alkohol,
zaczęła cieszyć się życiem, tym co mnie otacza.
Błagam Cię, nie opuszczaj mnie w tych ciężkich chwilach.
Ania
341 Św. Rito!
Proszę o zdrowie i bezpieczeństwo dla mnie i mojej córki, oraz siły do walki z przeciwnościami losu i
dostatek finansowy. Dziękuję za każde dobro, które mnie spotyka.
342 Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny, szczególnie dla syna, męża oraz naszych rodzin.
Proszę o łaskę zgody, miłości, wierności i szacunku w małżeństwie, o koniec ciągłych kłótni.
Proszę o łaskę miłości, dobroci i mądrości w wychowaniu syna, o dobre życie dla niego pełne Bożej
pomocy.
Proszę o dobre relacje z nim, wzajemną miłość i czułość.
Milena
343 Święta Rito, przez Twoje wstawiennictwo dziękuję za wszelkie łaski jakie moja rodzina
otrzymuje od Pana Boga i proszę o szczególne błogosławieństwo dla mojego wnuczka Kubusia.
Joanna
344 Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny, szczególnie dla syna, męża oraz naszych rodzin.
Proszę o łaskę zgody, miłości, wierności i szacunku w małżeństwie, o koniec ciągłych kłótni.
Prosze o łaskę miłości, dobroci i mądrości w wychowaniu syna, o dobre życie dla niego pełne Bożej
pomocy.
345 Bogu znane intencje
346 Św Rito proszę Cię o powrót Marcina do domu o rozwiązanie jego węzłów z Agatą.Prosze Cię o
pomoc dla małżeństwa mojego syna wspieraj ich.Prosze o rozwiązanie problemów finansowych i
szczęśliwe wyjście z długów i znalezienie odpowiedniej pracy przez syna.
347 Proszę..
Tomasz
348 Święta Rito błam Cie o błogosławieństwo w pracy, o to aby właściciel dostrzegł moje
zaanagażowanie i chęć pracy. Aby dostrzegł że mam duzo oobowiązków.

Błam Cie o błogosławieństwo na czas 5 dniowego audytu w, który się odbędzie w pierwszych dniach
czerwca. Błam Cię aby sie dobrze przygotowała do tego audytui.
Święta Rito błam Cię o zdrowie dla mojej mamy i taty , aby z nami zostaliw zdrowiu jak najdużej.
Błam Cie o zdrowie dla mamy i taty.
Święta Rito błam Cie o błogosławieństwo naszemu małżęństwu aby coraz mniej rzeczy nas dzieliło a
coraz więcej łączyło. Proszę Cię o zdrowie i błogosławieńswto dla Bartka. Aby był madry i zdrowy.
Święta Rito błam Cię chroń nasz dom przed strasznymi burzami , nieszczęściem i kataklizmami.
349 Proszę o modlitwę w intencjach
-napisania pracy doktorskiej i otworzenia przewodu doktorskiego
-zdrowia dla rodziny, szczególnie dla mamy z choroby stwardnienia
-nawrócenia ojca
-błogosławięnstwa dla mojego małżeństwa;
-uleczenia zatok oraz zębów.
Pzodrawiam,
Marcin
350 O pracę aby godnie zyc i spłacic dlugi...o zdrowie dla Zosi i jej rodzicow.
351 Św Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę dalej o Twoją matczyną opiekę, dzięki Tobie
wszystko wydaje się prostsze a życie piękniejsze. Proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw
finansowych, o wyjście na prostą , o zdrowie dla mojej rodziny, o dobra prace o to aby szefostwo było
bardziej normalne, a także o pomoc w wytrwaniu na diecie. Prosze czuwaj nad nami bądź przy nas
każdego dnia Irena
352 bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach
-o Szymona ,aby pozaliczał wszystko i zdał do następnej klasy,
-aby przedłużyli mi umowę o pracę na cały etat ,oraz o podwyżkę,
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mojej mamy,
Z Bogiem,
Danuta
353 Sw Rito dziękuje za otrzymane łaski i prosze o wstawienictwo za mnie i Radka aby udalo na sie
być razem
354 Proszę o błogosławieństwo dla córki Agnieszki na egzaminie prawa jazdy , w przyszłości o
bezpieczną jazdę na drogach, by nikomu ani sobie nie wyrządziłą krzywdy.
355 Św Rito dziękuję za otrzymane łaski. Miej w opiece moich rodziców,dzieci ,wnuki. Blogoslaw
dalszej rodzinie i wszystkim tym,którzy mnie wspierają. Spraw,aby Ci którzy mi źle życzą odmienili
swoje serca. Daj siłę siostrom i księżom modlacym się w naszych intencjach. IW
356 Gorąco proszę o modlitwę w intencji ciężko chorego 7-letniego Dawidka, a także o zdrowie dla
Zofii i Marysi oraz o przemianę Andrzeja
357 Proszę o poprawę kondycji psychicznej dla przyjaciela oraz o jego zerwanie z nałogiem palenia
papierosów.
Proszę o lepszy czas w życiu przyjaciela, o poukładanie w jego życiu.
Proszę o łaski wiary, nadziei i miłości w moim życiu.
Dziękuję za rodziców.
Proszę o przebaczenie tych, których zawiodłam, rozczarowałam, zraniłam swoją postawą.
Proszę o zagojenie wewnętrznego zranienia. Proszę także o zdrowie dla siebie i bliskich mi osób.

358 Jezu wysłuchaj próśb naszych, w szczególności Św. Rity, której wysłuchujesz, i która tak uprasza
łask u Ciebie dla nas: ześlij łaski dla Zbyszka, aby już znalazł pracę, aby otworzył się na ludzi, a
ludzie na niego, aby poprostowały się jego wszystkie drogi.
Proszę też o zdrowie i dobre godne życie dla siebie, Zbyszka.
Anna
Amen
359 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
360 Św Rito Tobie chwała i dziekczynienie za to co mi wraz ze Sw Józefem mi wyswiadczylas dziekuje ze dalas sie nam poznac razem i prosze o dar Bozego Błogosławienstwa dla naszego zwiazku
o szczera milosc trwałosc i wszelkie Boże łaski
Prosze rownież o Błogosławieństwo w Pracy oraz poprawe mojej sytuacji materialnej
Dziekuje Ci Ukochana Rito i Św Józefie
361 Św. Rito proszę Cie oręduj za sprawą z naszym mieszkaniem. wiem że Jezus niczego Ci nie
odmówi. Dziękuję Ci za wszystkie wyproszone łaski
Dominika
362 Oto intencje, które chcę przedstawić Bogu za pośrednictwem św. Rity:
O pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie;
O pokój w mojej rodzinie;
O siły i łaski dla mnie o zwycięstwo w walce z samym sobą, moimi wadami - a zwłaszcza z
wszechogarniającym, osłabiającym rozwój duchowy oraz intelektualny marazmem i lenistwem, oraz o
zapał do pracy nad sobą;
Dla Doroty o przezwyciężenie jej kryzysu wiary, Boże prowadzenie po właściwych drogach, Bożą
pomoc i opiekę dla niej, cnoty, łaski i siły potrzebne jej w walce z problemami, wadami, słabościami i
niewłaściwymi skłonnościami, przed grzechem i zejściem na złą ścieżkę;
W pewnej intencji;
Podziękowanie Bogu za znalezienie przeze mnie pracy i odzyskanie przez matkę renty.
Bóg zapłać,
Ł.M.
363 Bardzo proszę o modlitwę w intencji za moją rodzinę - o zdrowie oraz dary Ducha Świętego.
Święta Rito, módl się za nami.
Bóg zapłać,
Natalia
364 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski dobrego startu w nowej pracy oraz
zdrowia dla mojej żony, dzieci i dla mnie. P.
365 MP: Święta Rito proszę o łaskę uleczenia z nałogu alkoholowego dla mojego Męża.
366 Proszę o modlitwę o pomoc w splacie zadluzen O zdrowie zgode i sily . Za wszystkie osoby które
mi pomogły. O zgodę w małżeństwie .Za moje dzieci o wiare .Teresa
367 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości
oraz o Boże błogosławieństwo dla Zuzi. K
368 Św. Rito, błagam Cię o stałą pracę.
369 Święta Rito prosze cię o wstawiennictwo dla syna Rafała, o pomoc w nauce oraz o zdanie
egzaminu 02.06.18 i o po mnożenie wiary Szczęść Boże Grażyna

370 Oswieta Rito Prosze pomuz mi zdac egzamin na prawo jazdy bardzo sie tego boje prosze pomoz
mi sie opanowac abym wrescie zdala Badz moja posredniczka do pana pomoz mi zdac
371 Św. Rito,
patronko spraw trudnych, proszę Cię o wstawiennictwo w intencji uratowania mojego małżeństwa.
Twoja czcicielka Joanna
372 Św. Rito proszę wysłuchaj moich codziennych modlitw. Mirosław
373 bardzo proszę o modlitwę za mnie, o dobrą spowiedź i pojednanie z Bogiem. O jedność,
przebaczenie, miłość w rodzinie. O zdrowie dla wszystkich w rodzinie, zwłaszcza dla mnie i dla
Beatki, o uwolnienie z nałogów dla Radosława, o poprawę dla Wacława, o zbawienie wieczne dla
zmarłych i o nawrócenie grzeszników w rodzinie. O pomoc w sprawach niezależności i finansów dla
mnie, o poprawę relacji między Joanną a Radosławem.
Bóg zapłać za modlitwę!
Agata
374 Proszę o wstawiennictwo Św Rity w sprawach mojej rodziny, o potrzebne łaski, Bożą opiekę, o
zdrowie dla męża, dzieci, wnuków o pomoc w rozwiązywanie codziennych problemów, również
finansowych.
375 Bardzo proszę o modlitwę , abym nie miałam kontroli.
Ewa
376 bardzo proszę o modlitwę w czasie nowenny do św. Rity w mojej intencji - proszę o pomoc w
uporządkowaniu życia osobistego, proszę o dobrego męża dla mnie i pomoc w założeniu rodziny oraz
błogosławieństwo dla mnie, rodziców i brata Roberta z żoną
Izabela
377 Święta Rito
Błagam o wstawiennictwo w intencji pojednania w rodzinie, łaskę wiary dla męża i dzieci; dobrego
męża dla córki, dobrą żonę dla syna. Błagam, żeby córka i syn nie byli samotni, o odwzajemnioną
miłość dla nich.
Dziękuję za wysłuchanie ostatniej intencji.
378 Święta Rito, dziękuję za Twoje wsparcie. Proszę, dodaj mi więcej odwagi, siły, cierpliwości i
wytrwałości oraz ogromnego spokoju. Dodaj mi chęci, zapału i pewności siebie. Niech będę odporną
na słowa i zachowania innych. Proszę Cię, uproś zdrowie dla Mamy, Magdy, cioci Ani i Maryli, Basi,
małego Olafa, pani Basi, pani Violetty oraz dla mnie.
379 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w wybaczaniu rodziców, o
zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców
dla Eliny i wzajemne zrozumienie z synem i matką, uwolnienia od zaleznosci i wplywy Andzeja
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej, wszystkich
świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od błędy dla Nataszy i wzajemne zrozumienie z Galinoi
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od strachu błędy i kary podczas pracy dla Iny i
współpracowników, pomocy św. Antoniego w zmianie miejsca pracy
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych w pewnej sprawie dla Iny i współpracowników

Bożego błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej, wszystkich świętych, pokój dla Lery w zajęciach
muzycznych, w przygotowaniu do przyjęcia do Kolegium Muzycznego, nawrócenie dla jej nauczycieli
i tych, którzy wpływają utrudniają i zazdroszczą Maksima, Natalii, Swietlany
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z dziećmi i
żonami dla Ruslana pomocy św. Antoniego zeby znaleźć miejsce dla pracy
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z matką,
krewnymi i z synem dla Swietlany oraz nawrócenie, pozbycie się uzależnienia od narkotyków i innych
uzależnień dla Romana
Boża wola, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie na egzaminie akademickim w muzyce dla
Lery, dla jej egzaminatorów, dla tych, którzy wpływają i tych, którzy utrudniają i zazdroszczą
szczególnie dla Swietłany, dla Maksima, Natalii
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w pewnej sprawie dla Iny,
Swietłany
Światło Ducha Świętego i wiecznego spoczynku dla zmarłych Wiery, Maryi, Anny, Igora, Oksany,
Simona, Fiedora, Vassy, Ilji, Anatolia, Władzimierza, Leonida, Aleksandra, Katarzyny, Walerya,
Anatolia, Władzimierza, Tatiany, Paraskevi, Simona, Mayi, Sergieusza, Wasila, Maryi, Mai, Iwana,
Niny, Iwana, Fredericka i zmarłych z ich rodzin
380 O rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej rodziny, pomyślność w pracy dla mężą i całej rodziny,
byśmy mogli żyć w wolności i uczciwości, w/g woli Bożej;
O powrót do kościoła Dominiki, dobre rozeznanie i pójście za powołaniem dla moich dzieci, o
wytrwałość w walce o świętość i w walce z wadami i nawykami.
Podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa i cuda wyproszone przez Sw. Ritę .
381 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mojej córki, o dar macierzyństwa dla niej i o dobre
małżeństwo. Barbara
382 Błogosławieństwo Boga dla Dimy, uwolnienie się od zazdrości od Lissy, szczególnie k baletu
Boża wola dla Leny, uwolnienie się od zazdrości do Lissy, szczególnie k baletu
Boża wola dla Nataszy i Beniamina, trzeźwość dla nich i dobrej pracy
O duchowej wnikliwości dla Nataszy, Bronisława, by uznac swoi gzechy i nawrocic sie do Boga
O błogosławieństwie Bożym do pracy w zakone dla Inny, Bronisława, Michała przez wstawiennictwo
św. Dominika i St. Katarzyna ze Sieny
Zwolnienie z zależności od materialnych wartości i pieniędzy członków zakonu, zwłaszcza
Bronisława, Janusza, Michała, nawrócenie do Boga
Zwolnienie od zależności od materialnych wartości i pieniędzy Benjamina, Dimy, nawrócenie do
Boga
Nawrócenie do Boga nauczycieli, szczególnie Swietłany, Bronisławy, Swiety, Ani, Nataszy i ich
uczniów, zdrowia psychiki i ciała
Boza wola dla Inny i jej rodziny, aby pracować nad nową stroną
Boża wola dla Leonida i Inny
Boża wola dla Svety i Lery
Błogosławieństwo Boga dla Lissy do tańca
Boża wola w sudowej sprawie, błogosławieństwo Boga dla wszystkich uczestników
383 proszę Cie Panie przez wstawiennictwo św. Rity o opiekę nad Pawłem - spraw, by jego lęki i
zranienia z przeszłości nie kierowały jego życiem. Posyłaj do niego Ducha odwagi, umiejętności
podejmowania decyzji, a także radości i męstwa.
Pozdrawiam
Sylwia

384 proszę o modlitwę za moja rodzinę, nasze zdrowie, o dobrego chłopaka dla mojej dorastającej
córki oraz o siłę i radość życia po przebytej tragedii,
pozdrawiam
Agnieszka
385 Święta Rito proszę Cię o opamiętanie i dojrzałość dla mojej córki, jeżeli taka jest wola Boża
proszę o dobrego męża dla niej.
Proszę Cię również o zdrowie w rodzinie, rozwiązanie trudnej sytuacji oraz spokój wieczny dla
zmarłego męża i rodziców. Twoja czcicielka
386 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Damiana aby podioł jakiekolwiek zajęcie i aby nie
stronił od ludzi i o dobrej relacje z rodziną.
387 Święta Rito błagam cię o powrót mojego ukochanego J. K. Proszę cię z całego serca wypełnij
jego serce miłością do mnie, wstawiaj się za mną u Boga w tej ważnej dla mnie intencji. N. K.
388 Święta Rito zwracam się do Ciebie o pomoc dla mojego syna Kacpra na egzaminach maturalnych.
Wyproś dla niego łaskę i światło Ducha Świętego na czas egzaminów
Agnieszka
389 O Światło Boże i mądrość dla Roberta w podejmowaniu życiowej decyzji.
O odwagę.
390 Święta Rito błagam o uratowanie narzeczeństwa mojego i Roberta.
Anna
391 Święta Rito proszę cię o zdrowie dla mojej szefowej oraz o miłość i zrozumienie w rodzinie.
Dziękuję również za dotychczasowe łaski
392 Świeta Rito dziekuję za wszystkie łaski którymi obdarzyłaś mnie i moja rodzinę, proszę Cie nie
opuszczaj nas.
Proszę Cie o łaskę uzdrowienia dla mojej mamy, o dobre wyniki badań, poprawę stanu zdrowia,
pomyslne wizyty lekarskie, aby udało sie wdrozyc leczenie, które pokona raka.
393 Droga Święta Rito proszę Cię o Twoje wstawiennictwo w mojej sprawie a także o dary Ducha
Świętego dla mnie oraz żeby Martynka dobrze się czuła w przedszkolu a ja mogłam skupić się na
pracy zawodowej
394 Prosze o modlitwe za szczesliwy przylot moj,moich dzieci Alka i Patryka,meza Andrzeja do
Ojczyzny.Edyta
395 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża, o uwolnienie go ze zniewoleń, o łaskę spowiedzi po
latach
Elżbieta
396 Swieta Rito!!!
Prosze o zdrowie dla mej coreczki, meza, mamy i mnie, o spokoj, sukcesy w pracy i liczne dochody
dodatkowe, a takze otrafne wybory.
397 św. Rito proszę o Twoją pomoc i wstawiennictwo w intencji:
Zuzanny, o łaskę zdrowia, zdania wszystkich egzaminów, znalezienia dobrej pracy oraz Bożego
przyszłego męża i wspanialej kochającej rodziny, znalezienia swojej wspólnoty, a przede wszystkim o
łaskę zbliżenia do Pana Jezusa
Pozdrawiam serdecznie,

Danuta
398 Św. Rito
Proszę o wybaczenie, wstawienie się w moim imieniu u Pana z prośbą o wybaczenie, wszystkiego co
źle robiła oraz możliwość kochania i bycia kochanym, proszę z całego serca proszę.
Dziękuję za udany wyjazd.

