Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 7 kwietnia:
463 Proszę Boga ojca za wstawiennictwem św. Rity o Boże Błogosławieństwo, Dar Miłości, Radości i
Przebaczenia w naszym małżeństwie i naszej rodzinie i rodzinach naszego rodzeństwa i u naszych
rodziców oraz proszę o moje uzdrowienie fizyczne.
464 Św Rito błagam wstaw się za mną proszę o spokojna miłość i żeby nas połączono .Jezu ufam
tobie Ty się tym zajmij
465 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity:
- o umocnienie wiary Anny i by była dobrą dziewczyną,
- o zdrowie dla Zofii,
- o przemianę Andrzeja
466 Dziękuję Ci święta Rito za wszystkie wyproszone łaski u Ojca naszego. Proszę Cię pomagaj mi i
wspieraj w krzyżu codzienności, wyproś mi spokój ducha, proszę o wstawiennictwo za wszystkimi
sprawami, które Ci codziennie powierzam. Bardzo Ciebie potrzebuję. Basia
467 Prosze siostry o modlitwę w intencji syna Bartka , o wyzwolenie z nałogów i nawrócenie.
468 O Sw.Rito bardzo Ciebie prosze o wstawiennictwo u Boga o zdrowie i bezpieczenistwo dla
mojego jedynego syna, zeby Bog go nie oposcil i pozwolil powrocic z podrozy w ktora sie udaje w
najbliszym czasie calym i zdrowym do swojej matki.
Maria
469 Prosby do Swietej Rity Patronki Spraw beznadziejnych.
1. O uzdrowienie z choroby dla Jadwigi oraz o pomoc Boza w jej pracy
2. O laske zdrowia dla Krystyny.
3 O Boza opieke dla Angeli
4. O laski potrzebne dla Ks. Antoniego, Ks Jacka, Ks. Irka.
5. W intencji Edyty oraz jej syna Dominika Antoniego.
6. O bezpieczenstwo w pracy dla Mieszka, Mateusza. Dominiki
7. Za Jadzie aby Pan Bog pozwolil doczekac sie potomstwa.
8. O zmiane serca dla Elzbiety, Doroty, Lucyny.
470 SW RITO PROSZE O WSTAWIENNICTWO DO JEZUSA MILOSIERNEGO
ABY MOJE DZIECI ZNALAZLY DOBRA PRACE
471 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasowe łaski otrzymane za Twoją przyczyną.Prosze Cie o
dalszą opieke. Prosze uproś mi łaske aby moja córka miała dlamnie więcej miłości, troski,
wspołczucia. Aby troszczyla sie o mnie. Upraszaj nam łaske zdrowia, miłości, zgody
Zenobia
472 Św. Rito zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w
intencji mojej siostry Ewy aby udało jej się znaleźć męża i szczęśliwie założyć rodzinę.
Dziękuję Św. Rito.
473 Święta Rito proszę o zdrowie dla mojej córki Pauliny.

474 O życie,zdrowie i trzeźwość Cezarego.
475 O całkowite uzdrowienie z choroby nowotworowej Mai.
476 Święta Rito , proszę o pomoc w ważnej sprawie rodzinnej znanej Tobie i Bogu , dziękuję za
wcześniejsze łaski.
Agata
477 Sw. Rito prosze o wstawiennictwo i modlitwę
w moich intencjach, proszę wysłuchaj
moich próśb:
-o naprawienie pewnej relacji
-o jasność umysłu dla moich dzieci,
dobre wyniki w szkole
-o zdrowie dla mnie ,dzieci i moich rodziców
-o szczęsliwy wyjazd turystyczny
-o pozytywne poukladanie zycia mojego kolegi d
żeby dokonał dobrych wyborów ,podjął dobre decyzje
i spojrzał na życie i na innych trochę inaczej
- o wyjście z nałogu alkoholizmu b
-o nawrócenie i zmianę podejścia do zycia t
-o poprawę mojego zycia osobistego:
znalezienie kogoś odpowiedniego z kim mogłabym
stworzyć dobry związek
-o poprawę warunków bytowo-mieszkaniowych
-o miłośc
dziekuję za wszystkie do tej pory
otrzymane łaski A
478 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Izabeli Osicy, aby zły odniej odstąpił.
Święta Rito wpomożycielko proszę Cię przedstaw przed naszym Panem Jezusem Chrystusem moją
intencjię.
Bóg zapłać.
Justyna
479 Sw.Rito prosze Cie modl sie za mna zeby sprawa w sadzie roztrzygnela sie na moja korzysc.
Ratuj mnie w moich klopotach.Modl sie za mna.Beata.
480 O zdrowie dla mnie i rodziny i o wiarę.
Patrycja
481 św. Rito proszę Cię o pomyślne wyniki badań dla mie, o zdrowie dla mojej rodziny i o pracę dla
mojego męża. Dziękuję Ci św. Rito za wszelkie łaski, które otrzymujemy każdego dnia.
Irena
482 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra by Pan uzdrowił nasze serca, byśmy byli prawdziwymi
przyjaciółmi dla siebie ,by wlewał w nasze serca odważna miłość taką która jeśli jest to zgodne z Jego
wolą doprowadzi nas do malzenstwa ze sobą i założenia rodziny.
Agnieszka
483 Święta Rito proszę o nawrócenie mojej córki Moniki i proszę o dobrego dla niej męża katolika.
484 Proszę o zdrowie i szczęśliwą operację dla mojego taty Adama.
485 Święta Rito bardzo proszę o Twoje wstawiennictwo, o zdrowie, spokój duszy i szczęście.

486 Proszę o modlitwę za Marię i Kazimierza ich dzieci i wnuki
O błogosławieństwo Boże i zdrowie w 47 rocznicę ich ślubu .
O zdrowie ,potrzebne łaski ,opiekę Matki Bożej i Pana Jezusa
Miłosiernego dla syna Stanisława ,żony Ewy i ich syna Tomasza
Z podziękowaniem za wygranie sprawy w sądzie .
Z prośbą o dalszą pomoc w tej sprawie i ochronę .
O szczęśliwe i godne przystąpienie do pierwszej komunii św Aleksandry i Tomasza i ich rodziny
O pomoc Boską przy remoncie 3łazienek i kanalizacji w moim domu ,o dobrych uczciwych
fachowców
O dobry rozwój i zdrowie dla wnuczek i wnuka mojego
O szczęśliwe rozwiazanie u jałówki i błogosławieństwo Boże
w dalszej chodowli
O błogosławieństwo Boże i płodność w domu i w zagrodzie
O zachowanie od wypadków na drogach i w polu
O siły do pracy dla męża i pomoc dzieci i zięciów i jego rodziny w polu i przy remontach domu i
gospodarstwa
O bycie razem z dziećmi i wzajemny dobry kontakt w rodzine
O uwolnienie mnie od samotności
O dobre relacje i przyjaźń ze sàsiadami i krewnymi
O szczęśliwe pielgrzymowanie z rodziną i przyjaciółmi
Prosi Maria
487 Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji stałej, rozwijającej pracy, dobrego miejsca
zamieszkania, siły, darów Ducha Świetego w nauce języka obcego, znalezieniu prawdziwej miłości i
przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych wyborów
zagranicą na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności i
gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
488 Miłosierny Panie
za wstawiennictwem św. Rity
proszę o dalszą Twoją opiekę
proszę o modlitwę - Darek
489 Proszę o modlitwę o dobrego męża dla Agaty i Magdaleny
490 Sw Rito proszę o potrzebne łaski dla nowożeńców Marcina i Madzi
491 Św Rito proszę o dar macierzyństwa dla Joanny i m\Magdaleny
492 Sw Rito Proszę o pracę dla bratanka
493 Najukochańszy Jezu przez wstawiennictwo Świętej Rity, proszę o ratunek małżeństwa mojego
Brata, o miłość aby na nowo zrodziła się w ich sercach.
O dobrego męża, za Tomka o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne, o szacunek i miłość wzajemną.
Opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny, przyjaciół i wrogów.
Ewelina
494 Święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo za moim dzieckiem, które noszę pod sercem. Tak
długo się o nie staraliśmy. Błagam Cię wyproś nam utrzymanie tej ciąży, zdrowie dla naszego
maleństwa i szczęśliwe urodzenie.
495 Błagam w intencji scalenia mojej rodziny na nowo. Magdalena

496 Sw Rito,Prosze o wstawiennictwo w sprawach zawodowych.Aby wszystko sie dobrze skonczylo i
abym w koncu dostala dobra prace za godziwe wynagrodzenie.
497 O zdrowie dla mamy o pojednanie z Ukochanym.
498 Proszę o modlitwe w intencji o dobre wyniki badań dla mojej mamy, o uzdrowienie z choroby
nowotworowej dla niej, by nie było żadnych przerzutów.
Święta Rito wypraszaj u Boga moje intencje!
499 Sw Rito miej bacznośc na zdrowie moje i rodziny Wstaw się do Jezusa nad problemami naszymi i
naszego domu
500 W intencji uratowania małżeństwa brata, nawrócenia brata, bratowej i ich syna. W intencji
Dariusza o nawrócenie, uwolnienie z nałogów i uzdrowienie z ciężkiej choroby.
501 Proszę o modlitwę o potomstwo dla siostry i jej męża
Agnieszka
502 Bardzo proszę o modlitwę podczas kwietniowej nowenny do Świętej Rity oraz podczas Mszy
Świętej dnia 22 kwietnia 2018 roku w następującej intencji:
O łaskę wiary dla mnie i o wybór właściwej drogi życiowej.
Szczęść Boże
Grzegorz
503 Święta Rito
Proszę Cię o opiekę nade mną, moimi dziećmi i wnukami .Proszę o zdrowie dla nas .
Za wszystkie łaski z całego serca dziękuje
Grażyna
504 Proszę o modlitwę za mnie o uspokojenie, o dobrą pracę. Św Rito proszę otocz swą opieką naszą
rodzinę, wstaw się za nami u Boga Wszechmogącego. Boże Tobie powiezam moje życie, nasze
niepokoje i troski.
505 Proszę cię św rito, pobłogosław małżeństwo mojej siostry upragnionymi dziećmi. Spraw by w
mojej rodzinie zapanowała zgoda. Proszę o zdrowie dla moich dzieci, męża i reszty rodziny.
506 Prosze Cie Swiea Rito o zdrowie dla mnie, coreczki agi, meza i mamy, o zyczliwosc przyjaciol, o
sukcesy w pracy i spokoj, a takze przyplyw pieniedzy. Prosze o same pogodne, radosne, bezstresowe
dni.
507 Za Annę i jej bliskich
508 Proszę o łaskę pracy zarobkowej w celu spalecia długów i godnego życia
509 Święta Rito błagamy Cię o zmianę pracy dla Męża od 7 maja, o cud poczęcia i urodzenia
zdrowego dziecka dla nas i innych małżeństw oraz o zdanie egzaminu przeze mnie w tym roku we
wrześniu.
Z Panem Bogiem,
Michalina i Michał
510 Święta Rito błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Milosiernego Pana Boga w intencji
uzdrowienia mojego jedynego synka Kamila
511 Święta Rito błagam o dalsze wsparcie i całkowite uzdrowienie. Oraz o zdrowie dla moich
rodziców i możliwość szczęśliwego życia. Dla wszystkich bliskich zdrowia i szczęścia. Przemek

512 Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kłopotów finansowych.
513 Proszę o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie mojej rodziny, o zdrowie dla nas a przede
wszystkim dla mamy, o dziecko, spokój w pracy u nas, o dobre relacje, o to żeby tata nie pił. Jezu
chce Ci gorąco podziękować zadotychczasowe łaski, Maryjo najdroższa i św Józefie dziękuję, Duchu
Święty -dziękuję
514 Święta Rito wstaw się za mną i pomóż mi w tr tych trudnych chwilach i wzmaganiach.. Zanieś do
Pana wołania mojego serca. Chwała Panu.L.Z
515 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie naszej córeczki i naszego małżeństwa. Urszula
516 świeta RITO PROSZĘ O WSTAWIENNICTWO, BLAGAM O UZDROWIENIE, JUŻ NIE
MAM SILY TAK CIERPIEĆ
517 Droga Święta Rito,
proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga Najmiłosierniejszego i Wszechmogącego w intencji łaski
jak najszybszego,skutecznego nawrócenia i nieba dla wszystkich dusz, a szczególnie dla Marianny i
Karoliny oraz wszystkich konających i dusz w czyśćcu cierpiących, łaski uzdrowienia oczu dla mojej
Mamy, powrotu do zdrowia dla Magdaleny oraz łaski uzdrowienia mojej duszy i ciała.
Bóg zapłać.
Teresa
518 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
519 Święta Rito proszę Cię spraw jeszcze jeden cud i pomóż mi zdać egzamin ustny na wiosnę
520 Proszę o modlitwę w intencji syna Piotra i jego rodziny.. Bóg zapłać. Małgorzata.
521 za związek Maćka z Oleńką
522 Proszę o modlitwę o męża dla Doroty, Bóg zapłać.
523 Święta Rito.
W tym trudnym dla mnie czasie proszę o zdrowie dla mojej Cioci, aby
opuściły Ją wszystkie choroby i mogła jeszcze cieszyć się swoim
życiem. Bardzo proszę także o wszelkie łaski, jakie potrzebuje Zosia zdrowie, wiele przyjaciół i same dobre chwile w Jej życiu.
524 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia, mam problemy z jelitami.
Bóg zapłać!
Karolina
525 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH prosze Cie pomoz mojemu
synowi Sławkowi w bardzo ciezkiej sprawie oddal od niego to wszystko
załatw pozytywnie ta sprawe bardzo CIE błagam i prosze pomoz mu zebu
to wszysko sie od niego odwruciłotwoja sługa
526 Najukochansza św. Rito
Błagam Cię o pomoc, jestem w rozpaczy. Wszystko przed nami. Czekamy na wyniki po wycieciu raka
piersi, czekam na wyniki genetyczne mojej córki, moja siostra ma mieć operacje, mojemu tacie źle
wyszły badania i trzeba badać dalej. Czemu tak dużo rzeczy dzieje się naraz. Boję się, ze zwątpie w
wiarę. Pomóż nam, błagam Cię.

Twoja M
527 PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mi prosze udzwignac to wszystko
bo juz nie mam siły spalili mi domek pomoz mi zeby ktos mi pomogł go
odbudoac zeslij mi ludzi dobrej woli zeby mi pomogli daj nam siłe i
zdrowie pomoz to wszystko przetrwac bo jestem juz stara dla Ciebie nie
ma nic nie mozliwego.POBŁOGOSŁAW MOJEJ rodzinie upros dla nas łaske
BOSKa u PANIENKI PRZENAJSWIETRZEJ .TY wiesz ze ja jestem małej
wiary.PROSZE pomoz mi.twoja sługa
528 ŚWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych miej nasza rodzine w
opiece.SWIETA RITOprosze Cie 0 łaske wymodlenia w mojej intencji
prosze Cie owsawiennictwo w mojej sprawie.Spraw aby moj syn skonczył z
nałogiem alkoholizmu zeby w domu byl spiokoj Sama wiesz Swieta Rito bo
przez to sama przeszłas.Pomoz tez mojemu synowi wyjsc z ogromnych
długow dla Ciebie nie ma nic nie mozliwego.SWIETA RITO błagam Cie .Za
wstawiennictwem SWIETEJ RITY prosze o błogoslawienstwo Boze dla calej
naszej rodziny .PATRONKO spraw trudnych i beznadziejnych wsaw sie za
mna u OJCA NIEBIESKIEGO i pomoz mi finansowo,bo ta emerytura jest taka
niska.Prosze CIE rowniez o siłe dla mnie bym nie zatracała wiary
,obejmij swoim kochajacym ramieniem mojego syna i moja corke spraw swą
cudowna mocą aby zmienili postępowanie nie opuszczaj ich i prasze
wyjednaj potrzebe łaski u PANA JEZUSA .PATRONKO spraw beznadziejnych
otocz ich dobrymi i zyczliwymi ludzmi TWOJA Wierna sługa
529 Św. Rito dziękuję za twoje wstawiennictwo, za otrzymane łaski. Św. Rito módl się za nami,
wstawiaj się za nami, upraszaj potrzebne łaski dla mnie , dla męża Krzysztofa oraz dla rodziców.
Proszę o zdrowie dla męża aby choroba nowotworową nie powróciła. Proszę o zdrowie i potrzebne
łaski dla rodziców, o uzdrowienie psychiczne i fizyczne dla mojej mamy . Św. Rito proszę o dar
rodzicielstwa, wstawiaj się za nami u miłosiernego Jezusa. Św. Rito patronki od spraw
najtrudniejszych módl się za nami. Jezu ufam Tobie.! Twoja czcicielka Ania.
530 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW najtrudniejszych bardzo dziekuje Ci za
otrzymane łaski OD CIEBIE i prosze pomóz mi tak mi jest ciezko daj mi
zdrowie ,okryj moja rodzinine rąbkiem twego płaszcza i pobłogosław
nam.Upos u MATKI NIEBIESKIEJ mi te łaski błagam Cie .Twoja sługa
531 Z całego serca proszę Cię Św. Rito, dopomóż mi w moim osobistym życiu, znaleźć dobrego
męża, założyć szczęśliwą rodzinę. Chciałabym dzielić z kimś swój los, swoje życie, mieć dom, męża,
dzieci, móc za kimś tęsknić i do kogo wracać. Proszę dopomóż.
532 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mojej córceAGNIESZCE
znalezc prace dla CIEBIE nie ma nic nie mozliwego daj jej zdrowie i
otoczja zyczliwymi ludzmi i chron ja od złego .twoja sługa
533 Kochana Swieta Rito prosze Cie z calego serca o nowa dobra prace, a takze zebym spotkala na
swojej drodze dobtego, kochajacego mezczyzne, z ktorym zaloze szczesliwa rodzine.
534 Święta Rito, proszę pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka Marta WK
535 Święta Rito, proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej
opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja czcicielka Marta

536 1.Święta Rito wstaw się za wszystkimi zmarłymi z mej rodziny,których znałam i pamiętam za
moja siostre za ojca chrzestnego za wuja stryja i dziadków i mame Moniki Ewe za wszystkie dusze w
czyścu cierpiace niech czym prędzej razem zToba przy Panu będą
2.Wspieraj mnie w dążeniu ku Niebu bym z dnia na dzień była bliżej Boga bym potrafiła panować nad
swym charakterem i podźwignąć na Chwałę Boskiego Syna
3. Niech moja relacja z Małgorzata ułoży się i abyśmy razem żyły w prawdziwej przyjaźni nie raniąc
siebie wzajemnie
4.Święta Rito wspieraj rodziców Małgorzaty aby żyli w zdrowiu i zgodzie po mimo trudów
charakterów związanych z choroba wspieraj najbliższych opiekujacych się nimi
5. Świeta Rito pomóż proszę wybłagać wyzwolenie ze zniewoleń duszy i ciała Grzegorza prosze
pomóż mu walczyć ze złym duchem który trwa przy Jego duszy niech walczy i pokona nałóg
alkoholowy wesprzyj go w chorobie
6. Świeta Rito zechciej przyjać me dziekczynienie Panu skadane za wyschłuchanie niektórych z mych
błagań
8.Świeta Rito racz wyjednać mi tylko te prośby,które zgodne są z wola Pana Naszego
10.Wspieraj proszę wszystkie małżeństwa które starają się o potomstwo niech przyjmą każda wolę
Boża w tym dziele
11.Świeta Rito prosZe wspieraj Justynę w walce z przeciwnościami i trudnościami losu niech Twoja
pomoc rozpali w niej utracony żar miłości do Boga Ojca a mnie kieruj abym potrafiła pomoc jej
wkroczyć na właściwa ścieżkę
12.Niech się dzieje Wolą Nieba Święta Rito naucz mnie,moich najbliższych i wszystkich przyjaciół
żyć zgodnie z Wolą Bożą
13. Święta Rito prosze Cie wstaw sie za Justyna i jej sprawami potrzebami
Wspieraj ja każdego dnia nie pozwól upaść nie pozwól znów zwątpić niech w Jej życiu słońce znów
zaświeci niech sprawy z mężem sie ułożą i problemy z praca niech nauczy żyć zgodnie z wola Boza i
jej sie odda w pełni
Prosze święta Rito pomóż jej zaufać na nowo Panu Naszemu
537 Powierzam modlitwie moja mamę Reginę, proszę o zdrowie i szczęśliwą starość.
Blagam sw. Ritę o wstawiennictwo u Boga w intencji małżeństwa Aleksandry i Łukasza, o świętość i
trwałość tego małżeństwa, o dobre wychowanie dzieci, zgodę i miłość.
Proszę o uzdrowienie mnie z choroby. Święta Rito, módl się za nami.
Amen.
Elżbieta
538 Proszę o łaski dla mnie, mojego męża Karola i naszej córeczki Judytki. Proszę, żeby wszystkie
sprawy Karola rozwiązały się dla nas pomyślnie, a Karol był zawsze obecny przy nas. Proszę o
zdrowie dla Judytki. Justyna
539 Proszę o łaskę zdrowia dla Mamy, o zatrzymanie sie choroby, o sily psychiczne i fizyczne do
walki z choroba.
Prosze o zdrowie dla brata. O dobry rozwoj syna. O pomyslne rozwiazanie dla mnie i bratowej.
540 Prosze o rozeznanie powolania; o wypelnienie woli Bozej, o szczesliwe doczesne oraz wieczne
zycie.
Prosze o milosc, jednosc, zdrowie w rodzinie. O uczciwosc madrosc roztropnosc dla nas. O
pomnozenie wiary nadziei milosci pokory.
Za Amelke Lenke Przemka Brygide i Gosie
541 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH bardzo CI dziekuje ze mi
pomogłas w pewniej sprawie .Otocz opieka moja rodzine i pomagaj mi nie
ustannie.DAJ nam zdrowie .UPROS U MATUCHNY NIEBIESKIEJ DLA mojej
rodziny łaski.twoja sługa
542 SWIETA RITO dziekuje Ci za otrzymane od Ciebie łaski bardzo Ci

dziekuje z calego serca ale i prosze Cie o nastepne pomóz mi prosze w
pewnej sprawie u pros dla mnie u MATUCHNY NIEBIESKIEJ ta łaske Ty
wiesz ze ja jestem małej wiary daj nam zdrowie i pobłogosław w pewnej
spawie pomoz mi prosze okryj moja rodzine swoim płaszczem i chron od
złego .MATUCHNO NIEBIESKA pomoz mi prosze twoja sługa
543 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych pomoz mojej wnuczce
Patrycji i prawnuczkowi Oskarowi daj im zdrowie otoczich dobrymi
ludzmi daj aby Matka Boska okryła ich rabkiem swego płaszcza oddal od
nich wszystko co złe.POBŁOGOSŁAW IM.twoja sługa
544 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH wyjedaj mi prosze Ta łaske
pomoz mi wyjsc z tych długów abym je spłaciła szybko tak mi jest
ciezko otocz mnie dobrymi ludzmi i pomoz mi upros dla mnie u Matuchny
ta łaske .TY wiesz ze jestem małej wiary .twoja sługa

