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Intencje z dnia 8 lutego:
531 Święta Rito, prosze Cie o Twoje stawiennictwo u Pana Boga aby moja apelacja została
rostrzygnięta na moją korzyć
532 Święta Rito Patronko moja !
Proszę ratuj mnie swoim wstawiennictwem...
Boję się utraty pracy ..tylko ja pracuje na 5 osób włącznie ze starymi schorowanymi Rodzicami... Żyję
w bardzo ciężkich warunkach - brakuje mi sił , poddaję się chorobie.. Strach nie pozwala mi oddychać
...Św Rito pomóż mi.. Niech Twoja modlitwa nas uratuje..
Małgorzata
533 Prosze dolaczyc do Intencji Nowenny nastepujace prosby:
1)o powrot do zdrowia Angeli, Ks, Antoniego, Krysi, Edyty, Jadwigi,
2) O laski potrzebne dla Jadwigi Z, Krystyny, Marii, Angeli DelCasale
3) O zmiane serca Doroty, Elzbiety, Teresy, Danuty. oraz zmiane decyzji odnosnie Jadwigi
4) O swiatlo Ducha sw. dla Lucyny oraz sprawiedliwe podejmowanie decyzji.
5) Za Mateusza z zona Jadwiga, Za Edyte z mezem Mieszkiem, w intencji Dominiki. za malego
Dominika Antoniego,
6) w intencji Klaudii i jej rodziny,
7) O powrot do kosciola Lukasza z zona, za Anne i jej Mame, za Bozene.
8) O podjecie wlasciwej decyzji przez Jana P.
9) W intencji wszystkich ktorzy prosza o modlitwe oraz obiecalam pamiec przed Bogiem
534 Proszę o modlitwę do św. Rity za moją osobę, o uzdrowienie mnie z choroby. Abym w
równowadze duchowej mogła założyć rodzinę, dbać o nią i o siebie, pomagac innym ludziom i
bliskim. Proszę też, abyś święta Rito miała w opiece wszystkich moich bliskich. W szczególności
brata, mamę oraz chłopaka. Dziękuję Święta Rito, że mi pomagasz.
Dziękuję siostrom za modlitwę, Bóg zapłać. Asia
535 bardzo proszę o modlitwę za szwagra Rolanda. Od lat walczy z nałogami i... zwykle przegrywa
wcześniej, czy później. Już (może nawet nie raz) otarł się o śmierć przez to.
Z Panem Bogiem
w modlitwie,
Michał
536 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja sługa
537 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych błagam Cie daj zdrowie
mojemu mezowi wylecz go z choroby serca daj mu siłe oddal od niego
ta chorobe i daj zeby zył jeszcze długo.DLA CIEBIE NIEMA NIC NIE
MOZLIWEGO .twoja sługa
538 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
539 Św Rito proszę pomóż mi znaleźć dobrego męża

540 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
541 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
542 Św. Rito proszę Cię o opiekę w nowym miejscu pracy, o Twoje wstawiennictwo do Pana Boga w
polepszeniu mojego życia w sferze prywatnej i zawodowej. Dziękuję za otrzymane łaski. Aleksandra
543 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
544 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
545 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
546 Swieta Rito
Z całego serca dziękuję Ci za wszystkie łaski jakimi obdarzasz mnie i moja rodzine.Dziękuję za moja
coreczke, która pojawila sie w moim zyciu po wielu ciezkich chwilach. Prosze o zdrowie dla niej, dla
mnie i dla calej naszej rodziny. Miej nas Święta Rito w swojej opiece.
Magdalena
547 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

548 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
549 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
550 Droga Święta Rito, w dalszym ciągu bardzo Cię proszę o modlitewne wsparcie dla całej mojej
rodziny. Pomału moja sytuacja rodzinna zaczyna się normować i stabilizować, wierze że to dzieje się
właśnie za Twoim wstawiennictwem, za co serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że będzie
jeszcze lepiej, dlatego też proszę Cię otaczaj nas swoją opieką i wstawiaj się za nami u Pana. W tym
miesiącu szczególnie proszę o wstawiennictwo i modlitwę za pomyślny przebieg operacji mojej matki
oraz o szybki powrót do zdrowie i ulgę w cierpieniu. Święta Rito módl się gorąco za mnie i całą moją
rodzinę.
M.
551 Święta Rito proszę wstaw się za moją rodziną i uproś mi oraz mojej rodzinie u Pana Boga o:
- wyzdrowienie Madzi i o wyjście z choroby nowotworowej oraz o siłę dla niej do pokonania tej
strasznej choroby, gdyż traci i siły i nadzieję,
- zdrowie dla małego Piotrusia,
- spokój w rodzinie Madzi i Pawła,
- ułożenie dalszego życia prywatnego i zawodowego dla Madzi,
- zdrowie i spokój w rodzinie Uli i Marka,
- miłość Piotra K. do mnie,
- zdrowie wszystkich czworonogów w naszej rodzinie,
- szczęście i siłę dla mnie do życia codziennego,
- dobro między ludźmi, współczucie i miłość wśród ludzi, żeby ludzie nie znęcali się nad małymi
dziećmi, ludźmi starszymi i zwierzętami, żeby wzajemnie się szanowali i kochali,
- pokój na całym świecie.
Proszę Cię Święta Rito, nie pozostawiaj mnie i mojej rodziny bez Twojej opieki i wsparcia.
Chciałabym bardzo wierzyć i ufać, że mi pomożesz, ale moja wiara coraz bardziej ginie, gdyż tyle zła
dzieje się w moim życiu, a ja nie mam na to żadnego wpływu i jestem wobec tego wszystkiego
bezsilna.
I proszę Cię jeszcze Św. Rito o modlitę w intencji wszystkich zmarłych z mojej rodziny, w tym
rodziców, braci oraz dziadków, ciotek, wujów i wszystkich mi bliskich istot, które odeszły już z tej
ziemi.
Proszę Cię pomóż mi Święta Rito, bo nie wiem do kogo mam się udać.
Berta.
552 O zdrowie dla brata i rodziców oraz dla mnie. O pozytywne rozwiązanie mojej sprawy (Bogu
wiadomej)
553 O pomyślne rozwiązanie trudnych problemów rodzinnych
554 Kochana święta Rito, Bardzo Cie proszę aby tata nie zaczął znowu pić oraz aby udało nam się
załatwić formalności z budową domu.
555 Św. Rito dziękuje za opiekę i otrzymane łaski dla całej mojej rodziny. Proszę o wstawiennictwo w
mojej sprawie, o cud uzdrowienia dla mnie. O szczęsliwy przebieg operacji. O dar macierzyństwa.
Zawierzam się Tobie. Joanna
556 Proszę o zdrowie Marysi, o uzdrowienie wady postawy, złego napięcia mięśniowego. O zdrowie
Karoliny i dobry wybór dalszej drogi życia zgodnej z wolą Boże.

Joanna
557 Święta Rito weź w opiekę dziecko które noszę pod sercem, wypraszaj u Jezusa dla niego łaski
szczególnie zdrowia i dobrego porodu.
558 Święta Rito bardzo proszę Ciebie, wstaw się u Pana naszego Najwyższego o łaskę zdrowia dla
mojego syna Mikołaja i całej mojej rodziny. Bóg zapłać. Paweł
559 Św.Rito Błagam najgorętszej uproŚ u Jezusa Miłosiernego łaski dla moich dzieci aby przejrzały
na oczy i usłyszały głos Boga, niech przestaną wraz ze swoim ojcem drwić ze mnie, wyganiać mnie z
domu, i mówić że mnie nie nawidzą. Błagam Cię niech mąż przestanie tak mówić do dziećmi, plami
swe sumienie i ich. Bałagam o spokój w domu i w pracy. Barbara
560 Drogie siostry,
Zwracam się do Was z ogromną prośbą o modlitwę w intencji Kamila i Kingi o cud zachowania
czystości dla siebie, wzajemną miłość, sakrament ślubu oraz łaskę bycia razem do końca życia.
Pozostaje w łączności w modlitwie.
Proszę i Błagam o modlitwę.
Kamil
561 Sw. Rito prosze o ratunek dla mnir i mojej rodziny. Pomoz mi wyjsc na prosta,splacic jak
najszybciej wszystkie dlugi. Spraw by moja praca i wszelkie starania zaczely przynosic efekty. Oddaje
sie pod Twoja opieke.
Katarzyna
562 Do nowennny ku czci św. Rity kieruję jedną intencję : o rozwiązanie swoich zawodowych
problemów.
563 Święta Rito proszę Cię uproś dla mnie i dla Darka wiarę, nadzieję, miłość i Sakrament
małżeństwa
Grażyna
564 proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa oraz tego, abym zapragnęła potomstwa. Proszę
również o modlitwę za duszę Michała, który ostatnio zginął tragicznie, a także o modlitwę za jego
bliskich.
Bardzo proszę także o modlitwę za moich Rodziców, Rodzeństwo i ich Rodziny.
565 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Proszę o zdanie matury przez moja córkę. Powierzam również Darka i proszę o uleczenie Jego
zranień.
Joanna
566 Św. Rito wyproś nam cud poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka dla nas i innych małżeństw.
Prosimy Cię również o łaski potrzebne dla naszych Rodziców, Rodzeństwa i Rodzin,
Z Panem Bogiem,
Michalina
567 ŚW. Rito Twojemu wstawiennictwu polecam w tej nowennie intencje;

- za wszystkich kapłanów, siostry zakonne, zgromadzenia i wspólnoty modlące się za grzechy nasze i
całego świata
- potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mnie, mojego męża i córki w codziennym
życiu
- łaski, światło i dary Ducha Św. dla Oli, Kasi ,Maćka w klasie maturalnej i dla ich koleżanek,
kolegów i wychowawców
- podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, siły w leczeniu dla mamy, oraz
wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie dla taty
- zdrowi, oraz siły i potrzebne łaski w codziennym zmaganiu się z trudnościami dla Marty i dla jej
rodziny
- dla rodzeństwa i ich rodzin o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, światło Ducha Św. na
każdy dzień, oraz zdrowie
- w intencjach Domowego Kościoła i rodzin z naszego Kręgu a w szczególności w intencjach rodziny
Kasi i Roberta
- wszystkich Tych którzy prosili nas o modlitwę, potrzebują naszej modlitwy oraz tych którzy się za
nas modlą i wstawiają
- za współpracowników i pracodawców
- za zagubionych, utrudzonych, zniewolonych aby odnaleźli światło prowadzące na drogę wiary i
nadziei
- w intencji chorych i cierpiących aby trudności w pokonywaniu choroby zbliżały ich do
Miłosiernego Jezusa
ŚW.RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI , WSTAWIAJ I ORĘDUJ ZA NAMI U DOBREGO I
MIŁOSIERNEGO BOGA
568 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św Rity o odwagę, pracę, pomoc w przeprowadzce, o
szkołę Tadzia, pracę muzyczną męża. O łaskę nawrócenia dla mnie. Prowadź mnie święta Rito! Amen
569 Panie Boże Wszechmogący dziękuję za wszystkie łaski udzielone mojej rodzinie za
wstawiennictwem Św.Rity. Błagam w największej pokorze o dalszą opiekę nad moją rodziną i
wszystkimi osobami, za które codziennie się modlimy. Dziękuję za pomoc w egzaminach mojej córki,
za uzdrowienie. Bądż uwielbiony i błogosławiony Panie Nasz i Królu!
570 Św. Rito błagam Cie najmocniej jak tylko potrafie wstawiaj się za mna u Pana Boga i wybłagaj
mi łaskę macierzyństwa
571 Święta RITO błagam cię o zdrowie dla mojego męża Jarosława dla brata Jerzego dla bratowej i
dla samej siebie a tagże nieustannie o pomoc finansową.
572 Zwracam się do sw. Rity z prośbą o opiekę nad moją ciążą i dzieckiem, aby ciaza zakonczyla się
szczesliwym porodem.
573 bardzo proszę o modlitwę o zdrowie dla koleżanki Sylwii i jej dziecka, które nosi pod sercem oraz
o dar ponownego macierzyństwa dla mnie. O zdrowie dla rodziców i dla nas samych oraz pomyślego
rozwiązania problemów zawodowych.
Agnieszka z Warszawy
574 chcialabym rowniez prosic o modlitwe dla mojego syna ktory ma duzo problemow zdrowotnych ,
i za moja rodzine, a bez wplaty trodno prosic o modlitwe, pozdrawiam Agnieszka
575 O nawrócenie dla Bogdana
576 Święta Rito nasza opiekunko, módl sie za nami. Wymódl dla mojego męża zdrowie. Bóg zapłać
577 Św. Rito,
dziękuję za dotychczasową opiekę i zsyłane łaski.

W tym miesiącu proszę o zdrowie dla całej rodziny, pomyślność i brak zmartwień.
Proszę również, aby organizacja mojego ślubu przebiegła bez większych problemów.
578 Sw Rito.... wypros mi łaske o ktora tak długo sie modle...... ciezko mi tak zyc..... sebastian z
Pyskowic
579 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o mniej stresów w życiu. O to by
mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który zostanie
jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..
Proszę o wewnętrzną przemianę mojego męża..
Karolina
580 O Niebo dla zmarłch Maryny i Franciszki.
<><
Henryk
581 Święta Rito proszę Cię wyproś u Pana Jezusa miłosiernego łaski uzdrowienia i zdrowia dla mojej
mamy która walczy z chorobą nowotworową i zdrowie dla całej rodziny i Boże Błogosławienstwo
582 Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Beaty
Damian
583 Św. Rito,
tyle razy już prosiłam o szczęśliwy związek, myślałam że znalazłam ale chyba jednak nie, więc teraz
już Cię o nic nie proszę, bo moja wiara w poprawę jest marna.
KK
584 Szczegolnie teraz polecam Drogie Siostry Waszym modlitwom dwoch kapłanow: o. Augustyna i
ks. Piotra, to bardzo oddani Bogu i Matce Bożej kaplani, a maja bardzo ciezko ponieważ glosza
prawde.
585 św. Rito, proszę,
wymódl zdrowie dla malutkiej nowo narodzonej wnuczki Jasi, która zapadła na padaczkę po
szczepieniu i lekarze nie znajdują na razie skutecznej kuracji.
Proszę, wymódl zdrowie dla Tadeusza.
586 Św. Rito proszę o uzdrowienie z nowotworu Basi. Bóg zpłać.
587 Najukochańsza Święta Rito dziękuję za zdrowie dla mamy i łaski jakimi nas obdarzasz.
Proszę o zdrowie dla mamy. Proszę także o pomoc dla Oliwki w sprawie Tobie znanej.
Twoja wielka czcicielka.
B.
588 Swieta Rito wypros przed Obliczem Boga laske uzdrowienia z choroby dla mnie o co pokornie
prosze Arek
589 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo dla mojego synka, o zdrowie dla niego i o siłę w walce o
zdrowe serduszko.

Mama Aleksandra
590 Święta Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o odnowienie kontaktów z synem Łukaszem i
wnuczką Mają.
591 Św. Rito dziękuję za laski otrzymane. Proszę o opiekę nad moją rodziną. Blogoslaw nam wspieraj
i troszcz o nas. Blogoslaw wszystkim chorym, daj siłę i wolę walki. Miej w opiece wszystkich księży
oraz siostry, modlących się w naszych intencjach. Bóg zapłać. IW
592 prosze o dopisanie do nowenny lutowej, mojej intencji do sw Rity. Intencja o uzyskanie
odszkodowania finansowego za wypadek samochodowy.
Bog zaplac
Barbara
593 Mój mały cud - Wiktoria urodził się w 33 tygodniu ciąży. Ważył 1660 gr. Niestety przeszła już
zapalenie płuc. Obecnie jesteśmy już w domu. Niestety mój strach o nią jest ogromny. Proszę bardzo o
modlitwę za mój cud od Boga o zdrowie i prawidłowy rozwój dla niej. Bóg zapłać. Mama 3 aniołków.
594 Za moją małą córeczkę, tak wyczekaną i wymodloną. O siły dla mnie w opiece nad nią, o zdrowie
i prawidłowy rozwój dla niej. Chwała Ci Panie za Twe łaski, edyta
595 O dar potomstwa dla Ali i Lubosa.
596 Błogosławiona Wspaniała Święta Rito!
Pomimo tylu łask, jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam i które pozwalają mi z wiara wierzyc
że jeszcze będę szczęśliwa i spełniona w swoim życiu, znów na kolanach błagam Ciebie o pomoc, o
wstawiennictwo , o uratowanie mnie z niebezpieczeńśtwa. Nie pozwól abym straciła wszystko co
mama. proszę aby sa d pozytywnie przychylił ie do mojej prośby o nie likwidowanie mojej firmy, by
dał mi szansę spłacać wszystkie moje zobowiązania z dochodów osiąganych z działąlnosci
gospodarczej.
Daj mi siły bym znosiła te wszystkie przeciwności losu z pokorą i nie pozwól bym upadła na samo
dno nie z mojej winy przecież, tylko z nieżyczliwosci ludzkiej.
Twoja Wierna Czcicielka
597 Droga Święta Rito. Chciałbym Ci bardzo podziękować za wszystko co dla nas zrobiłaś Dziękuje.
Mam kolejny problem a tak naprawdę ciąg dalszy czekania za mieszkaniem. Dostaliśmy przydział na
mieszkanie w ramach programu mieszkanie plus jest to dla nas ostatnia szansa na swój "kąt". Nie stety
zagrożona jest praca żony. Jest przekonana ,że chcą ją zwolnić a pozostało nam tylko dobre dwa
miesiące do podpisania głównej umowy. Praca to warunek . Dlatego proszę Cię wyproś u Pana Boga
aby jej nie zwalniali do tego czasu. Jesteśmy tak blisko ... nie wiem co będzie jak ją zwolnią...nie
udźwignę tego ciężaru. Myślimy też o powiększeniu rodziny - daj nam szansę.
Bardzo Cię kochamy. Wstaw się za nami. Błagam.
Jadąc do pracy o 4 rano zawsze jadę drogą koło Kościoła i witam Pana Boga dziękuję i proszę o
opiekę. Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. Bardzo się boję.... Tomek M.
598 W tym miesiącu szczególnie proszę o modlitwę w intencji:
Marcina o rozwiązane jego problemów i szybki powrót do szkoły i obowiązków.
Maksymiliana o życzliwość ludzi dla niego i otwarcie się na pomocną dłoń
Moniki i Macieja o zdrowie ich związku, miłość, szczerość i życzliwość
Dusze naszych zmarłych,
Szczęść Boże
Maciej

599 Moje intencje: o ocalenie relacji z G pełnią życia i błogosławieństwa nad nią, w jej intencjach, o
to żeby się odezwała wreszcie, błogosławione owoce Nowennypompejanskiej za mojego tatę –
potrzebne Łaski pokój spotkanie z G stałość spotkań do końca życia i we wszystkich moich
intencjach...
600 Święta Rito - Orędowniczko, dziękuję Ci z całego serca za ułożenie moich spraw zawodowych.
Będę wielbić imię Twe! O Pani, to Ty przywróciłaś mi spokój wewnętrzny. Dziękując za to co dla
mnie zrobiłaś wielka Pani, proszę Cię o zdrowie i wszelkie łaski dla mojej rodziny. Proszę Cię o
pomyślność w pracy zawodowej mojej i męża, aby nasza praca przynosiła plony. Proszę Cię również
o uleczenie Szymonka z chorób uszu i gardła. Daj proszę o Święta Rito zdrowie mojemu synkowi, aby
tak często nie chorował. Święta Rito, jeszcze raz dziękuję Ci za wszelkie dotychczasowe łaski za
Twoim orędownictwem. Chwała Panu.
601 PROŚBA O MODLITWĘ W INTENCJI MOJEJ CÓRECZKO AGNIESZKI 19-LETNIEJ
O ŁASKĘ NAWRÓCENIA, ZDROWIA, CHĘĆ DO NAUKI
602 przesylam ogromne rposby do nieocenionej Sw Rity o zdrowie dla Stefka i dobry wybor odnosnie
pracy dla niego i jego mamy.
603 Błagam Św. Ritę o to, aby mój Syn pozbył się nałogu,
proszę o Jego zdrowie, jak również o to , aby otrzymał rentę.
Proszę również, aby nasza sytuacja finansowa uległa
poprawie, aby nasze sprawy w Sądzie skończyły się
pomyślnie dla nas i abyśmy szczęśliwie doczekali się
naszego mieszkania.
Bóg Zapłać
Wdzięczna
604 Bądz wola Twoja
605 Bóg zapłać za modlitwy w intencji naszej rodziny dziękujemy za otrzymywane łaski,jednocześnie
proszę o modlitwę za naszą rodzinę i pomoc za wstawiennictwem Św.Rity o rozwiązanie kłopotów
finansowych i zdrowie i siłę do walki i pracy oraz wytrwałość .Niech Jezus Miłosierny za
wstawiennictwem Św.Rity wysłucha naszych próśb i modlitw. Jezu Ufam Tobie .Szczęść Boże za
modlitwy ufam że Św.Rita wysłucha naszych próśb Grzegorz z rodziną
606 SW. Rito proszę pomóż mi w moim problemie.
607 Bogu znana intencja. Dziękuję z góry za wysłuchanie!
608 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mojej córki Jolanty, dobrych relacji w rodzinie bliższej i
dalszej, uzdrowienia mojego męża z nałogów. Barbara
609 W intencji mego syna Mateusza.Bog zaplac.
610 O Święta Rito proszę Cie o szczęśliwa operacje mojej siostry Bożeny i pomyślny wynik .
Proszę o dobrego męża dla mojej córki Natali i zdrowie. Bóg zapłać .
611 Święta Rito, dziękuję za zdrowie i dziękuję za siłę. Proszę cie o wstawiennictwo w sprawie
sercowej
612 Święta Rito wyproś łaskę zdrowia dla Henryka i mojej mamy.
613 Św. Rito bardzo proszę o wstawienie się za mną u Jezusa. Tylko w Was jedyna nadzieja.
Asia

614 Błagam o modlitwę i wstawiennictwo Św. Rity:
- o uzdrowienie córeczki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych;
- o błogosławieństwo i pilną pomoc w zmianie miejsca zamieszkania;
- o dar wielkiej wiary i miłości.
Bóg zapłać.
Katarzyna
615 Św. Rito proszę Cię w dalszym ciągu o pomoc memu synowi Andrzejowi w bardzo trudnych
sprawach sądowych . Prosi Cecylia
616 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity aby wyprosiła łaskę uzdrowienia Marzeny z
ciężkiej choroby, Bóg zapłać
617 Święta Rito na początku z całego serca dziękuję ci za wstawiennictwo i modlitwę w intencji
mojego zdrowia o poprawę , proszę cię wybłaganie łaski zdrowia dla mnie dziękuję ci Św Rito za
wyproszone moje łaski i wiem ze czuwasz nade mną i proszę cie o mojego syna Krzysztofa niech pan
pomoże rozwiązać jego trudne sprawy dziękuję z całego serca Krystyna.
618 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji szczęśliwego i zgodnego z oczekiwaniem mojej córki
przebiegu jej studiów . Proszę o potrzebne jej zdrowie , siły, wytrwałość oraz Bożą opiekę. Dziękuję
Ci za opiekę nad moją rodziną.
619 Gorąco proszę, Wielebne Siostry, o wsparcie mnie w intencji: „uzdrowienia relacji w rodzinie".
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Rafał
620 Ukochana święta Rito,
Tak bardzo dziękuję Ci za wszystkie łaski zdrowia dla mojej rodziny, proszę nie opuszczaj ani mojej
mamy ani taty ani babcia ani dziadka ani mnie ani mojego R. Proszę Cię daj mojej rodzinie zdrowie i
laske pomyślności, chroń nas przed złym i chorobami. Proszę Cię pomóż mnie i R. naprawdę się
pokochać, żyć w spokoju i miłości oraz radości i żeby mnie R.nigdy nie mnie oszukiwał ani nie
kłamał. Pozwól nam kontynuować nasze życie razem w wielkiej miłości na zawsze abyśmy doczekali
się dzieci i założyli szczęśliwą rodzinę. Proszę Cię o pomyślność również dla mnie w pracy, abym w
tej nowej czuła się jeszcze lepiej. Proszę Cię o szczęśliwy powrót do zdrowia babci i mamy. Aby
babcia wróciła do sił i była zdrowa tak samo jak mama dziadziu i tatą aj oraz r. Tak bardzo Cię proszę.
Święta Rito czuwaj nad moim życiem miłosnym aby R.mnie nigdy nie zawiodł. Bóg zapłać !ae
621 Swieta Rito upros u Serca Jezusowego laske Mojego uzdrowienia i uwolnienia
622 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując za dotychczasowe wstawiennictwo - o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny.
Za Tatę, o siły i zdrowie oraz pomyślny przebieg zabiegu na oczach.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamę D. oraz wszystkich Zmarłych z naszej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Za pomyślność firmy, w której pracuję, o mądrość dla Zarządu i za pracowników.
O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Romka i Łukasza.
Za kapłanów: o. Wojciecha, o. Alberta i ks. Jana.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej.
O uzdrowienie relacji z Ewą, uzdrowienie wewnętrznych zranień dla nas.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.
O łaskę nawrócenia dla grzeszników.
Ala

623 Święta Rito, chcę podziękować za otrzymane łaski, jednocześnie
prosić o wstawiennictwo do Najwyższego w sprawie utrzymania ciąży,
donoszenia i szczęśliwego rozwiązania dla moich Koleżanek Ewy i Danuty.
Proszę również o wiarę i wytrwałość w okresie błogosławionym dla Nich i Ich Mężów.
Mam nadzieję, że przez Twoje wstawiennictwo nadejdzie dla Nich czas radości i spokoju uwieńczony pięknym czasem
macierzyństwa i rodzicielstwa. Niech Bóg obdarzy Ich swoimi dary.
Święta Rito, chcę podziękować za szczęśliwą obronę pracy magisterskiej mojej Córki.
Jednocześnie chcę prosić:
- o obdarzenie mojej Córki mocą wiary, mądrości i wytrwałości;
- o zdrowie dla Niej;
- o pozytywne zdanie egzaminu, drugiego etapu kursu międzynarodowego, niezbędnego Jej w pracy
zawodowej.
Proszę również:
- o zdrowie dla mojego brata Grzegorza, bratowej i bratanka;
- o zdrowie dla mojej mamy Marii, teściowej Danuty i szwagierki Anny;
- o zdrowie dla mojej koleżanki Agaty, która choruje od dziecka na cukrzycę, a obecnie walczy z jej
powikłaniami,
daj Jej siłę wytrwania w walce o własne zdrowie i błogosław Jej małżeństwu;
- o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa i nawrócenie męża.
Niech przez Twoje wstawiennictwo Św. Rito, Bóg obdarzy swoimi łaskami w intencjach których
proszę.
Dorota
624 Bardzo prosze o pomoc w odzyskaniu pieniedzy i splaceniu dlugow a takze o zgode i spokoj w
rodzinie.
M.K
625 Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnych spraw doczesnych Roberta, jego pracy,
rodziny, wiary z którymi sobie nie radzi.
626 Proszę cię Św. Rito wyproś mi u Jezusa Chrystusa moja gorąca prośbę.
Proszę o pomoc w sprzedaży mieszkania oraz pomoc w kupnie obecnego mieszkania
627 Św. Rito usilnie proszę Cię byś wyprosiła u Miłosiernego Boga upragnioną Łaskę uzdrowienia
dla mnie i mojej żony i błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny.
Pozdrawiam Arnold
628 Święta Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych bądź moja oredowniczką w niebie,
proś Boga bym mogła spłacić moje finansowe zobowiązania, zaległości za mieszkanie i karte
kredytową. Od kiedy mój mąż odszedł do innej kobiety nie radzę sobie ze wszystkim. Módl się za
mną Św. Rito
MONIKA zPrzemyśla
629 Święta Rito dziękuję że jesteś każdego dnia i że czuwasz przy osobach które są wymienione w
intencjach miej ich w opiece w i przez twe wstawiennictwo wyproś cuda, potrzebne łaski jakie są
zawarte w poniższych intencjach:
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. O szczęśliwy przebieg studiów licencjackich na kierunku Pedagogika i napisanie pracy
licencjackiej jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrego męża i pogłębienie
wiary oraz o przystąpienie do szczerej spowiedzi.
630 Św Rito błagam Cię o pomoc w odchudzaniu i w relacjach z jedzeniem
631 Swięta Rito
proszę o utrzymanie etatu
dostaję 18 godzin w nowym roku uczę całej biologii i chemii
dziękuje AAK
632 Droga św. Rito! Proszę Cię o zdrowie dla mojej wnusi Natalii, aby prawidłowo się
rozwijała.Proszę Cię też o poprawę zdrowia dla mojego wnuka Olusia oraz o opiekę nad moimi
synami Michałem i Jackiem.Proszę też o to, aby mój mąż porzucił nałóg palenia, który mu szkodzi.
633 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,
wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę i broń nas przed
tymi, którzy nas w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć Im w siebie abyśmy ukierunkowali je w życiu zgodnie z wolą Boga. Spraw aby
moja Córka odnalazła swoje miejsce na Ziemi i żebyśmy my znaleźli odpowiednie mieszkanie, które
będzie naszym azylem i w którym będziemy szczęśliwi.
Danuta
634 Święta Rito za Twoim pośrednictwem proszę Boga i Jego Matkę o zgodę w małżeństwie mojego
syna Łukasza o potomstwo dla nich ,o wytrwałość w celu jaki obrał .Proszę także by moi pozostali
dwaj synowie założyli szczęśliwe rodziny. Proszę o zdrowie dla nas.
635 Św.Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski ,proszę o cud uzdrowienia mnie z ciężkiej
choroby, o zdrowie dla całej rodziny o przemianę serc i łaske trzeźwosci dla wszystkich uzależnionych
w całej rodzinie, o zdrowie silną wiare i potrzebne łaski dla Kasi i Przemka, o łaske nawrócenia
,przemianę serca i powrót do Boga dla Oli
-Danuta
636 Dobry i Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Świętej Rity, powierzamy Tobie nasze nie
rozwiązane sprawy spadkowe. Niech Twoja łaska spocznie na wszystkich, których one dotykają, by z
rozwagą, we wzajemnym zrozumieniu, i bez gniewu, sprawy te zostały rozwiązane. My nic nie
możemy Panie, TY możesz wszystko. Święta Rito, módl się za nami. Renata i Stanisław

637 prosze cie sw.rito o modlitwe o zdrowie oraz o nawrocenie mojego syna dziekuje za otrzymane
laski bog zaplac K.M.
638 Św. Rito proszę o opiekę, pomoc w nauce i miłość.
M.
639 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Grzegorza.
640 Święta Rito, bardzo dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za otrzymane łaski. Dziękuję za łaskę
uratowania mojego małżeństwa, za łaskę pokoju w mojej rodzinie.
Proszę Ci o wstawiennictwo u Boga w otrzymaniu łaski zdrowego macierzyństwa oraz dalszą łaskę
dobrego małżeństwa.
Twoja wierna czcicielka
641 Panie Boże , przez wstawiennictwo św.Rity proszę Cię i błagam o wyjście z ogromnych kłopotów
i cierpienia. Obiecuję poprawę swego życia i pomoc tym ,którzy najbardziej tego potrzebują.
Lidia
642 Sw Rito,
prosze Cie aby dzoeci były grzeczne i sie dobrze uczyły, proszę Cie aby Daniel przesał byc agresywnz
i zaczał sie dobrze zachowywac. Prosze Cie aby mąz miał dużo zlecen i aby wszyscy byli zdrowi.
643 Kochana św . Rito dziękuję za łaski jakimi obdarzasz moją rodzinę. Proszę wesprzyj mojego
męża który teraz został ojcem, głową rodziny w jego zmaganiach w pracy aby wszystko się dobrze
układało i na studiach jakie teraz musiła podjąć proszę pobłogosław mu św. Rito w tych zmaganiach.
Twoja wierna czcicielka Ewa
644 O dobra diagnoze rozeznanie i uzdrowienie Wiktora prosi mama
645 Sw Rito blagam Cie o zdrowie dla mnie. Ulecz mnie.
646 Św. Rito,
pomóż i wspieraj nieustannie D. Dziękuję za dotychczasowe łaski dla całej mojej rodziny.
647 Sw. Rito prosze o wspomozenie we wszystkich potrzebach szczegolnie moralnych, duchowych i
materialnych mnie, moja siostre Magde, mojego brata Pawla, moich rodzicow, moja babcie Marie i
moja ciocie Terese. Prosze o dobrego meza dla mnie, o dobrego meza dla mojej siostry Magdy i o
dobra zone dla mojego brata Pawla. Iwona
648 Sw. Rito.Kochana wspomożycielko. Prosze o uzdrowienie mojej DUSZY, życia, a w tym i
zdrowia, oraz sfery materialnej.
Dziekuję za wszelkie dotychczasowe wspomaganie.
Kocham
Hania
649 Przesyłam intencje na miesiąc luty.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski. Za zdrowie i odzyskanie wzroku dla Mikołaja. Z prośbą o
powrót wiary dla syna Marcina i synowej Patrycji. Z prośbą o dobre wyniki w nauce dla syna Michała.
Z prośbą o opiekę nad całą rodziną.
650 Święta Rito dziękuje za łaski otrzymane od Pana Boga za Twoją przyczyną. Prosze Opiekuj sie
mną i moją rodziną .Upraszaj Pana Boga o łaske zdrowia ,miłości ,zgody. Pomóż mojej córce w
trudach jakie musi znosić sama.

Zenobia
651 Droga Swieta Rito prosze Cie o Twoje wstawiennictwo w mojej sprawie prosze o odnowienie
milosci miedzy mna a mezem o zdrowie dla dzieci o to zeby Maks dobrze czul sie w przedszkolu i
sobie radzil
z wdziecznoscia
652 Św. Rito
Dziękuję, ze sprawa z mieszkaniem się w końcu wyjaśniła, proszę wstaw się w moim imieniu u Pana,
pokieruj mnie na dobrą drogę, bym stała się lepszym człowiekiem. Proszę o kochającego męża,
dziecko, rodzinę, osoby o które będę się troszczyć i dbać. O to by w pracy już nic się nie psuło i
wszystko wróciło na poprawny tor, o zdrowie dla mojej mamy oraz wszystkich bliskich, by Asia w
końcu zaznała spokoju i wsparcia od męża.
Pokieruj mną w pewnej znajomości, jeśli tu nie ma żadnego uczucia, odwiedź moje myśli od niego,
proszę.
Proszę również o wybaczenie ... wszystkiego.
Bóg zapłać.
653 Dziękuję Św Rito za opiekę nad moimi dziećmi i nade mną i moją Rodziną.
Z Panem Bogiem
Danuta
654 Proszę o modlitwę w intencji
o umiejętność budowania relacji w moim małżeństwie. o umiejętność rozmowy , okazywania miłości i
umiejetnosc budowania intymnych relacji w moim małżeństwie. - w intencji nawrócenia mojego męża
Jarosława, brata Wojciecha i chesnicy Kamili.
oraz o Boże prowadzenia mojego brata Wojciecha , po jego rozwodzie.
Sw. Rito dziekuje za Twoje wstawiennictwo
Małgorzata
655 Święta Rito za wszystkie łaski wyproszone dla moich bliskich bardzo Ci dziękuję. Proszę za
moim synem Adrianem by nie zszedł na złą drogą by wybrał dobrą drogę życiową by zdał maturę i był
zdrowy. Proszę też by wszystko się ułożyło z dzieckiem adopcyjnym i żeby między nami panował
pokój i miłość. Proszę też za mężem by nas kochał i żeby był taki jak Święty Józef. Oddaje Tobie też
mego brata i proszę za nim o wszelkie łaski.
656 Prosze o modlitwe o dar zdrowia dla mojej mamy, brata Adama i dla mnie i o pomoc w zlej
sytuacji finansowej.
Bardzo dziekuje.
Jola
657 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości.
K
658 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły i wsparcie dla Rodziców
i Kuby...!
Z góry dziękuję!
AB
659 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji trzeźwości w okresie Wielkiego Postu aż do majówki. O
zdrowie , wiarę potrzebne łaski dla moich najbliższych oraz o to abym mógł oddać do użytku garaż i
przerobić go na piekarnię.
660 Proszę o pomoc Św. Rito. Wybłagaj mi powrót do zdrowia i rodziny. Dziękuję.
Czarek.

661 Pragnę przesłać treść Intencji na Luty 2018
Proszę Cię o Droga Święta Rito o zdrowie w Rodzinie dla córeczki, żony, rodziców oraz dla mnie.
Błagam Cię o stałą pracę abym mógł realizować swoje plany i być szczęśliwy proszę o wszelaką
pomyślność.
Proszę oddal wszelakie problemy które miały miejsce w poprzednim miesiącu i wyzwól mnie z tego
wszystkiego.
Oddal proszę ludzi zawistnych i tych którzy złorzeczą, którzy są zazdrośni. Odmień ich i weź w swoją
opiekę...
Miej nas wszystkich w swojej opiece o Droga Święta Rito i wyproś mi u Pana to o co błagam w
codziennej modlitwie...
Łukasz
662 Droga św Rito było już lepiej znowu zaczyna być źle. Proszę Cię o pomoc gdy mąż bywa okrutny
w słowach i boje się , że znowu się powtórzy to co już było. Proszę Cię o dar Ducha Świętego dla
niego by zrozumiał że nie wszystko co robi mówi jest dobre. Żeby zrozumiał że mnie krzywdzi i tym
samym cała nasza rodzinę. Proszę wstaw się za nami u Jezusa ..dziekuje Ci za dotychczasową pomóc.
M.C
663 Za uleczenie mnie z nerwicy
664 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć.już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
665 Św. Rito, w sprawie beznadziejnej, Bogu wiadomej, proszę o Twoje wstawiennictwo. Dopomóż
proszę. Wojtek
666 Bogu znane intencje
667 Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania konfliktu
Zgodnie z wolą Bożą

