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Intencje z dnia 1 sierpnia:
112 Święta Rito proszę pomoz mi dogadać się z corka. Niech przestanie być chorobliwie zazdrosna i
niech zacznie dogadywac z Kacprem . Niech im układa się jak najlepiej. Niech będą szczeszczę.
Błagam ratują ją bo ona schodzi na złą drogę.
I niech moja firma dobrze prosperuje
E
113 Św.Rito,
uproś mi łaskę by nasza córka wrócila do rodziny chociaż relacja z nią jest bardzo trudna i znalazła
dobrego męża .
114 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
115 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz
przemianę jego serca
116 Bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo o zdrowie mojego taty M.B.
117 Proszę o modlitwę za mnie i za moich bliskich zarówno tych żyjących jak i tych , którzy już
odeszli do nieba.Niech spełnią się moje wszystkie marzenia o zdrowie , szczęście oraz spełnienie
wszystkich marzeń......
118 Święta Rito Błagam o nawrócenie dla męża i dzieci, wyzwolenie z nałogów dla syna i dobrą pracę
dla niego. O szczęśliwie zdany maturalny egzamin poprawkowy dla Janka, silną, żywą wiarę dla
rodziny i Twoje błogosławieństw o w pracy i w domu dla nas.
Bóg zapłać.
Magdalena
119 Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia mnie od myśli i ducha nieczystego. Święta Rito , módl
się za nami!
120 Z całego serca błagam o modlitwę w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Tyle spraw beznadziejnych
brak sił i nieustanny lęk który spędza sen z powiek. Świeta Rito CUDOWNA ORĘDOWNOCZKO u
naszego PANA UKRZYZOWANEGO pomóż nam, ratuj w upadku błagam! Jezu ufam tobie.
121 Święta Rito,
proszę o uzdrowienie mojej cioci Małgorzaty, która zmaga się z rakiem trzustki. Lekarze nie dają
nadziej, ale przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
122 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
123 Bardzo proszę o łaskę uzdrowienia córeczki z autyzmu. O uzdrowienie relacji z drugą córką. o
zgodę i miłość w rodznie. Pełne nasze nawrócenie. Błogosławieństwo dla mojej działalności i łaskę
powodzenia.
Dziękuję.
Katarzyna
124 Kochana Święta Rito, Moja Przyjaciółko Dziękuję Ci za każdą siłę i łaskę otrzymaną od Pana
Jezusa za Twoim pośrednictwem, Dziękuję Ci za Mariusza, którego Pan Bóg postawił na mojej
drodze. Błagam uproś aby zniknęły bariery i przeszkody, abyśmy byli razem i aby Mariusz został
moim mężem, którego tak kocham i wiem że On mnie też. Potrzebna mi Jeszce Twoja Pomoc i
modlitwa Dlatego Błagam spraw, aby miłość zwyciężyła. Proszę jeszcze o zdrowie i potrzebne łaski
dla mojej kochanej mamy Marii i dla brata Mirka i Jego rodziny Krystyny, Przemka i Philipa z
prośbą, aby zniknęły bariery i przeszkody, aby Mirek się wybudował. Błagam o dar nieba dla mojego
Kochanego taty Mieczysława i dziadków Kazimiery, Edwarda, Józefa i Bronisławy.
125 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla
mnie intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
126 proszę o modlitwę aby dobry Bóg uleczył wszystkie moje dolegliwości poporodowe- szczególnie
narządy rodne i hemoroidy.
127 Proszę o modlitwę w intencji chłopaka, które mnie zostawił. Błagam o modlitwę,proszę o pomoc
w odzyskaniu mojej utraconej miłości. Proszę o modlitwę w intencji powrótu mojego ukochanego
chłopaka.
128 z podziękowaniem za dotychczasowe modlitwy i łaski, proszę o modlitwę w intencji zgody i
miłości w rodzinie, o zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne i bezpieczeństwo, dobrą pracę i
dobrych małżonków oraz właściwe wybory życiowe i światło i dary od Ducha św. dla moich dzieci
Zofii i Pawła, o szczęśliwe małżeństwo i macierzyństwo dla Zofii i uporządkowanie życia moich
dzieci, o zdrowie, światło Ducha św. i nawrócenie osób z rodziny i znajomych. O dobro dla
Bartłomieja i Marty. O zdrowie i siły dla mnie i światło Ducha św. dla lekarzy aby umieli mnie
wyleczyć. Za moich chrześniaków i ich rodziny, za osoby ciężko chore i strapione stratami bliskich i
trudnościami życiowymi. O zdrowie i siły dla Piotra , Małgorzat, Tadeusza, Andrzeja i innych
kolegów i przyjaciół. O zdrowie dla małej Hanki i zgodę między jej rodzicami. O zdrowie dla Anny,
Marii, Kasi i jej rodziny i innych krewnych .O rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej i spraw
mieszkaniowych i sądowych dla Doroty oraz Adama. O pokój na świecie, zgodę i życzliwość w
Polsce,o to aby ludzie byli dobrzy, życzliwi sobie nawzajem, troszczyli się o przyrodę i zwierzęta.
O wszelkie błogosławieństwa Boże dla Sióstr i Kapłanów
Szczęść Boże!
Katarzyna
129 O dobrego meza Ali oraz o zdrowie,zgodę i potrzebne laski Ali Agaty i ich rodzinom
130 sw rito spraw by wojtek sie nawrocil i do mnie zadzwonil i zaczal mnie powaznie traktowac i w
koncu zaczal sie ze mna spotykac

