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Intencje z dnia 1 stycznia:
72 Św RITO proszę Cie aby dobrze nam wyszedł remanent wpracy , aby nasza wspołpraca układala
sie tak jak do tej pory
73 Bogu znane intencje
74 Proszę o modlitwę za mnie, za moją rodzinę, za rozwój mojej firmy lub o znalezienie dobrej pracy,
która da mi radość, spełnienie i pozwoli zapewnić utrzymanie rodzinie. Jeśli będzie to nowa praca proszę o uczciwe podejście przełożonych.
Proszę wszystkich o modlitwę, aby w końcu wszystko od tego roku zaczęło się układać pozytywnie,
abym odzyskał radość życia i wyszedł z depresji i bezsenności. Proszę o zdrowie.
To co przeszedłem przez ostatnie lata niejednego mogło by doprowadzić do samobójstwa. Nie
podałem się. Oparcia szukam w Bogu. Bogu i Maryji zawierzam swoją przyszłość. Wszystkich
Świętych proszę o wstawiennictwo w moich intencjach.
Panie Boże - obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną i
obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło! Panie Boże proszę Cię, pomóż mi
abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze pamiętał, że mam je od Ciebie!
Proszę również o ochronę przed złymi ludźmi, którzy chcieliby mi zaszkodzić lub oszukać. Proszę,
aby ręka Boska usuwała takich ludzi z mojej drogi życiowej i zawodowej.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Błagam wszystkich czytających o modlitwę w moich intencjach.
Odwdzięczę się tym samym. Bóg zapłać wszystkim.
Grzegorz
75 *święta Rito błagam pomóż mi upros Pana o dar życia i zdrowia dla mojego wnuczka wcześniak
Fabianka który jest w ciężkim stanie w szpitalu.pozwol by rodzice mogli cieszyć się jego
wychowaniem,by wyrósł na dobrego człowieka.Aga
76 Czcigodna Św. Rito, dziękuje za ubiegły już rok. Był jak sama wiesz dla mnie ciężki, zresztą chyba
już taki będzie każdy. Ile łez wylewam w ciągu roku, wiesz tylko ty moją orędowniczko. Proszę Cię o
modlitwę, w szczególności teraz gdy szykuje się nam remont. Aby wszystkie zgrzyty, niedomówienia
zanikły wszystko odbyło się w spokojnej atmosferze. Błagam spraw aby rodzice się już nie kłócili,
żeby choć dzieciństwo mojego brata było dla niego bardziej beztroskie, ja go nie miałam to
przynajmniej on niech ma. Proszę wspomóż mnie w modlitwie do Naszego Pana Jezusa Chrystusa,
żebym każdego dnia nie była strzępkiem nerwów, żebym spotkała na swojej drodze coś co sprawi
żeby uśmiech na mojej twarzy nigdy nie znikał. Błagam Cię moja oblubienico Św. Rito.
Dziękuje jeszcze raz i błagam pomóż mi i daj siły na cały obecny już rok i nadchodzące trudne
tygodnie. Twoja Ag.
77 Sw.Rito dziekuje za opieke i pomoc w trudnych sprawaw prosze pomoz siostrze Wiesi i Zdzichowi
w malzenstwie przemien jego serce w dobro aby jej bronilł prosze
78 Święta Rito wyproś łaskę zdrowia dla mojego wujka Ryszarda który wzmaga się z złośliwym
rakiem przełyku by Pan Bóg obdarzył go zdrowiem, żeby miał dobre wyniki i dobrze mu badania

wyszły żeby ta chemia która teraz bierze zwalczyła tego raka i żeby się lepiej po niej czuł.BŁAGAM
OBDARZ GO ZDROWIEM, UFAM CI. Anna
79 Proszę Cię Panie Boże za wstawiennictwem Sw. Rity o pomyślne zakończenie moich trudnych
spraw, daj mi siłę do szybkiego rozwiązania żebym nie wpadła w jeszcze większą depresję. Pozwól
mi dalej pomagać tym, którzy bardzo mnie potrzebują. Panie, Ty o wszystkim wiesz,więc wysłuchaj
mnie i spraw, by przy skutecznym wstawiennictwie Św. Rity sprawy zakończyły się szybko i
spokojnie.
T.
80 Ukochana św. Rito, czuwaj nad moimi córkami. Elżbiets
81 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski otrzymane w ubiegłym roku.
Proszę uwolnij mnie od człowieka ,który tak wiele w życiu przykrości mi wyrządził.
Pozwól stworzyć związek oparty na miłości
i wzajemnym szacunku z innym mężczyzną.
Aneta
82 KOCHANA SWIETA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. PIERWSZEGO
DNIA NOWEGO ROKU CHCIAŁABYM CI PODZIEKOWAC ZA ZDROWIE, ZA ZYCIE, ZA
SPELNIONE MARZENIA, ZA CUDOWNA RODZINE, ZA CUDOWNE ZYCIE, ZA TO ZE
ZOSTAŁAM DOKTORANTKĄ W PRZEPIĘKNYM NORWESKIM MIESCIE TRONDHEIM. ZE
JESTEM PIEKNA, SZCZUPLA, ZE MAM KOCHAJĄCEGO NARZECZONEGO MAGNE,
KTORY OSWIADCZYŁ MI SIE NA BALI, DZIĘKUJĘ CI ZA JEGO NIEOGRANICZONĄ
MIŁOŚC DO MNIE, ZA TO ZE MOGE MU ZAUFAC ZA TO ZE JEST MI ODDANY I WIERNY,
DZIĘKUJĘ CI ZA OGROM SZCZESCIA JAKIE NA MNIE SPŁYWA, ZA TO ZE CZUJE SIE
WOLNA, ZE MOGE SIE ROZWIJAC, ZA TO ZE MOGE BYĆ W NOWYCH MIEJSCACH, ZA
TO ZE MOGŁAM PORZUCIC DOTYCHCZASOWĄ PRACE A NOWA SAMA MNIE
ZNALAZŁA, DZIĘKUJĘ CI ZA OGROM MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH. DZIĘKUJĘ CI ZA
NOWE ZYCIE, ZA MOZLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SIE W NOWE MIEJSCE, GDZIE
OTACZAJA MNIE SUPER WSPANIALI LUDZIE, GDZIE KAZDY MI POMAGA, GDZIE
WOKÓŁ MNIE JEST TYLE MIŁOŚĆI, GDZIE CIAGLE JA ODCZUWAM, DZIEKUJE CI ZA
WSZYSTKIE ŁASKI, ZA TE POMOVNE GESTY, DZIEKUJE CI ZA SUKCES, ZA BOGACTWO,
ZA WIARE, ZA SILE, ZA WYTRWALOŚC, ZA TO ZE OSIAGAM SWOJE CELE, ZA TO ZE
MAM WYSOKIE ASPIRACJE, DZIEKUJE ZA ZDROWIE, ZA MOC, ZA WYTRWAŁOŚC, ZA
MOZLIWOŚC ZARABIANIA MILIONOW, ZWIEDZANIA SWIATA, POSIADANIA
CUDOWNEGO NARZECZONEGO. ZA PRZEOGROMNE LASKI SZCZESCIA JAKIE NA MNIE
SPŁYWAJĄ, DZIEKUJE CI ZA ZDROWIE ZA ZYCIE ZA SUKCESY, W DZIEN I W NOCY
WSZYSTKO MI SPRZYJA, NAJBARDZIEJ SIE CIESZE Z TEGO ZE ZOSTAŁAM
DOKTOTANTKA NA UNIWERSYTECIE
83 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o uzdrowienia.
Proszę o łaskę znalezienia pracy.
Proszę o łaskę podejmowania dobrych życiowych decyzji.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie oraz żebym była dobrą matką dla swoich dzieci.
Proszę o łaskę wytrwania i poprawy sytuacji w pracy u męża.
Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę, żeby zagęściły mi się włosy oraz żebym schudła.
Dziękuję.
84 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby.

O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie z choroby skórnej
dziecka. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla
naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
85 Proszę o modlitwę za mnie i za moich bliskich. Niech spełnią się wszystkie moje marzenia i
pragnienia o zdrowie , szczęście i wszelka pomyślność dla mnie i moich bliskich zarówno tych
żyjących jak i wieczne szczęście dla tych , którzy już odeszli do Boga. Niech będzie dobrze w tym
2019 roku , niech będzie tak jak sobie tego życzę!!!!
Bóg Zapłać
Beata
86 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o zgodę między Anetą a Łukaszem
- o kobietę dla mnie Łukasza mądrą,zaradną,inteligentną,pracowitą,piękną,z poczuciem humoru,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o siły do pokonywania życiowych trudności dla Anety i Łukasza,
- o pokorę,posłuszeństwo dla Julii M.,Jakuba M. i Jakuba G,
- o zgodę w rodzinach Łukasza i Anety P.,
- o dary Ducha Świętego dla Łukasz i Anety P. oraz dla członków naszych rodzin,
- o nawrócenie dla Jakuba i Julii,oraz dary Ducha Świętego dla nich by spokorniały
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina i dary Ducha Świętego dla niego
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy,by jej mąż wreszcie zmądrzał i docenił swoją
żonę,oraz pokochał i z miłością traktował swoich pasierbów. Oraz o siły dla Anety do niesienia
swojego krzyża cierpienia.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

