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Intencje z dnia 1 września:
80 Św Rito, proszę o zdrowie dla ośmioletniej Kasi, która walczy o życie w szpitalu w Prokocimiu w
Krakowie oraz o siły dla bliskich.
Ela
81 Święta Rito proszę o wyjście z choroby dla siebie i swojej rodziny oraz o wsparcie psychiczne w
walce z choroba
Dziękuję
82 Proszę o modlitwę w intencji Marii W. o opiekę Matki Najświętszej za wstawiennictwem św. Rity,
o szczęśliwy przebieg operacji która odbędzie się w ten poniedziałek i dalszego leczenia z ciężkiej
choroby.
83 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
84 Proszę o modlitwę za mnie i za wszystkich moich bliskich .Niech spełnią się moje wszystkie
błagania o zdrowie , szczęście i wszelką pomyślność dla mnie i moich bliskich zarówno tych , którzy
są tu na ziemi jak i tych , którzy odeszli do Pana Boga niech tam gdzie są będą bardzo
szczęśliwi.Niech wszystko będzie dobrze tak jak sobie wymarzyłam.
Bóg Zapłać
Beata
85 O zdrowie, dary Ducha św. i błogosławieństwo Boże dla Lilianny i Józefa z okazji urodzin.
Ela
86 Dziękuję św. Rito za szczęśliwie przeżyte wakacje, proszę o zdrowie duszy i ciała, potrzebne Boże
dary, błogosławieństwo Boże na czas nowego roku szkolnego dla Adasia i Arturka, światło i pomoc
Ducha Świętego oraz nieustanną opiekę Serca Jezusowego, Niepokalanego Serca Maryi i Aniołów
Stróżów.
Ela
87 Proszę o pokój i radość serca dla Eli, stonowanie negatywnych emocji, dobre relacje z
pracownikami, zdrowie i potrzebne Boże dary, błogosławieństwo Boże w codziennym życiu, światło i
pomoc Ducha Świętego w trudnościach oraz nieustanną opiekę Serca Jezusowego, Niepokalanego
Serca Maryi i Świętej Patronki.
88 O uwolnienie od wszelkiego zła, potrzebne łaski dla Dagmary, aby zaprzestała spotkań z dużo
starszym od siebie żonatym mężczyzną i nie robiła innym krzywd i przykrości.
Ela
89 W intencji Piotra o światło i pomoc Ducha Świętego w odnajdywaniu dróg dobra, umocnienie w
zawierzeniu i zaufaniu Bogu oraz nieustanną opiekę Serca Jezusowego, Niepokalanego Serca Maryi i
Świętego Józefa nad jego Rodziną.
Ela

90 Proszę o modlitwę za niepełnosprawną 10 letnią Antonine, która wczoraj wypadła z okna 3 piętra i
jest w stanie ciężkim. Bardzo potrzebna jest również modlitwa za jej rodzinę. Elżbieta
91 O święta Rito wierzę, że znasz moje pragnienie posiadania syna i jesteś w stanie jeszcze zadziałać
do stycznia. Przez Twoje wstawiennictwo. Patronko spraw beznadziejnych, trudnych i niemożliwych.
92 Za Alojza o zdrowie powrót do zdrowia i uzdrowienie 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 każdy 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 jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.
93 Proszę o siłę do pracy po długiej chorobie i pomyślny przebieg wszystkich kontroli.
Małgorzata
94 Święta Rito
Proszę cię o uwolnienie z grzechu masturbacji całkowicie, by to zniknęło i bym była silna i nie traciła
godności, bym miała chęć na większą walkę o to i więź z Bogiem
95 proszę o modlitwę wstawiennicza o wypełnienie się woli Bożej dla mamy Teresy,która dzisiaj ma
82lata i jest konajaca.
O siły dla opiekyjacej się siostry Gabi I dla Marioli,czyli dla mnie ,która mam tendencje depresyjne i
lęki.Dla mnie o zdrowie ,siły żebym to wszystko w pokoju przeszła.
O zdrowie dla Matteo i Laury o dobry poród i za jej małżeństwo, żyją w separacji.
O łaske nawrócenia i uwolnienie z nałogów dla Michała,Angie, Filipa,Ryśka. Zdrowie dla
Krzysia,.Za wnuki Emilka,Matteo,Luca i Constantin. Bóg zapłać

