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Intencje z dnia 10 maja:
644 SW.RITO PROSZE O POMYSLNE ROZWIAZANIE SPRAWY MOJEGO SYNA
645 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 w tym roku matury przez moja córkę. Powierzam również Darka i proszę o uleczenie
Jego zranień.
Joanna
646 Sw Rito proszę pomoż mi zacząć od nowa z Radkiem
647 Św. Rito wez w opiekę Pawła, proszę Cię dziękując za otrzymane łaski
648 Proszę o pojednanie z ukochanym oraz o zdrowie dla mamy i pomoc w spłacie kredytu.
649 Święta Rito, przyjaciółko, dziękuję Ci za opiekę nade mną i moją rodziną, proszę Cię oręduj nadal
za nami w Niebie.
Basia
650 Dziekuje Ci Sw. Rito za wszystkie laski o ktore prosilas Boga. Prosze nadal wstawiaj sie za nami.
Upros laski nawrocenia dla nas. Prosze o zdrowie w rodzinie. O szczesliwa podroz dla syna
gdziekolwiek Bedzie jechal. O szczesliwa podroz dla meza I corek. O pomoc w pracy dla Iwony, zeby
jej nie stracila. O pomoc w pracy dla Joasi, zeby ta praca nie byla Tak uciazliwa albo zeby znalazla
prace z ktorej Bedzie zadowolona. O dobrych wspolmalzonkow dla moich dzieci. Sw. Rito powiedz
Jezusowi, ze bardzo Go kocham i popros, zeby przemienil moje serce, mysli, zabral wszystko to co we
mnie jest zle.
651 Święta Rito, bardzo, ale to bardzo proszę Cię o wyproszenie łaski u Jezusa Miłosiernego w
rozwiązaniu beznadziejnej sprawy wiadomej Tobie Święta i Bogu, a która dotknęła naszą rodzinę.
Święta Rito wiesz, jak bardzo jest nam ciężko z tego powodu. Trwa to już tak bardzo długo i jest nam
coraz trudniej. Dopomóż nam i spraw, aby sytuacja ta odmieniła się całkowicie. Pokładam w Tobie
całą moją nadzieję i ufam, że pochylisz się nad moimi zmartwieniami. Będę zawsze dziękować Bogu
za otrzymaną łaskę, a Ciebie wysławiać. Twoja czcicielka - Zofia.
652 Sw.Rito prosze wsatw sie za Piotra, zeby uczyl sie z zapalem i zaliczal poszczegolne egzaminy
Bog zaplac
Mama
653 Droga Święta Rito ,patronko spraw beznadziejnych,bardzo proszę Cię za pośrednictwem sióstr
Eremitek o wstawiennictwo przed Bogiem i wyjednanie mi łaski uzdrowienia mnie z choroby
zatok,zlewnych potów,dreszczy i zawrotów głowy,które mnie dotknęły i uzupełniając się wzajemnie
niszczą moje ciało i dusze nie pozwalając mi cieszysz się w pełni poznaniem i miłością Boga.
Boże zmiłuj się nademną ,okaz mi Twoje Miłosierdzie i podziel się ze mną Twoja Miłością.

Mariusz
654 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w nowennie majowej w intencji;
Oli o zdanie matury i rozeznanie woli Bożej w dorosłym życiu, oraz Kasi i Maćka
Mamy o uzdrowienie z choroby potrzebne łaski, siły i błogosławieństwo w chorobie
mojej rodziny, rodziców, rodzeństwa i ich rodzin o potrzebne łaski, zdrowie,błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Bożej
wszystkich którzy prosili nas o modlitwę, którym obiecaliśmy modlitwę i tych którzy jej potrzebują
kapłanów, sióstr zakonnych, wszystkich wspólnot które za nami się modlą i za nami wstawiają się do
Pana
współpracowników, pracodawców o potrzebne łaski i dary Ducha Św.
chorych, cierpiących i konających oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Św. Rito wstawiaj i módl się za nami
655 - o łaskę męstwa, ufności w Bożą opatrzność, wytrwania w przeciwnościach dla Piotra.
- o światło Ducha świętego, opiekę zastępów anielskich dla sędziego.
656 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o pomyślne napisanie pracy licencjackiej dla Michaliny i zdanie egzaminu,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z podziękowaniem za wszystkie modlitwy i łaski, które na nas spływają
657 1. O łaskę uwolnienia ze wszelkich wpływów złego ducha, nawrócenie i przemianę serc Danuty i
Piotra.
2. O Bożą pomoc, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Piotra i Andrzeja
do dobrego rozwiązania sprawy.
3. O łaskę rozeznania drogi życiowej dla Piotra.
658 Nasza kochana Święta Rito, módl się za nami. Proszę Cie, abyś poprosiła Jezusa Pana Naszego
Jedynego i naszą kochaną Matkę Bożą, aby mój synek wyleczył się ze swoich zaburzeń i był zdrowym
chłopcem.
Magdalena
659 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o potrzebne łaski Boże, dla ciężko chorej Pani Marii S., o
dar pojednania się z Bogiem i najbliższymi, o opiekę Matki Najświętszej , św. Józefa .
Teresa
660 Święta Rito na początku z całego serca dziękuję ci za wstawiennictwo i modlitwę w intencji
mojego zdrowia Kochana Święta Rito dziękuję ze jesteś przymnie i wiem że czuwasz nade mną w
mojej chorobie i proszę o modlitwę o zdrowi Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia Św
Rito proszę z całego serca o modlitwę i wstawiennictwo u Boga za mojego syna Krzysztofa niech pan
pomoże rozwiązać jego trudne sprawy dziękuje z całego serca Krystyna.

661 intencje na maj 2018- za wstawiennictwem św. Rity proszę o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
, dary Ducha Świętego , opiekę Anioła Stróża dla synów Krzysztofa i Kamila oraz rodziców,
rodziców chrzestnych i całej rodziny;
662 Sw Rito miej w opiece zdrowie naszej rodziny i pomóz w problemach które mamy babcia
663 Za wstawiennictwem Sw.Rity ,prosze o modlitwe o rozwiazanie problemow finansowych i stałe
źródło
utrzymania.
Bóg zaplac za modlitwe
Irena
664 Kochana Św Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę Cię o
dalszą opiekę dla mojej rodziny. Błagam o zdrowie dla Izy, dobry wynik
badań i decyzję o odstawieniu leków.Justyna
665 O Boga w sercu i zdrowie dla wszystkich członków rodziny. O zgodę i wzajemny szacunek
między moim mężem a ojcem. Alina
666 1) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz bardzo proszę o rodzinę z
kochanym i kochającym mężem oraz jeżeli, to możliwe, z dziećmi. Dziękuję
2) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o pomóc w sprawach
sądowych mego Taty, aby nie podawano apelacji, sądy się zakończyły i Tatuś był zdrowy. Dziękuję
3) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o modlitwę w intencji
mojego Brata, aby jego praca nie szła na marne, o pomoc w wyjściu z kłopotów finansowych i o
wszelkie łaski dla jego.Dziękuję
4) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o zdrowie dla
rodziców, opiekę nad nimi i pomóc żeby nie nadużywali alkoholu.Dziękuję
5) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o pomóc w
wybudowaniu domu moich marzeń, w którym mogłabym żyć ze swoją rodziną. Dziękuję
667 O zdrowie dla mojej córki, by zdrowo rosła, o siły dla mnie, o byśmy cieszyli się rdziciestwem,
edyta
668 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
669 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę o modlitwę w intencji Agnieszki, o szczęśliwe rozwiązanie
( cesarskie cięcie termin 17 maja 2018r), o zdrowie dla niej i dzieciątka.
670 Święta Rito! Dziękując za wszelkie uzyskane łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem
błagam o wstawiennictwo w intencji moich braci, aby ich sprawy(budowa zakładu) wreszcie się
zaczęła oraz aby znalazł sobie żonę na dalszą drogę życia . Proszę również o zdrowie dla naszej
mamy. Proszę również o modlitwę dla uczniów mojej szkoły w Grudzicach jak i nauczycieli.
Gizela z Opola
671 prosze o dopisanie do nowenny majowej mojej intencji do sw Rity. Intencja o wsparcie i
pozytywne zalatwienie kontroli lekarskiej i otrzymanie odszkodowania.
Bog zaplac
Barbara
672 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu

za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
673 Święta Rito, proszę Cię ,pomóż mi znaleźć męża ,a mojemu bratu Tomkowi wyproś Boże
błogosławieństwo w nauce języka niemieckiego i życiu osobistym.Basia
674 Droga św Rito ,proszę uwolnij od nalogu alkoholowego mojego męża,aby sie opamietal i
nastapil dzien trzezwosci, o nawrócenie, uzdrowienie duszy oraz relacji z bliskimi,a w naszym domu
zapanowala milosc i zgoda, proszę o dobrą pracę dla starszego syna by nie został oszukany i wyszedł z
depresji aby moi synowie byli otoczeni przez ludzi zyczliwych, prosze sw Rito wymódl dla moich
synów dobre kochające żony,abym mogła doczekać wnuków i cieszyć się ich szczęściem, proszę o
zdrowie dla mamy i wszystkich domownikow a dla mnie siły abym mogła stawić czoła codziennym
problemom,sw Rito prosze aby skonczyly sie moje problemy zdrowotne proszę o opiekę i boże
błogosławieństwo dla moich bliskich,dziekuje za dotychczasowe łaski.Amen Jola
675 proszę o wstawiennictwo św. Rity w intencji szczęśliwego przebiegu operacji męża, szybkiego
powrotu do zdrowia oraz w intencjach całej Rodziny i Przyjaciół.
Dziękuję św.Ricie za dotychczasową opiekę.
676 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża i dobrej stałej pracy.
677 Św Rito proszę o modlitwę za moją rodzinę o szczęście zdrowie i łaski Boskie. Proszę również o
pomoc w mojej ciężkiej pracy abym wytrzymał i się nie poddawał żeby mój trud i zaangażowanie
zostało docenione przez kierownictwo Proszę o modlitwę i łaskę dla mnie i mojej rodziny
678 Św. Rito, proszę Cię o łaskę odwzajemnionej miłości, dobrego męża, który będzie mnie kochał i
szanował. Proszę także o powodzenie w życiu osobistym, zawodowym oraz łaskę prawdziwych
przyjaciół, na których będę mogła zawsze liczyć. Proszę także o łaskę zdrowia dla moich bliskich.
Agata
679 serdecznie proszę Sw. Ritę o dar uzdrowienia dla malutkiej Igi K cierpiącej na rdzeniowy zanik
mięśni
680 Święta Rito, wspomożycielko Pana, wielbię Twą moc wstawiennictwa. Dziękuję Ci za
wysłuchane modlitwy, o powrót mojego męża - Andrzeja oraz o poczęcie naszego dziecka. Dzięki
dobroci serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Andrzej zrozumiał nierozerwalność więzów
małżeńskich a dobry Bóg obdarzył nas powiększeniem rodziny. Proszę Cię Oblubienico Męki
Chrystusowej, wskaż nam drogę do dobra, abyśmy tworzyli zgodne małżeństwo, napełnione darami
Ducha Świętego. Otocz opieką czas ciąży, aby dziecko rozwijające się było zdrowe. Patronko
zatroskanych zawierzam Ci moje małżeństwo i rodzinę.
Święta Rito, pragnę prosić o wstawiennictwo za moich ukochanych braci - Michała i Kamila - aby
dążyli do szczęścia i spokoju serca, modlę się o ich pojednanie. Postaw na ich drodze dobre i wierne
żony, które będą ich wspierać i jednoczyć. Modlę się również w intencji mojego brata - Rafała, aby
wraz z żoną Alicją dążyli do miłości i wierności małżeńskiej zgodnej z wolą Bożą, otocz opieką
narodzoną 04.05. Łucję - córeczkę Ali i Rafała. Pamiętaj ukochana święta Rito o najmłodszym bracie,
Piotrku, by wyrósł na dobrego i spełnionego człowieka. Aby, w swoim czasie, poznał kochającą i
wspierającą go dziewczynę.
Błagam Cię Patronko spraw beznadziejnych w Tobie jedyna nadzieja, w Tobie pokładam ufność,
Tobie zawierzam!
Monika
681 Kochana Święta Rito, Dziękuję Ci za życie, dziękuję za przeogromną miłość Magne do mnie,
dziękuję za szczeście jakie mnie otacza, dziękuję Ci za zaufanie Magne do mnie, dziękuję Ci za
cudownego narzeczonego Magne, Dziękuję CI za radość każdego dnia,dziękuję Ci za miłość, za
zdrowie, za szczęscie, za miliony drobnych powodów, za duże i małe łaski, za każdą najmniejsza
radosć, dziękuję Ci za to, że jestem nalepsza w tym co robię w całym kraju, dziękuję za moj nowy

samochód BMW x6 w kolorze białym, Dziękuję Za moje motorki, które kocham, dziękuję za moje
piersi w rozmiarze E, za bezpieczną operacje, za lot do amsterdamu, za sprzedaże duzych działek za
duże pieniądze, dziękuję Ci ze podpisuje mnóstwo umów na wysoki procent na duze nieruchomości
ktore są drogie. Dziękuję Ci za wszelką pomoc jaką mnie otaczasz, dziękuję za motywację każdego
dnia, dziękuję za dyscyplinę, dziękuje za to, że jestem najlepsza na całym świecie, dziękuję za to ze
jestem śliczna, dziękuję za to ze jestem niesamowicie mądra, dziękuję ze zdałam tytuł magistra,
dziękuję za kazdy nowy dzień, dziękuję za to ze jestem zdrowa i pełna chęci do roboty, dziękuję za to
ze jestem ambitna, dziękuję za to ze jestem wspaniała, jeszcze raz chciałąm podziękować za
przeogromne uczucie miłości jakim darzy mnie Magne, ze mieszkamy w Norwegii i jest cudownie,
dziękuję Ci za wszystko co dobre. Za podróze duże i małe. Za możliwość zwiedzenia nowych miejsc.
682 Błogosławieństwo Boże dla Lery za zdanie egzaminu, wolę Bożą dla niej i dla jej nauczycieli
Zdrowie dla Valeria, powrót słuchu
Błogosławieństwo Boga dla Bazylego, wyzwolenie go od
w zależności od pieniędzy
Boża wola dla Bazylego i Natalii
Blagoslawenstwo Doze dla Janusza,opeki Bozej Matki
683 O św. Rito , wstawiaj się za moją córką Moniką , aby wybrała dobrą drogę życiową , a także ,
żeby spotkała na tej drodze dobrego człowieka , z którym stworzy rodzinę podobającą się Bogu .
Pocieszycielko strapionych , módl się za nami!
684 Proszę za wstawiennictwem św. Rity o modlitwę za mnie abym utrzymała się w pracy, proszę o
młodszego syna aby uzyskał promocję do następnej klasy i za starszego syna i jego sytuację rodzinną i
związaną z pracą.
Bóg zapłać
Irmina z Warszawy
685 Św. Rito,
Proszę o łaski dla mojej całej rodziny. Proszę o zdrowie, pomyślność i cierpliwość dla mnie. Abym
wdrożyła się w pracę i bym mogła wykazać się wiedzą i doświadczeniem. Bym mogła rozwijać się w
nowej pracy. Proszę o zdrowie, siłę do codzienności.
Bóg zapłać! Za to wszystko czym obdarzasz mnie i moją rodzinę każdego dnia. Bóg zapłać za
wszystko.
686 Święta Rito dziękuję Ci że mnie nie opuszczasz.
Proszę dopomóż, aby K dostał pracę w Sz. M. żeby dobrze zdała i się uczyła. Żebym obronila tytuł
mgr, w pracy żebym była szanowana i lubiana. Żeby dobrze mi się pracowało w 1.
Dopomóż nam również w sprzedaży Note. Żebym zaczęła dogadywać się z rodziną. żeby M. K. I
przyjeżdząły do nas. Niech M i S się dogadują i pracują razem jak najdłużej.
E
687 Do Świętej Rity patronki spraw trudnych i beznadziejnych i Matki Bożej Nieustającej pomocy
prosząc o wstawiennictwo, poparcie i uproszenie łask, których bardzo potrzebujemy u Boga
Najwyższego Jezusa Chrystusa. Proszę o miłość, zgodę, zdrowie, Boże Błogosławieństwo w mojej
rodzinie. O wszelkie łaski dla mojej córki Barbary, o siłę, wytrwałość w zmaganiach życia
codziennego, rozsądne podejmowanie decyzji i żeby jej się ułożyło w życiu prywatnym i
zawodowym. O wszelkie łaski dla mojego syna Marka, o siłę i wytrwałość w zmaganiach życia
codziennego, rozsądne podejmowanie decyzji i żeby jej się ułożyło w życiu prywatnym i
zawodowym. O wszelkie łaski dla mojej córki Anny, aby wzrastała w zdrowiu i dobrze znosiła trudny
wiek dojrzewania, o siłę i wytrwałość w nauce. O siłę i wytrwałość w abstynencji dla męża, żeby
dojrzał do bycia ojcem i mężem. Proszę o wszelkie łaski dla mnie jako żony i matki, żebym zawsze
była silna i podołała w zdrowiu swoim obowiązkom.
Maria

688 bardzo proszę o modlitwę za moją mamę IP aby była zdrowa na sercu, umyśle, ciele i duszy.
Bardzo też proszę o to, aby Święta Rita wybłagała u Boga aby mój tata JP nie pił nigdy więcej
alkoholu.
Dziękuję za wszelkie modlitwy
Beata
689 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam kuzyna Mirka Nykiel prosząc o uzdrowienie go z choroby guza mózgu
.Jeżeli nie ma szansy na uzdrowienie to pomóż mu pogodzić się z tą chorobą i znieść ją cierpliwie.
Sw Rito daj mu wiarę w wyzdrowienie i spraw aby mógł jeszce żyć dla rodziny ..
Pobłogosław go i otocz swoja opieką ..
Sw Rito módl się za nami !!!
Twoja czcicielka
Urszula
690 Najdroższa św. Rito, nieustannie proszę o wsparcie dla Krzyśka... dla Niego i dla mnie, aby nie
tracił wiary w odzyskanie sił. Agnieszka
691 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia syna, o pracę dla.niego i poprowadzenie w sprawch
rodzinnych. Bóg zapłać. Małgorzata..
692 Św.Rito z całego serca dziękuję Ci za otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc mojej rodzinie
szczególnie o zdrowie oraz o pracę Twoja Wierna Czcicielka
693 Przesylam intencje na Majową uroczystość i Nowennę do sw.Rity:
Prosze Cie Sw.Rito o wstawiennictwo za moim mezem Maciejem o nawrócenie,dary Ducha Św.,łaske
spowiedzi i wzrastanie w milości Bożej
dziekuje
pozdrawiam,
Basia
694 Proszę o modlitwę za moją całą rodzinkę oraz o szczęśliwe wszczepienie rozrusznika serca mojej
żonie oraz o wspomożenie w leczeniu mojej choroby nowotworowej.Bóg zapłać Kazimierz
695 Kochana św. Rito,
Gorąco proszę Cię o zdrowie i wyjście z kłopotów finansowych.
Twoja Agnieszka
696 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
697 Św. Rito dziękuje za otrzymane łaski. Proszę o odnowienie kontaktów z moim synem Łukaszem i
moją wnuczką Mają. Dziękuję.
698 o czystosc przedmalzenska dla wojtka, zdanie sesji, dobra prace, prosze o meza
699 Święta Rito,
bardzo dziękuję za Twoją opiekę i wstawiennictwo u Pana Jezusa, Tak wiele łask otrzymałam dzięki
Tobie i za wszystkie bardzo dziękuję. Proszę o błogosławieństwo w pracy, proszę o to, zebu firma
przetrwała i żebym nie utraciła pracy. Opiekuj się moimi rodzicami. Proszę o zdrowie i siły dla nich.
Gosia
700 Proszę o Włączenie mojej intencji do Nowenny w tym miesiącu.
Najukochańsza Swięta Rito w Tobie cała nadzieja.

Błagam, wstaw się do Boga Pana naszego by uprosić nam pomyślne zakończenie spraw urzędowych.
Prosimy o zdrowie i siły dla J, T i A.
Proszę takźe o błogosławieństwo w pracy, aby wszystko potoczyło się pomyślnie i abym dostała stałą
umowę.
A
701 Za pośrednictwem św. Rity Wielmożny Boże proszę Cie o wysłuchanie mojej prośby.
Proszę o pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej, o spłacenie
długów, w tym długu hipotecznego, o dobrą pracę, a przede wszystkim
uwolnienia się od spraw mojej przeszłości. Proszę również za zdrowie mojego męża Henryka i
uzdrowienie mojego kręgosłupa i bólu nóg.
Wielebne Siostry,proszę o modlitwę za nas.
Bóg zapłać,
Romana
702 Święta Rito ! proszę o światło Ducha Świętego,łaskę dobrej spowiedzi i komunię Wielkanocną
dla Agaty,o błogosławione owoce peregrynacji znaków Bożego Miłosierdzia dla naszej rodziny
703 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców ,dziadka i dla mnie. Żeby wszystkie moje
sprawy zdrowotne się wyjaśniły. Proszę Cię Święta Rito o dobrego męża, który będzie mnie kochał,
szanował i wspierał w trudach życia. Takiego, który będzie również szanował moich rodziców i
otaczający nas świat. Prosze Cię o miłość Dominika do mnie. Dziękuję za wszystkie łaski, które od
Ciebie dostałam. Miej mnie w swojej opiece. Twoja czcicielka Monika.
704 proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, za męża który opuścił naszą rodzinę, o
rozeznanie naszej drogi, za porzucone córki, za mnie o siły do walki o ocalenie małżeństwa. Św Rito
zanieś prośby, byśmy zechcieli i umieli odbudować naszą rodzinę, bysmy mogli iść dalej drogą
wyznaczoną przez Boga, by przysięga małżeńska nie była tylko tekstem wypowiedzianym przed
ludźmi, ale bysmy umieli się z niej wywiązać względem siebie i Boga. Bóg zapłać
705 Święta Rito. Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwej podróży oraz dziękuję za otrzymane
łaski.

