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Intencje z dnia 11 czerwca:
756 Św. Rito
dziękuję za wszelkie wstawiennictwo w moich prośbach.
Dziś proszę o zdrowie dla Władysława i o umocnienie albo odrodzenie naszej miłości.
Proszę o błogosławieństwo dla moich dzieci, aby znaleźli tę jedyną prawdziwą miłość życia.
Renata
757 Proszę o modlitwę w intencji, by Paulina przestała mnie ignorować, a zaczęła zauważać. Proszę o
STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym mieszkam...
758 Święta Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla moich córeczek Oli i Zosi aby nie cierpiały na
nadpotliwość. Miej w opiece całą naszą rodzinę.
759 św. Rito---- tyle mam spraw trudnych , niezałatwionych, nie umiem, boję się sama jak to ruszyć.
Tak bardzo pragnę aby to dłużej nie ciągnęło się z mną, aby zadość uczynić za te długi, nie załatwione
sprawy, oddać co komu się należy--św. Rito----dopomóż---uproś łaski tej pomocy u Mateńki
Naszej......Matko Najświętsza niech się Twoja i Twego Syna wola wypełnia.
758 Święta Rito, dziękuję za otrzymane do tej pory łaski i gorąco proszę o wstawiennictwo u Jezusa
Miłosiernego w sprawach Tobie i Bogu wiadomych. Ufam w Twoją pomoc i powierzam siebie i moją
rodzinę Twojej opiece.
Twoja czcicielka - Zofia.
759 Dziekuje za wszystkie laski, ktore otrzymalam od Boga za posrednictwem Sw.Rity. Prosze o
zdrowie w rodzinie, o dobrych wspolmalzonkow dla moich dzieci, o pomoc w pracy dla Iwony, O
szczesliwa podroz dla moich dzieci gdziekolwiek beda jechac. Prosze, zeby Piotr wrocil do kosciola.
Prosze o uleczenie z raka Barbary I Haliny. Prosze, zeby Justyna i Agnieszka donosily ciaze i urodzily
zdrowe dzieci. Prosze tez za Danute I jej meza, zeby pogodzili sie ze smiercia syna, zeby Bog ich
pocieszyl.
760 O łaskę Bożą dla mnie dzieki wstawiennictwu św. Rity abym postarał się o dobre zastępstwo dla
mnie w pracy, i łaski Boże dla tego który będzie mnie zastępować
761 ś Rito błagam o zdrowie dla mojego 3 tygodniowego synka .prosze uzdrow go i otaczaj go swa
opieka
762 W związku z prawdopodobnym zagubieniem ważnego dokumentu służbowego, pokornie proszę o
wstawiennictwo modlitewne za przyczyną św
Rity o łaskę abym go jak najszybciej odnalazł a jeśli to niemożliwe, abym uniknął konsekwencji które
mogą być przykre, i dotkliwe i uderzać w moja rodzinę.
763 Pragnę przesłać Intencję na Czerwiec 2019
" Bardzo Cię proszę o pomoc w moich problemach i codzienne wstawiennictwo i nieustanną pomoc.
Proszę o zdrowie w całej mojej rodzinie, proszę o to żebym nigdy nie utracił swojej córeczki. Bardzo
Cię proszę o zdrowie dla mnie, Ty znasz moje choroby...
Proszę o szczególne wstawiennictwo dla ważnej dla mnie osoby. Żeby ta osoba zrozumiała swoje
błędy i się poprawiła...

Spraw proszę abym otrzymał za Twoim wstawiennictwem to o co Ciebie proszę i błagam każdego
dnia, spraw bym był szczęśliwy, abym mógł wielbić Cię na wieki.
Wesprzyj mnie w moich planach i pozwól wszystko spełnić, żeby udało mi się to o co proszę.
Za wszystkie otrzymane łaski składam Ci Bóg zapłać....
Łukasz
764 Św Rito dziekuje za Twe wstawiennictwo i prosze abys u naszego Pana wyprosila nam laske
dobrej milosci, cierpliwosci i wzajemnego wzrostu w wierze, laske zdrowia, laske malzenstwa i
Bozego blogoslawienstwa. Prosze o dar uleczenia z nurtujacych mysli, lekow, stresu. Dla rodziny o
duchowe umocnienie i zdrowie, wzajemna milosc, zyczliwosc, o Dary Ducha Swietego.
765 Kochana Święta Rito na początku z całego serca dziękuję ci za wstawiennictwo i modlitwę w
intencji mojego zdrowia i wiem ze jesteś przymnie i wiem że czuwasz nade mną w mojej ciężkiej
chorobie i proszę o modlitwę o poprawę zdrowia Św Rito dziękuje za za opiekę i pomoc każdego dnia
wiem ze jesteś przymnie z całego serca dziękuje Krystyna.
766 Święta Rito, dziękuję za Twoje wsparcie. Proszę, dodaj mi więcej odwagi, siły, cierpliwości i
wytrwałości oraz ogromnego spokoju. Dodaj mi chęci, zapału i pewności siebie. Niech będę odporną
na słowa i zachowania innych. Proszę Cię, uproś zdrowie dla Mamy, Magdy, cioci Ani i Maryli, Basi,
małego Olafa, pani Basi, VIoletty, Gosi i Zosi oraz dla mnie.
767 Panie Jezu proszę za wstawiennictwem Św. Rity o wszelkie łaski dla mojego małżeństwa oraz
naszych dzieci. Proszę o łaskę dobrej pracy dla męża, o uwolnienie nas od problemów finansowych i
materialnych, o uwolnienie mojego męża od nałogów. Proszę o miłość i wiarę. Proszę także za Asię o
dar macierzyństwa.
Agnieszka
768 *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, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
769 Prosze o zdrowie duszy i ciala czlonkow mojej rodziny.
Bog zaplac
Ela
770 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo u Pana ponieważ jestem pogubiona. Pomóż znaleźć mi
pracę która będzie mi odpowiadać, w której będę dobrze się czuła i będę dobrze traktowana, taka która
nie będzie mi zaburzać życia rodzinnego i chrześcijańskiego. Święta Rito módl się za nami!
Ewelina spod Krakowa
771 Droga Święta Rito.Bardzo dziękuję za otrzymane łaski za Twoim pośrednictwem.Bardzo proszę
dalej Wypraszaj dla mnie i mojej rodziny potrzebne łaski.Bardzo proszę, aby mój syn Michał zaliczył
sesje,dokonywał właściwych wyborów,miał dobrą żonę w przyszłości.Bardzo proszę,aby moja córka
Weronika zdała poprawkę z j. polskiego i dostała się do właściwej dla siebie szkoły, w której sobie
poradzi.Bardzo proszę o zgodę,wzajemne wsparcie i wzajemną miłość dla moich rodziców: Janinę i
Stanisława.Bardzo dziękuję. Renata.
772 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych dziękuje bardzo za otrzymane łaski,
bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mnie, mojej córeczki i moich najbliższych. Proszę żeby na mojej
drodze pojawiła się prawdziwa miłość, która pozwoli mi uwolnić się od przeszłości i pozwoli
odzyskać radość życia. Proszę aby ojciec mojego dziecka się ogarnął i nie robił trudności mnie i mojej
córeczce a kobieta pod której wpływem jest zniknęła z jego życia. Jezu Ty się tym zajmij. A
773 Święta Rito! Dziękuję za wysłuchanie moich próśb, za pomoc, proszę o

łaskę macierzyństwa, długo wyczekiwanego szczęścia w naszej rodzinie.
Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla bratowej.
BH
774 ŚW.Rito patronko spraw trudnych ,beznadziejnych błagam wyproś mi łaski o które Cię proszę
trzeżwość,nawrócenie ,opamiętanie dla Łukasza,przemianę życia ,wyprowadż go na właściwą drogę
chroń od złego ,kłopotów .Ty wiesz jak jest ciężko i trudno jakie są kłopoty , pomóż proszę niech ten
koszmar się skończy . Uproś ,wybłagaj u Jezusa Ukrzyżowanego Miłosiernego i Matki Najświętszej
łaski o które Cię proszę.ŚWIĘTA RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Jezu Ufam Tobie.
775 Proszę o modlitwę za moje zdrowie, rodziny, dobrą pracę, i szybkie założenie rodziny z Januszem
776 Przez wstawiennictwo św. Rity proszę o modlitwę w znanej Panu Bogu intencji.
777 Święta Rito, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę Cię o wstawiennictwo w moich
intencjach które powierzam Ci każdego dnia. Teraz szczególnie proszę o modlitwę w intencji mojego
przyjaciela, aby odzyskał spokój, poczucie spełnienia zawodowego i żeby dokończył doktorat. Bóg
zapłać
778 przez wstawiennictwo św. Rity dziękuję Miłosiernemu Bogu za wszystkie łaski już otrzymane i
proszę o kolejne prowadzenie według woli Bożej , o dar zdrowia dla nas , naszych dzieci, rodziców i
wnuków, o dobre wybory życiowe oraz zgodę i pokorę w naszej ojczyźnie. Szczególnie o dar Nieba
dla zmarłych
Z Bogiem, Elżbieta
779 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o łaskę dobrego męża, z którym założę
szczęśliwą rodzinę. Pragnę poukładać sobie życie osobiste. Proszę o postawienie na mej drodze
dobrych ludzi. Św. Rito proszę także o zdrowie dla mnie, moich rodziców i brata, proszę o zgodę w
całej rodzinie oraz o potrzebne dla nas wszystkich łaski.
Pragnę podziękować Ci św. Rito o pomoc w znalezieniu pracy w miejscu mojego zamieszkania,
pierwszy etap rekrutacji odbył się dokładnie 22 maja- w Twoje święto. Chwała Tobie Panie!
Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę.
Patrycja
780 święta Rito proszę jak co miesiąc o łaskę zdrowia dla mojej mamy. żeby udało się jej wrócić do
sił i by tata się nie poddawal. żeby jeszcze udało cieszyć się jej życiem, zamiast miec myśli
samobójcze. proszę również by w moim małżeństwie się układało i by znalazła się dla mnie praca,w
której sobie poradzę
781 Swięta Rito,
proszę wstaw się za naszymi ziemskimi sprawami
udzielaj potrzebnych Lask i Opieki na każdy dzień dla:
Agnieszki i Piotra
Lukasza
Joanny, Wojciecha i Marysi
Marii
Anny i Jacka
oraz dla rodzin Krystyny, Adama i Arlety,Romana
782 Święta Rito, proszę o ratunek dla naszego małżeństwa, o nawrócenie męża i zdrowie dla całej
rodziny
783 Proszę o potrzebne łaski, Boże bł. i pomoc w założeniu rodziny dla Gosi i Pawła.

784 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Jestem osobą uzależnioną i zacząłem
ok 10 lat temu ścieżkę zdrowienia. Wiele się nauczyłem, wiele dostałem, ale też dużo mam jeszcze
pracy przed sobą. Dzięki trzeźwosci i zdrowieniu zacząłem widzieć prawdę o sobie, ale też, chcąc nie chcąc, wokół siebie. Na trzeźwo zauważyłem bardzo silne mechanizmy współuzależnieniowe i
mojej żony. Jest silnie związana ze swoją matką (zbudowały sobie dawno temu strefę ochronną przed
skutkami alkoholizmu ojca żony) , a nasza małżeńska relacja w porównaniu jest o wiele słabsza i
pogarsza się. Czasem jestem już zmęczony nieustanną kontrolą ze strony żony, jej lękami o
przyszłość, stresem, brakiem zaufania i napięciem. Nie umiem jej pomóc. Gdyby nie dzieci to bym
dawno już się wyprowadził. Proszę o wsparcie modlitewne i szturm do nieba o uratowanie naszego
małżeństwa.
785 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę. Proszę o dalsze łaski.
Proszę o pomoc w napisaniu pracy magisterskiej i o pomyślną obronę.
Proszę o lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenie.
Proszę o znalezienie dobrej pracy dla Przemysława.
Proszę o dobrą ekipę remontową i fundusze na ocieplenie domu rodzinnego.
786 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Eweliny i Emila. Oby mieli siłę i wiarę aby ratować to
małżeństwo. Swięta Rito wstaw się z nimi
787 proszę o modlitwe w intencji znalezienia dobrej dla mnie i stałej pracy, prosi Alicja lat 41.
788 Święta Rito pokornie Cię proszę o wstawiennictwo w moich sprawach, na których bardzo mi
zależy. Proszę o to, żebym jak najszybciej i za pierwszym razem zdała egzamin z prawa jazdy, proszę
o to, żebym była finansowo niezależna od męża, proszę o przemianę serca Sebastiana i Jakuba, o
nawrócenie Adama i Łukasza oraz o Miłosierdzie Boże dla moich kochanych Rodziców oraz dla dusz
czyśćcowych. Jezu wylej na mnie i moich bliskich swoje Miłosierdzie, wylej Swoje Miłosierdzie na
dusze czyśćcowe, otocz opieką Siostry Eremitki.
789 Proszę o zdrowie i wyleczenie tego co mnie trapi.
790 W intencji otrzymania pracy i dalszych spotkań Darka.
791 Święta Rito proszę Cię wstawiaj się u Pana naszego w intencji mojej przyjaźni, żeby była piękna,
codzienna, pełna miłości i troski.
792 Sw.Rito pomóż mi rozwiązać problemy mieszkaniowe oraz znaleźć dobrego męża. Proszę Cię
także o dobra prace dla Rafała
Aneta
793 proszę o modlitwę o dobrą prace dla adama i pomoc w pracy dla mnie, o miłosc zgode i zdrowie
w rodzinie.
794 Bardzo proszę ,o modlitwę w intencji opieki nad moimi dziećmi Rafałem i Anetą . Aby wybory
jakich dokonują , były dobrymi wyborami. jednocześnie dziękuję za okazywaną pomoc , jaką już
otrzymali. Proszę , o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej , oraz aby sprawy finansowe się
wyjaśniły .
Serdeczne Bóg zapłać .
Teresa.
795 Za wstawiennictwem św Rity proszę o pokój w mojej rodzinie. Proszę o uzdrowienie mojego
synka i potrzebne łaski. Miej w opiece mnie, moje sprawy zawodowe i rodzinne.
796 Dziękuję za otrzymane łaski , o uleczenie wewnętrzne ,zewnętrzne . Proszę o spokój serce , o
prawdziwą miłość dobrą wartościową kobietę-żonę z którą będę tworzył rodzinę , żebym był dobrym

mężem ojcem , , żebym potrafił kochać ufać ,żebym wiedział że dana kobieta to , miłość pochodząca
z Woli Bożej, większą cierpliwość , O zdrowie –błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla mnie , dla
mamy , całej mej rodziny znajomych których Bóg stawia mi na drodze , za te osoby które modlą się
za mnie w moich intencjach , o te intencje które noszę w sercu , poprawę finansową ( mieszkanie dla
mnie )- o dobrą decyzję w sprawie mieszkania ,o szybkie wyleczenie wady zębów , o dobrą ekipę w
pracy , spokój , poprawę relacji z ludźmi , o przyjaciół . A także proszę o modlitwę w tych intencjach
którzy prosili mnie o modlitwę, za te osoby które dodają mi sił wiary .Za całą grupę modlitewną do
których należę na portach .Nawrócenie mamy koleżanki proszę o modlitwę za Ania . Agnieszkę .
Dorotkę , Anie , Anie . Basię , Kasią , Kasie , Ele , o zdrowie dla osób chorych na raka .Także proszę
o modlitwę w tych intencjach które mam w sercu . O poprawę małżeństwa dla mojej siostry, dla
Moniki , Kasi . O życie wieczne dla Tata , dziadków –babcie , całej mej rodziny , przodków .O
zdrowie dla Ani J., dla mamy . O spokój w pracy , większą cierpliwość , żeby ludzie nie oskarżali
mnie nie obczarniali . JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ .
797 Święta Rito, proszę Cię o pomoc w odnalezieniu osoby, z którą mogłabym stworzyć szczęśliwy
związek i założyć rodzinę, proszę o pomoc w zbudowaniu mocnych fundamentów wiary i szczęścia
rodzinnego. Proszę pomóż abym miała dobrą pracę i pomocnych uczciwych ludzi na mojej drodze.
Błagam aby marzenia z pracą się spełniły. Proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, oddal ode mnie
wszystkie myśli i czyny złych ludzi, którzy bardzo mi zaszkodzili. Modlę się za nich, aby znów stali
się dobrzy i przyjaźni dla bliźnich. Proszę wysłuchaj mojej prośby. Dziękuję za wszystko co każdego
dnia otrzymuję, za szczęście, siłę, cierpliwość i umiejętność radzenia sobie w trudnych dla mnie
sytuacjach. Proszę o modlitwę za miłość w moim domu, wierność, szczerość, radość i bezpieczeństwo
mojego domu i rodziny, proszę o zdrowie dla mnie i moich bliskich, za szczęście i mądrość w pracy
oraz bezpieczeństwo finansowe.
798 Panie jeśli to jest zgodne z Twoją wola proszę o zmianę stanowiska w pracy. Ty wiesz Pani. Jezu
ufam Tobie.
799 Błagam Św Ritę o wstawiennictwo u Boga w intencji mojego syna o nawrócenie i uwolnienie z
nałogów , o zdrowie dla mojego męża syna i dla mnie oraz o ukojenie w ogromnym bólu po stracie
męża dla mojej kochanej siostry i jej synka.Boze pomóż.Jezu Ufam Tobie.
800 Święta Rito,
zabierz z naszej rodziny mojego męża Andrzeja.
Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, zabierz od nas mojego męża Andrzeja.
Błagam, chcę żyć bez niego.
Szczęść Boże
Kasia
801 Św. Rito błagam Cię, abym zdała egzamin międzynarodowy w lipcu tego roku i o cud zajścia w
ciążę.
802 Intencje do św. Rity na czerwiec br
--------------------------------------------Kochana św. Rito wdzięczna za Twoją opiekę modlitewną proszę nadal o Twoje wstawiennictwo u
Boga dla mojego syna o zdrowie, błogosławieństwo w trudnej i odpowiedzialnej pracy i o to aby na
swej drodze spotkał dobra dziewczynę, z którą mógł by iść przez życie.
Proszę też o modlitwę za zdrowie mojego męża aby minęły zaistniałe dolegliwości i wszystko wróciło
no normy.
DM
803 Czy grozi mi męczeństwo lub coś podobnego?
804 Proszę Św. Ritę oraz Najświętszą Panienkę o odpowiedzi na moje
pytania: dlaczego jestem taki nielubiany, dlaczego wszyscy patrzą mi

na ręce i mnie nienawidzą, czy to kiedyś się skończy, czy mam szukać
sobie innego miejsca na świecie czy docieplić dom?
805 Proszę o włączenie do nowenny modlitwy, o wstawiennictwo św. Rity w intencji syna Damiana o
łaskę wiary i pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty ( od kilku lat nie był
w spowiedzi ) o przemianę serca, uzdrowienie duchowe wewnętrzne i psychiczne, o znalezienie
stałej pracy, o cierpliwość i wytrwałość w pracy, o dobrą żonę i potomstwo, o zdrowie i siły
w stawianiu czoła w trudnościach codziennych.
W intencji córki Anny o zdrowie, dobrego męża i zdrowe potomstwo, o stabilizację rodzinną i
zawodową.
Prosi mama
806 Święta Rito, proszę Cię pomóż mi odzyskać córkę Martynę.
807 "Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla moich najbliższych: mamy, męża, dzieci z rodzinami,
mojego brata oraz Kasi.
Błagam Cię święta Rito, proś Boga dla mojej córki Joasi o łaskę wiary, zdrowia i by wróciła z rodziną
do Polski, jeśli taka Wola Boża!
Proszę o szczęśliwą podróż Zbyszka i Bartka z rodziną.
Święta Rito proś Boga za nimi!"
Z serdeczną pamięcią w modlitwie.
Urszula
808 Proszę Cię święta Rito o wstawiennictwo za Kamilą i Łukaszem. Uproś im u Pana naszego
potrzebne łaski, aby pomyślnie rozwiązały się ich SPRAWY. On wie czego oboje potrzebują. Niech
jego łaska dotchnie ich i uleczy. Niech spotykają na swej drodze dobrych ludzi, którzy pomogą im
przetrwać ten trudny czas. MZ
809 Święta Rito proszę o wstawiennictwo za moim kolegą, aby rozwiązały się pomyślnie wszystkie
jego sprawy. Proszę także o opiekę nad córeczką mojej koleżanki oraz siły i potrzebne łaski dla calej
jej rodziny.
810 Droga Święta Rito błagam Cię o zdrowie i bezpieczną przyszłość dla moich synków Stasia i
Jędrusia, a także o zdrowie dla mnie i mojego męża abyśmy mogli wspólnie wychować synków.
Proszę Cię także o zdrowie dla mojej przyjaciółki Ewy, żeby ustały jej dolegliwości. Bóg zapłać.
811 Św Rito proszę o potrzebne dary Ducha Świętego dla Wiktorii i Oli. Niech Matka Boża otacza ich
płaszczem Swojej opieki przez całe ich dorosłe życie, a dobry Bóg obdarza ich swoimi łaskami i
prowadzi po właściwych drogach.
Dziekuje za pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy przez Ole i Wiktorie, dopomóż
aby bezpiecznie dla siebie i innych jeździły samochodem. MZ
812 W intencji Marty i Mateusza, za wstawiennictwem Św. Rity proszę dobrego Jezusa aby uzdrawiał
w nich rany z dzieciństwa i wszytko to co jest przyczyną ich problemów. O pracę dla Mateusza, na
którą pozwoli jego chory kręgosłup. Jezu prowadź ich swoimi ścieżkami bo Ty Panie wiesz co jest dla
nich najlepsze.
813 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków: Ani i Antka, o miłość mojego życia, za spokój
dusz moich rodziców, brata Tadeusza, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny
Rojek i Andrzeja Alexandrowicza. Proszę Ciebie o siły i zdrowie dla koleżanki Doroty oraz o
zdrowie dla Teresy. Proszę o dobre zakończenie sprawy spadkowej. Proszę o wszelkie łaski dla
Grzegorza.

Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.
M.T.
814 Kochana droga Święta Rito! Dawno mnie tu nie było nad czym ubolewam strasznie...próśb mam
wiele...proszę wymódl ze wszystkich sił zdrowie dla dzieciątka mojej przyjaciółki...niech wyniki
okażą się nieprawdziwe!!! Niech jej maleństwo urodzi się całe i zdrowe!!!!
Proszę również o równowagę snu dla mojego dziecka...niech znów pokocha swoje łóżeczko i w
spokoju w nim zasypia....
Święta Rito miej nas w swojej opatrzności! Wymódl proszę te łaski!!! Czuwaj nad nami!!!!
815 proszę św. Ritę o wstawiennictwo nad realizowanymi przeze mnie zadaniami w wolontariacie.
Z BogiemEwelina
816 Święta Rito dziękuję Ci za zdane dotychczas egzaminy Adriana i Kuby. Proszę wstawiaj się za
nimi nadal, dopomóż aby dobrze zdali egzaminy maturalne i dokonali dobrego wyboru studiów. Niech
Duch Święty nadal obdarza ich swoimi darami.
Niech bezpiecznie jeżdżą samochodami, dla siebie i innych użytkowników drogi.
Sw Rito proszę, aby praca, którą podjeli moja siostra i jej mąż dała im satysfakcję i zadowolenie AZ
817 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. Za Bogusława o czystość, pragnienie oraz zycie w stanie laski uswiecajacej. O wyrwanie z
nałogów, cierpliwość, łagodność, aby byl dobrym i mądrym ojcem i kochajacym mężem.
2. Za Lucyne i Stanisława o zdrowie, szczescie, wszystkie laski potrzebne do szczęścia i do zbawienia.
Aby w radisci zyli jak najdłużej.
3. Za Katarzynę o uwolnienie z toksycznej relacji.
4. Za Karola o błogosławieństwo w prowadzeniu działalności, madrosc, powodzenie i niezależność
finansowa, o szczęście w zyciu, poczucie własnej wartości, wiare w siebie, dobra, madra zone dla
niego.
5. O dobrego męża dla Jowity, Małgorzaty, Anny, Marii i Małgorzaty.
818 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski.
Dziękuję Ci św Rito, że tata poszedł do lekarza i usłyszał dobrą poradę i diagnozę.Proszę oręduj nadal
u Pana za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, podążają właściwą drogą, drogą wiary i miłości oraz
dokonują samych dobrych wyborów. Niech Bóg obdarza ich swoją łaską i niech im błogosławi w
dorosłym życiu. A jeśli się pogubią niech sprowadzi ich na właściwe ścieżki. Proszę także aby na
swojej drodze spotkali oni dobre dziewczyny. Proszę o modlitwę w intencji moich siostrzenic,
siostrzeńców, bratanicy i bratanków, o łaskę silnej wiary dla Nich.O światło i dary Ducha Świętego, o
dobra naukę - o chęci do niej. Niech będą wolni od agresji i uzależnienia od komputera i telefonów.
Niech powrócą na dobrą drogę wzajemnej życzliwości i pomocy, aby zaczęli systematycznie
uczęszczać do kościoła czerpiąc siły z eucharystii. Dopomagaj im Boże, aby wyrośli na dobrych ludzi,
na chwałę Twoją i rodziny.Proszę Świętą Ritę o zdrowie, miłość, zgodę, wzajemne zrozumienie i
jedność w całej mojej rodzinie. Aby błahe powody nie rozdrażniały nas, abyśmy umieli rozmawiać w
atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku.
Proszę również o łaskę zdrowia dla Moniki i jej mamy, a także mamy Kasi oraz mojej koleżanki z
pracy p. Basi proszę dla Nich o siły w pokonaniu choroby.MZ

