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Intencje z dnia 11 kwietnia:
794 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam moją córkę Sylwię pomóż jej w nauce i spraw aby na swojej drodze
znalazła dobrego męża .Obdarz ją Łaskami zdrowia i wszelkiego Błogosławieństwa pomóż jej w
podejmowaniu właściwych decyzji. Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o
uzdrowienie mnie z choroby trzustki i przywrócenie do zdrowia i obdarz potrzebnymi Łaskami. Panie
Jezu Ty się tym zajmij! !!!
Proszę Cię o Łaskę uzdrowienia dla syna Tomasza oraz potrzebne Łaski dla męża Zbigniewa i syna
Łukasza i Sabiny. Maryjo Matko Boża do Ciebie się uciekamy I Twojej pomocy wołamy. Panie
Jezu , Maryjo nie opuszczaj nas wysłuchaj naszej modlitwy za wstawiennictwem Św.Rity.
Twoja czcicielka Urszula
795 Dziekuje Bogu za otrzymane laski za wstawiennictwem Sw Rity. Prosze o zdrowie w rodzinie, o
pomoc w pracy dla moich corek. Boze pokieruj zyciem Joasi Tak, zeby bylo dobrze, o szczesliwa
podroz dla moich dzieci i meza, o dobrych wspolmalzonkow dla Asi , Iwony I Piotrka. O nawrocenie
syna do Boga.
796 Kochana św.Rito wspomożycielko nasza,gorąco proszę wstawiaj się za nami.Uproś mi proszę u
Pana Jezusa i Mateńki,aby ten ból i cierpienie którego doświadczam jak najszybciej minął, proszę o
zdrowie dla mnie i mojego syna z rodziną.Ufam w twoje cudowne wstawiennictwo i proszę aby za
twoją przyczyną prośby moje zostały wysłuchane.Niech twoja modlitwa chroni moje wnuczki od
złego wszelkiego i Pan Bóg ma nas w swej opiece Amen.
797 Święta Rito!
Proszę Cię o twoje wstawiennictwo podczas rozmowy o pracę Syna. Spraw jeżeli taka jest wola Boża
aby to się udało. Twoja Czcicielka
798 Św. Rito patronko spraw beznadziejnych proszę cię o wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego w
sprawie sprzedaży działki jeśli jest to wolą Bożą. Aby można było przeznaczyć uzyskane pieniądze na
remont Domu.
Święta Rito dziękuje za twą opiekę nad s. Eliasza,ks. Józkiem i ks.Adamem oraz wszelkie łaski, jakie
dla nich upraszasz. Proszę cię o dar i łaskę żywej relacji z Bogiem Ojcem oraz o Radość w sercu aby
w pełni wypełniła się wola Boża w ich życiu.
Św. Rito patronko spraw beznadziejnych proszę o twoje wstawiennictwo u dobrego Boga Ojca za s.
Liliana , s.Augustynę , s.Sabinę s.Dorotę s. Eleonorę proszę o dar żywej relacji z Jezusem .Panie wylej
Twego Ducha na nasze siostry aby były napełnione tymże Duchem realizowały swoje powołanie
według twojej woli.
św. Rito patronko spraw beznadziejnych proszę cię o wstawiennictwo u Ojca niebieskiego o dar
uzdrowienia relacji miedzy pokoleniowych oraz o dar rozeznania powołania życiowego dla Moniki,
Magdy, Marty, Darka ,Klaudii Barbary , Maj,Marcelego,Adama, Irka. św. Rito miej ich w swojej
opiece i dopomagaj im.Prozę cię prowadzi ich do Jezusa
Święta Rito ratuj Marcelina z nałogów i uzależnia.wstawiaj się zanim u Ojca Niebieskiego.
Święta Rito, przychodzę dziś prości cię o twoje wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego .Abyś zabrała
Anitę zanieś ja Bogu Ojcu Naszemu. Proszę o uwolnienie i wyzwolenie z wszelkich opętani spętani
zniewoleni i uzależnieni demonicznych ku wolności, do której powołał ja Chrystus. O powrót Anity
do polski, aby mogła odbyć terapie u Andrzeja W. O owoce terapii. Aby mogła wkroczyć na drogę
swego powołania życiowego i go wypełnić. proszę upraszaj jaj laskę odrodzenia głębi życia
duchowego i powrót na drogę powołania życiowego dla całej rodziny Gryszczyk

Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem. Pomóż patronko rodziny w przebaczeniu
krzywd i zranieniach rodzinnych , Proszę o dar odbudowania żywej relacji i żywej wiary z Bogiem
Ojcem . Św. Rito ty swoim życiem pokazałaś nam że niema dla Boga rzeczy niemożliwych proszę cię
o opiekę nad rodziną Łucji mężem Andrzejem i dziećmi Darkiem i Anną .Ty wiesz także o palących
troskach w ich serca proszę miej ich w swej opiece oraz wspomagaj ich każdej potrzebie.
Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych proszę cię o twe wstawiennictwo u Boga Ojca o
Dar uwolnienia i wyzwolenia z homoseksualizmu na płaszczyźnie duchowej fizycznej i psychicznej.
O wypełnienie się woli Bożej w naszym życiu.Św. Rito miej nas w swej opiece Henie Basie Maje
Dawida
św. Rito upraszaj u Boga Ojca dar i laskę pojednania się naszej rodziny tu na ziemi oraz o to aby zło
nie za triumfowało. Panie tylko ty i twoje Imię Jezus niech żyj w nas i naszych rodzinach
Św. Rito przychodzę prosić cię o twe wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego . Prosząc o dar
uzdrowienia psychicznego fizycznego i duchowego dla s. Serafiny
Św. Rito proszę cię o opiekę nad Władkiem i Albiną .proszę również o dar radości i pokoju w ich
sercach aby mogli tu na ziemi na nowo odbudować swoje miłości małżeńską. św Rito ty wiesz jak
,prowadzi ich do Jezusa
Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do ciebie. Św.Rito przychodzę
prosić cię o twe wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego o chrzest dla Mikołaja . proszę o zdrowie i
uzdrowienie relacji pokoleniowych oraz o dar żywej relacji i żywej wiary z Bogiem Ojcem dla całej
rodziny Mikołaja
Św Rito wstawiaj się za nami.
św Rito proszę miej w swej opiece Alinę i jej rodzinę
Proszę cię również o upraszanie wszelkich łask dla rodziny Rajmunda i Katarzyny oraz ich dzieci
Agnieszki i Dominiki
Święta Rito ratuj Basie i Maje . proszę o opieką nad rodziną Magdy
Św. Rito powierzam ci pod twą opiekę mojego chrześniaka Adama . Proszę cię bądź blisko niego
każdego dnia. Wstawiaj się zanim i upraszaj dla niego wszelkie potrzebne Łaski i Dary.
Św. Rito miej w swej opiece Dominikę. proszę o twą Matczyną opiekę oraz Dar i łaskę rozeznania
powołania życiowego. Aby się w pełni wypełniła wola Boża w jej życiu
Św. Rito ratuj Adama , Irka , Barbarę
Św. Rito przychodzę prosić cię o twe wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego o dar uzdrowienia
psychicznego fizycznego i duchowego dla Bernardki.Jezu ratuj ją.
Maryjo Mamusiu proszę o CUD Ratunku dla Anity. Aniołowie i archaniołowie, wszyscy święci a w
szczególności św. Rito, św. Ojcze Pio, św. s. Faustynko, św. Janie Pawle II, św. Janie Mario
Vianney'u, św. Josemaria Escrivo, patronowie z Chrztu świętego i bierzmowania Anity proszę o
Wasze wstawiennictwo u Boga Ojca Wszechmogącego o dar głębi wybaczenia sobie i oprawcom, o
dar głębokiej wiary i modlitwy kontemplacyjnej.
Panie Jezu zanurzamy w Twoich ranach Anitę. Jezu oddajemy Ci Anitę od poczęcia aż do śmierci,
zawierzamy ją Twojemu Bożemu Miłosierdziu. Jezu Ufamy Tobie.
Święta Rito, przychodzę dziś prości cię o twoje wstawiennictwo, ty jesteś niezrównaną Świętą od
spraw trudnych i beznadziejnych. O droga Święta, weź do serca Jolantę, Monikę , Joanne, Kasie,
Klaudie ,Alicje, Agnieszka, Dominika, Irek, Adam, Szymon, Nikola, Tomek, Dominika, Mateusz,
Łukasz, Karolina, Viktora, Dominika ,Magda Maks , Maksym,Viktora, Viktor, Sasza, Walercia
zanieś je Bogu Ojcu Naszemu. proszę cię o dar i łaskę wypełnienia się woli Bożej w ich życiu oraz o
radość w sercu i żywą relacje z Panem Jezusem.
św.Rito powierzam twojej opiece rodzinę pani Rutkowskiej.
799 Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego aby pozwolił na szczęśliwe
zakończenie budowy domu i załatwienie z sąsiadami sprawy drogi oraz o łaskę zdrowia dla Grzegorza
i wszelkie potrzebne łaski dla Łukasza, Tadeusza, Anny i Danuty.
Z Bogiem
Anna
800 Święta Rito, dziękuję Ci za dotychczasową pomoc. Dzięki Tobie mam siłę jeszcze wierzyć w to,
że wszystko o co proszę się uda. Bardzo Cie proszę po raz kolejny o wstawiennictwo, aby na

jutrzejszej rozmowie wszystko ostatecznie się zakończyło z pozytywna dla Nas decyzją. Abyśmy do
lata byli już blisko rodziny i nie mieli problemu z mieszkaniem. Proszę również o modlitwę za
zdrowie K. aby okazało się, że to nie nawrót choroby. Wstaw się do Pana Boga także za Naszego
nienarodzonego Syna, aby urodził się szybko i bezpiecznie, aby Nasze dzieci były zdrowe i
szczęśliwe. Bóg zapłać.
801 Proszę o modlitwę za moją przyjaciółke, która stoi przed trudnym życiowym wyborem,
Św. Rito wstaw się za nią u Pana, niech obdarzy ją swoim łaskami,
światłem Ducha Świętego, który wskaże jej właściwą drogę.
802 Bardzo proszę o modlitwę i zawierzenie Bogu we Mszy Świętej Przemysława w dniu Jego
imienin z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie i wypełnianie się woli Bożej w
Jego życiu. Anna z Kielc
803 Intencja:
o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;
o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
804 Prosze o ponowna modlitwe do sw Rity,prosze o dobra prace.
805 Św. Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i pomoc w wypraszaniu potrzebnych łask. Proszę
Cię wspomóż mnie w mojej walce w wiadomej sprawie. Wstawiaj się też za Dominiką i Kamilem o
łaskę wiary i przebaczenia, by odnaleźli szczęście w Bogu
806 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości.
K
807 Kochana Święta Rito,
dziekuję Bogu za Łaskę, której nam udziela pozwalając Ci wstawiać się u Niego za nami.
Dziękuję za to, że jesteś i pomagasz rozwiązywać trudne i beznadziejne sprawy.
Jedną z takich spraw jest problem nawrócenia Magdy. Od 10 lat praktykuje jogę, a 13 tego kwietnia
ma wyjechać na wielki kongres jogi wraz z medytacjami itd., Ona nie widzi i nie chce widzieć, że to
nie jest droga, która prowadzi do Boga. Proszę Cię Święta Rito wyproś łaskę, aby ona nie wyjechała w
to miejsce, a jeśli ma tam być, to proszę porusz jej serce i umysł, aby dostrzgła te rzeczywistości przed
którymi ją ostrzegałam. Bardzo proszę o nawrocenie z tej drogi, na Bożą Drogę i również, aby osoby,
które wciągają się w takie życie poprzez nią.
Dziekuję Ci Świeta Rito i wszystkim, którzy modlą się w tej intencji na nowennie, szczególnie
mniszki.
Hania
809 Św.Rito, proszę cię o pomoc w nawróceniu mojego męża Tomasza,proszę żeby wzmocnić wiarę
Tomasza w Boga Ojca ,Naszego,żeby dostrzegł ,odczuwał miłość Bożą całym sercem.proszę żeby
Tomasz żył i kierował się wolą Bożą a nie swoją.wstaw się za tomasza i za wszystkich których wiara
zanika.
810 Drogie Siostry
Proszę o Waszą modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji zdrowia i właściwego prowadzenia
w leczeniu mojej Mamy. Proszę o uchronienie Mamy przed kolejnymi cierpieniami, proszę o spokój i
radość na resztę jej życia. Proszę również o zdrowie, prawidłowy rozwój i właściwe prowadzenie nas
rodziców w wychowywaniu naszych dzieci. Proszę o zdolność pracy nad sobą. Proszę o umacnianie

mojej wiary i nawrócenie niewierzących z mojej rodziny. Proszę o umacnianie naszego małżeństwa i
uchronienie nas od wszelkiego zła i chorób.
Bóg zapłać
J.
811 Błagam Cię, Święta Rito, proś Boga o uzdrowienie Kamila i o pomoc w kłopotach finansowych
dla naszej rodziny.
812 Proszę Cię Święta Rito, przez Twoje wstawiennictwo wyproś mi potrzebne łaski do rozwiązania
mojego problemu, proszę o Dary Ducha Św. dla moich dzieci i wieczne życie dla mojego męża.
813 Św Rito. Dziękuję za szczęśliwe rozwiązanie ciąży oraz pięknego i zdrowego synka. Proszę Cię o
błogosławieństwo dla całej rodziny ad szczególności męża Przemysławadla którego proszę o zdrowie i
powodzenie w pracy.
814 Kochana św. Rito, dziękuję Ci za wszelką nad nami opiekę modlitewna. Twej modlitwie
wstawienniczej powierzam nadal mojego syna, aby wszystkie sprawy związane z jego kształceniem ,
końcowym egzaminem i przyszłym miejscem pracy pomyślnie się mu ułożyły. Proszę o wyjednanie
łaski zdrowia dla niego oraz o to aby na swojej drodze spotkał dobrą dziewczynę, z którą będzie mógł
iść przez życie.
DM
815 Święta Rito p roszę o wstawiennictwo i łaskę Bożą, o zdrowie dla całej mojej rodziny oraz o
łaskę miłości dla Kasi i Darka.
816 Swieta Rito blagam Cie o laske zdrowia, uleczenie z moich dolegliwosci. O milosc i madrosc,
zdrowie dla calej rodziny, w szczegolnosci moich dzieci. Abym byla dobra matka i zona, dodaj mi sil,
zabierz lek i strach. Pomoz mi prosze
817 Ukochana Św. Rito prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo przed Panem Jezusem Miłosiernym
za nami. Uproś nam łaskę uzdrowienia duszy i ciała ,łaskę nawrócenia dla syna , jego miłość i
szacunek do nas, uproś rozwiązanie naszych trudnych spraw finansowych i w pracy. Prosimy Cię Św.
Rito módl się za nami. Dziękujemy za wszelkie dobro otrzymane od Ciebie.
O modlitwę prosi rodzina.
818 Bardzo prosimy o modlitwę o cud życia dla naszego syna Michała Józefa. 09.04 na usg lekarka
stwierdziła, że zatrzymał się rozwój naszego dzieciątka. Modliliśmy się o wskrzeszenie naszego
dziecka, bo przecież w Ewangeliach wiele razy o tym mowa, że Pan Jezus wskrzeszał.
10.04 pojechałam do innego lekarza, całą drogę modląc się o wskrzeszenie. Drugi lekarz
powiedział,że nasz Michałek jest zbyt mały i dlatego może nie być widać bicia jego serduszka. Kazał
przyjechać 13.04 na kolejne usg. Prosimy o modlitwę o cud Życia o Boże Miłosierdzie dla nas i dla
naszego Michałka w tym tygodniu Miłosierdzia. 13 zawsze łączymy z Maryją z Fatimy. Jej
Zawierzamy nasze dzieciątko.
Dziękujemy bardzo za modlitwę. Basia i Zbyszek i Michałek.
819 Św Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji mojego syna
Wojtka o poprawę egzaminu maturalnego oraz o wybór dobrej drogi życia.
Błagam Cię, o pracę dla mojego męża i godne wynagrodzenie, dziękuję za otrzymane łaski. JK
820 W intencji Kuby.
821 Św Rito prosze o wstawiennictwo u Pana Boga o zdrowie moje oraz o pomoc w szybkim
wykończeniu domu i szczęśliwym wprowadzeniu sie w tym roku.
822 Za wstawiennictwem św. Rity o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

M.G.
823 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zewnętrzne uzdrowienie, uwolnienie z depresji. Niech
Bóg będzie błogosławiony!
Dziękuję, Sławomir
824 Kochana św.Rito dziękuję za uproszone dla mnie łaski u Boga i Mateczki św.Proszę o twoje
dalsze wstawiennictwo w mojej sprawie, ty najlepiej znasz moje obawy i lęki serca o moją rodzinę,
niech Mateczka kochana ma ich w opiece a Bóg im Błogosławi, niech im szczęście sprzyja w tym
nowym mieszkaniu, a z łaską Bożą niech sobie poradzą w finansach, a na swej drodze niech spotykają
życzliwych ludzi. Kochana św.gorąco cię proszę cię aby za twoją przyczyną moje prośby zostały
wysłuchane
825 Proszę w intencji Jana i Ani - o dar miłości i zrozumienia, dar
cierpliwości i wzajemnego wybaczenia.
Święto Rito uproś dla nich łaskę dobrej żony i męża, drogi w małżeństwie.
Święta Rito módl się za nami!
826 intencja na nowennę kwietniowa : o uzdrowienie chorego jelita i z silnego bólu brzucha i
kręgosłupa dla Patrycji
827 Św Rito proszę pomóż mi zdać egzamin na prawo jazdy.
Magda
828 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 oraz uleczenie z bólów
migrenowych Justyny. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej
córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
829 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o łaskę nawrócenia dla Rafała i Zuzanny o sakrament małżeństwa i błogosławieństwo dla ich synka
Wiktorka.
- o łaskę pracy w zawodzie, dobrego męża, łaskę zdrowia dla oraz dobrego lokatora do pokoju, prosi
Agnieszka.
830 Proszę za rodzinę mojego szefa: o zgodę i pokój w domu
831 Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy za jej zdrowie. Proszę o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. O dobre relacje i miłość między Piotrem i mną. Prosi
Joanna
832 Bardzo proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia dla mojego przyjaciela oraz w intencji
zachowania pracy
833 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Mariusza.
834 Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry - o powrót do zdrowia.
835 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców oraz dzieci i ich dobrą naukę
836 o szczęsliwe rozwiązanie, zdrowie i prawidłowy rozwój dla córeczki, o zdrowie dla całej rodziny.

837 Proszę o dołączenie do nowenny o św. Ricie następujących intencji:
Kochana święta Rito, przede wszystkim DZIEKUJĘ za wszystkie wyproszone łaski. Proszę Cię nadal
o wsparcie; o nawrócenie członków mojej rodziny, zgodę, zdrowie, miłość i pracę oraz jej ciągłość w
rodzinie, o uzdrowienie relacji matka-córka, w intencji Elizy i Karola, o zdrowie dla syna i wszelkie
potrzebne łaski, o przyznanie mieszkania socjalnego dla J., o wszelkie dobro dla mojej rodziny.
838 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim
wstawiennictwem.
Św. Rito, błagam o opamiętanie i nawrócenie mojego ojca.
Chroń nas, a przede wszystkim Mamę przed skutkami jego
grzechów.
Miej w opiece naszą rodzinę, aby się nie rozpadła.
Daj mi siłę przetrwać.
Łącząc się w modlitwie - Anna
839 proszę o modlitwę w intencji nawrócenia męża. dziękuję
840 prosze o pomoc w rodzinie, pomoc w pracy i życiu w Anglii oraz zakończenie pewnej ciężkiej
sytuacji. Dziękuję za dotychczasową pomoc.
841 Święta Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o odnowienie kontaktów z synem Łukaszem i
wnuczką Mają.
842 Sw Rito Pragne z calego serca podziekowac za Twoje wstawiennictwo Prosze o ciagla opieke o
zdrowie mam liczne choroby ,o zdrowie DLA mojej Rodziny meza dzieci I wnuczek,Prosze o
wstawiennictwo do Pana Boga w sprawie mieszkania ktore chcialabym wykupic a nie mam srodkow
843 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za udzielone mi łaski. Proszę z całego serca o zdrowie dla mojej
mamy i opiekę nad nią. Proszę czuwaj nad nią i pomóż nam w rozwiązaniu beznadziejnej sprawy,
chroń od nienawiści innych. Dla siebie proszę o dobre wyniki i siłę w pokonywaniu problemów.
A.
844 Pragne wlaczyc do kwietniowej nowenny ku czci sw. Rity nastepujaca intencje:
O rozwiazanie swoich zawodowych problemow.
Z Panem Bogiem
Cezary
845 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, zdrowie dla Sabiny (aby Pan Jezus dał Jej siłę wewnętrzną, by zawsze była dla nas
wzorem Mamy, Babci i Prababci), zdrowie dla Anny, zdrowie fizyczne, a szczególnie zdrowie i
uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana Jezusa za przyczyną Matki Bożej w czasie poważnych
zabiegów i badań, jakim jest i będzie poddawany w najbliższym czasie) oraz łaskę otrzymania
godnego życia a także szczęśliwe nakierowanie mocą Bożą łask potrzebnych w życiu osobistym dla
Krzysztofa. Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej
a także znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życiowej.
Proszę o zbawienie wieczne dla Edmunda, Barbary mojej siostry, Bogumiła, Sabiny, Anny,
Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P., Marka Sz. i Marka M., Jana, Emilki,
Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i znajomych oraz dla tych wszystkich, którzy
odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam Panu Bogu pokój i umocnienie wartości
chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Dziękuję Ci Jezu za wszystko co dla nas
czynisz zgodnie z Twoją wolą.
Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.

Szczęść Boże
Danuta
846 Proszę o modlitwe dziękczynną za Boże Miłosierdzie oraz z prośbą o dary Ducha Świętego w
życiu zawodowym oraz osobistym.
847 Święta Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej córeczki Ola, aby nie cierpiała na
nadpotliwość. Miej w opiece całą naszą rodzinę.
848 Bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo św. Rity w wyproszeniu u Boga opieki i potrzebnych
łask dla mnie i mojego męża, by otworzył swoje serce i wrócił do domu i byśmy uratowali nasze
sakramentalne małżeństwo.
849 Św. Rito wspomagaj mnie dalej w moich prośbach wypraszając łask, i o które nieustannie proszę.
850 Proszę o modlitwę w intencji:
Św. Rito proszę Cię uproś u Pana Boga zdrowie dla Pawła i zdanie przez niego matury. Proszę
również o zdrowie dla całej naszej rodziny oraz błogosławieństwo Boże w naszej pracy. Beata.
851 Św Rito prosze o Twoją pomoc aby bank przyznał mi kredyt na auto bez wpłaty własnej, prosze
pomóz mi
852 Święta Rito, proszę o wiarę, bo wiara czyni cuda! Pomóż, poprowadź moje życie najlepiej jak się
da.
Święta Rito, oręduj za mną.
853 Za Agnieszkę o jej zdrowie i w intencjo lekarzy, pod których jest opieką...
854 Św. Rito uproś u Naszego Pana Jezusa Chrystusa Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla
mojej córki Emilii, jej chłopaka Pawła oraz ich niedawno poczętego dzieciątka. Z całego serca proszę
o zdrowie dla poczętego dzieciątka oraz szczęśliwe narodziny. Proszę Panie o Miłosierdzie Boże dla
Emilii, Pawła oraz ich dzieciątka oraz łaskę zdrowia dla niego. Jako matka proszę również o łaskę
nawrócenia dla Emilii i Pawła, o zawarcie ślubu kościelnego i założenie szczęśliwej rodziny, której
oboje
nie mieli, rodziny silnej Bogiem, miłej Bogu. Ilona
855 Św.Rito proszę żebyś poprosiła Pana Jezusa o uwolnienie moich finansów.
856 Swieta Rito
Prosze Cie aby udalo sie w moim synu uksztaltowac męskość i zdrowa orientacje seksualna. Prosze o
to aby mój syn zdal dobrze mature i dostal sie na studia na AGH na matematyke. Prosze aby Bog
uleczyl jego glebokie rany odrzucenia i aby uzdrowil go emocjonalnie i osobowosciowo. Prosze za
mna aby dostala prace w grafice komputerowej jesli taka jest wola Boga i utrzymala siee. Prosze tez o
uzdrowienie i nawrocenie dla mnie i calej naszej rodziny
prosi Joanna

