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Intencje z dnia 15 maja:
934 Św. Rito proszę o cud uzdrowienia mego układu moczowo-płciowego z zakażenia bakteryjnego, o
łaskę darowania moich win i kar, o oczyszczenie mego Serca z wszelkiego zła i o zdrowie dla Mamy,
Bartek.
935 o zdrowie dla Anny o uproszenie potomstwa i szczęśliwe rozwiązanie
936 Proszę z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, o wygojenie jej nogi oraz proszę o dobrego
kochającego męża dla mnie.
Monika
937 Kochana św RITO, Tobie jak zawsze dziękuję za łaskę zdrowia dla Stefana i męża i proszę o
dalszą opiekę nad Nimi.
Proszę gorąco o zdrowie dla całej rodziny i moich sióstr.
Św. Rito, polecam Tobie z ufnością moją Córkę Joannę i Jej trudne problemy, proszę o pomoc w ich
rozwiązaniu.
Proszę o otwarcie serc wszystkich moich najbliższych i moich sióstr, na wiarę i nawrócenia i
pojednania z Bogiem.
Pamiętaj o nas wszystkich, bardzo potrzebujących Twojej pomocy i wypraszaj potrzebne nam łaski.
Serdeczne Bóg zapłać.
Stroskana matka.
938 Kochana Św.Rito. Dziękuję za wszelkie łaski i opiekę. Proszę o opiekę nad moimi dziećmi i
wnuczką. Spraw aby moja córka Rita odzyskała swój dom w Dobrczu i aby szczęśliwie zamieszkała
tam ze swoją córka Niną-błagam spraw aby to stało się. AMEN. Bóg zapłać.
-B.K.
939 Boże Ojcze Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci a w szczególności Ciebie święta
Rito proszę o łaskę dobrej pracy i dobrego współpracownika.Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane już
od Ciebie łaski i Twoją Boże opiekę nade mną i moją rodziną. Święta Rito bądź moją orędowniczką i
opiekunką w niebie.Modlę się również za moje dzieci i wnuki a dziś w szczególności za Adriana o
Boże prowadzenie . Jako patronkę spraw beznadziejnych proszę o łaskę odrodzenia jedności i zgodę
w rodzinie . amen
940 Święta Rito proszę o miłość mężczyzny z którym jestem w związku. Ale z którym mamy dużo
przeciwności w byciu razem...Błagam upros u Pana Boga dla mnie jego miłość. Św.Rito tracę już sens
i chęć do życia oraz nadzieję że będziemy szczęśliwi. Błagam pomóż mi.
941 O pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej w maju w dniu dzisiejszym bóg zapłać Ania
942 Święta Rito
Proszę o łaskę nawrócenie, wyznaczenia właściwej drogi. Proszę o pomoc w rozeznaniu co do mojego
partnera i naszego dalszego życia. Proszę o łaskę sakramentu małżeństwa i macierzyństwa.
Dopomóż mi w realizacji pracy doktorskiej.
Kasia

943 Święta Rito proszę Cię o modlitwę w intencji mojej córki. Aby wyszła ze stanu depresji,otworzyła
się na dawnych przyjaciół i była spokojniejsza.
944 Św. Rito, proszę o uzdrowienie dla moich Rodziców i dla mnie. K
945 Bogu znane intencje
946 Święta Rito patronko mojej córki, proszę Cię czuwaj nad moją córką, aby zdrowo i szczęśliwie
rosła a wiesci zdrowotne były wynikami ujemnymi!
Bóg zapłać za modlitwę!
Wiola
947 Święta Rito,
Błagam Cię o dobrego męża, proszę postaw na mojej drodze kogoś kto będzie poważnie traktował
moje uczucia, tak bardzo pragnę założyć rodzinę,błagam pomóż mi.
Twej modlitwie polecam moich rodziców i rodzinę mojego brata-proszę o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski.
Twej trosce zawierzam moich przyszłych wychowanków.
Proszę o laske zdrowia dla mamy Zuzi i siłę w walce z ciezka chorobą.
Twoja Czcicielka
948 Święta Rito błagam Cię za zmarłego Michała dziadka Edwarda i Marię i wszystkich konajacych
grzeszników za moją ciazę abym nie miala rozstepów i oby nie musiala szczepić moich dzieci o
szybki poród i znieczulenie przy nim mam marzenie aby ta córka była do mnie podobna chciałabym
dać jej na imię Rita ale proszę o pomoc w wyborze imienia prosze Cię aby nie warzyła więcej jak 3
kilo i oby urodziła się w odpowiednim czasie i była zdrowa prosze jezeli mam znalesć inne większe
mieszkanie bliżej szkoly to pomóz i aby Sebastian nam wypłcił zalegle pieniądze i niech dokończy
rozliczenie o szczesliwe rozwiązanie dla Aliny proszę za mojego brata Tomka a by wytrwał w
trzeżwosci i szczęsliwie wracał do domu pomóż mojemu tacie wyjśc z nałogu pogódz zwasnioną
rodzinę mojej mamy i wyproś jejłaskę przebaczenia kogo mam o to prpsić jak nie Ciebie błągam aby
przyszle wizyty healfier visitor byly przyjazneproszeaby nikt mi nigdy i nikomu dzieci nie zabrał aby
mój mąz prszestał pić o pommoc w wykończeniu domu ispłacie długów chroc mojąrodzinę od nagłej i
niespodziewanej śmieci bez Sakramentow kościola świętego aby mój brzuch był jak najmniejszy a
dziecko spokojne bo nie wiem jak sobie poradzę obym mogła porozmawiac z sasiadami o ciąży będę
spokojniejsza pomóz nam uregulowć nasze sprawy aby Pawł przestał pić i inni alkoholicy oby mój
brzuch po ciąży wrócił do normy obyśmy wszyscy do rana doczekali chroń moją rodzinę z Maryją i
Ojcem Pio przepraszam za listę zyczeń pomóz mi radzić sobie z dziećmi Dziękuję Dorota
949 Św. Rito prosimy Cię o modlitwę w intencji uwolnienia ze zniewolenia gier komputerowych
matki Janiny oraz nawrócenie jej i jej mężą Jana. Syn Michał
950 Św. Rito proszę o pomoc w spłacie kredytu. Spraw aby udało się znaleźć pracę która pomoże w
spłacie kredytu
Twoja Czcicielka
951 O ponowny dar rodzicielstwa i pokierowanie lekarza w terapii nieplodnosci, o jednosc i milosc w
rodzinie, zdrowie dla Frania
Ania i Karol
952 Św. Rito proszę o pomoc w wyborze drogi życiowej Martyny. Otocz ją swoja opieką podczas
egzaminów maturalnych i spraw aby udało się jej zrealizować swoje marzenia
Twoja Czcicielka
953 Proszę..
Tomasz

954 Bardzo proszę o modlitwe za mnie aby Bóg pozwolił mnie zapomnieć o niej i o krzywdzie jaką
mi wyrządziła. Żebym jeszcz mógł się cieszyć życiem. Prosze Cię Boże. Fryderyk.
955 Dziękuję święta Rito za łaski i ludzi których mi zsyłasz .Proszę o łaskę uzdrowienia z depresji i
uwolnienie od demonów i diabła. Proszę o modlitwę za Andrzeja po udarze, Kasię uwolnienie od
depresji, Ewę aby włosy odrosły. Proszę o modlitwę za moje wspaniałe dzieci aby Wszystko się
dobrze układało i zdrowi byli.
956 Sw. Rito Proszę o zgodę w rodzinie i o jedność i aby po śmierci mojego męża stosunki między
moimi dziećmi zostały zacisniete aby zawsze mogli na siebie polegać. O godną pracę dla córki i
poprawę warunków finansowych w rodzinie.
957 Święta Rito proszę o zdrowie i wszelki łaski. Proszę miej mnie pod swoją opieką i prowadź w
każdym dniu w zdrowiu i w radości. Opiekuj się mną również w pracy i proszę o życzliwe osoby,
które mnie otaczają.
Matko Kochana otocz płaszczem opieki moją siostrę Annę w życiu osobistym i zawodowym. Mateńko
błagam Cię zabierz smutne i samotne dni od Elżbiety. Proszę Cię o pomoc aby na mojej drodze dobry
Bóg postawił mądrego mężczyznę, abym mogła założyć rodzinę. Ufam CI. Proszę abyś wyprosił
połączenie ludzi, którzy pragną założyć rodziny. Dziękuję.
Święta Rito wyproś zdrowie dla całej mojej rodziny, dobrego męża dla Anny i Elżbiety, dobrych
zaufanych ludzi, obronę pracy magisterskiej dla Elżbiety, zdrowie i nową miłość dla Basi.
Maryjo proszę o wyprostowanie moich spraw zawodowych i odsunięcie ode mnie złego człowieka,
który utrudnia mi w pracy.
958 Św. Rito usuń tę obcą kobietę z mojego małżeństwa. Spraw żeby znikła, zostawiła mojego męża
dla nas, dla mnie i moich dzieci. Żeby się nigdy nie wyprowadził i przestał o niej myśleć.
959 Proszę o dołączenie do nowenny o św. Ricie następujących intencji: Kochana święta Rito, bardzo
dziękuję za wyproszone łaski, których doświadczam ja i moja rodzina. Proszę Cię jednak wciąż w
sprawach, które noszę w sercu. O nawrócenie członków rodziny, o miłość i zgodę w naszych
rodzinach, o zdrowie, pracę i jej ciągłość, o siły do noszenia trudów dnia codziennego. W intencji
Elizy i Karola, relacji matka-córka i o mieszkanie socjalne dla J. Proszę i dziękuję.
EL
960 Święta Rito - dziękuję za wszelkie uzyskane za Twoim stawiennictwem łaski. Czuję, że jesteś
moim dużym orędownikiem.
Proszę Cię o dar zdrowego i szczęśliwszego macierzyństwa oraz zgodę i pokój w małżeństwie i całej
rodzinie.
Twoja wierna czcicielka

