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Intencje z dnia 2 czerwca:
111 Św Rio proszę żeby pewien mężczyzna mnie pokochał a ja jego i żeby został moim mężem,
proszę żebym zawsze pracowała w dobrej pracy i żebym była dobrym kierowca iwona
112 Dziękuję za dotychczasową modlitwę. Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w intencji
szczęśliwego rozwiązania ciąży, proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka, o szczesliwy finał
remontu domu abyśmy mieli gdzie mieszkać oraz aby wystarczyło funduszy. Katarzyna
113 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w
którym oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy.
Abyśmy oboje byli tak samo mocno zaangażowani w budowanie dobrej relacji między nami.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom. Proszę o to, abyśmy w niebawem kupili i wykończyli dom, w którym
razem zamieszkamy.
Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby w niedługim czasie
urodziło nam się zdrowe, silne i mądre dziecko. Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była
pewna i stabilna.
Agnieszka
114 Św. Rito proszę Cie o łaskę dla Justyny i Daniela, Błagam o wstawiennictwo u najwyższego, tak
dużo juz Dla nas uczyniłaś, ale proszę z całego serca o więcej. Proszę o miłość, spokój i zaufanie.O
nowy początek dla Justyny i Daniela , o szansę którą będą mogli sami wykorzystać. ż całego serca
dziękuję za pomoc, wstawiennictwo w tej sprawie i proszę o to żebyś ich nie zostawiała tylko dalej
chroniła i pomagała.
115 Modlimy się z mężem do świętej Rity codziennie i wierzymy, że nas wysłucha. Chcielibyśmy
prosić z całego serca o wstawiennictwo w modlitwie o uzdrowienie naszego nienarodzonego dziecka.
Wyniki usg 1 trymwstru wyszły bardzo złe, duże ryzyko wad wrodzonych, lekarze nie wierzą w jego
zdrowie i doradzają aborcję. Ja miewam chwile nadziei i zwątpienia, nie zaprzeczę, ale pragnę wierzyć
w to, że nasze dzieciątko będzie zdrowe. Nie pozwolimy nikomu go skrzywdzić, ale też lękamy się
patrzec na jego cierpienie. Boże daj mu zdrowie!
116 Proszę w intencji Ani i Jana - o dar miłości i zrozumienia, dar
cierpliwości i wzajemnego wybaczenia. Proszę o dar pojednania i powrotu
dla nich, o dar drugiej szansy. A dla Anny również o dar znoszenia samotności i znalezienie lepszej
pracy.
Święta Rito módl się za nami!
117 Św. Rito
Proszę o miłosierdzie i łaskę, o wstawiennictwo u Pana. Daj mi siłę, bądź przy mnie.
Proszę wysłuchaj moich próśb, o dobrego męża, dziecko, rodzinę. Daj mi szanse pokazać, ze jestem
dobrym człowiekiem i potrafię zadbać o drugiego człowieka, uczucie samotności mnie zabija. Nie
chcę już żebrać o czyjąś uwagę, upokarzać się i robić wszystko na siłę, chciałabym być kochana i
kochać, tak bezwarunkowo jak Pan przykazał.

Dziękuję Ci za wszystko co do tej pory otrzymałam, proszę o wsparcie w modlitwie i wybaczenie
wszystkich niepoprawnych zachowań
118 Uprzejmie proszę o modlitwę w intencji mojego męża, o nawrócenie i odrodzenie miłości
małżeńskiej, zmianę myślenia dla niego i dla mnie.
Dorota
119 Błagam cię o święta rito dopomóż mi w mojej beznadziejnej sprawie w pracy proszę uproś
zdrowie dla mojej córki twoja czcicielka Zosieńka
120 Prosze o modlitwe za zdrowie malej Polci, zeby poprzez rehabilitacje udalo sie odzyskac jej
sprawnosc. Niech Sw. Rita swoim wstawiennictwem uprosi u Boga cofniecie uszkodzen w mozgu.
M.S.

