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Intencje z dnia 2 czerwca:
166 *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
167 Goraca prosba o modlitwe 'o zdrowie dla mojej mamy Marianny oraz w intencji mojego syna
Dominika'.
168 Św. Rito proś Boga w moich intencjach. Jestem Ci wdzięczna za Twoją pomoc. Stał się Cud
Święta Rito! Bardzo dziękuję za Twoją Pomoc! dziękuję za to, że widziałam Michała, że go
spotkałam, że przyszedł do mnie, proszę o to, by chciał do mnie podejść, chciał się ze mną zobaczyć
nadal i byśmy się poznali, by chciał ze mną porozmawiać, ale w swoim czasie. Św Rito pomóż mi
skończyć studia mgr, a potem też znaleźć pracę w zawodzie, proszę o to by Bóg złączył mnie z
Michałem i dał mi Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, o jej naprawę, by on
się otworzył i odezwał, chciał ze mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by na mnie
zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i otworzył
jego serce, poruszył i zmiękczył jego serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o mnie i
zaczekał na mnie, by nadal mi chciał pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla niego
ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu
życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg
wybawił go z kłopotów, by nie utracił czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z
mocy zła, by źli ludzie nie panowali nad nim, nie mieli nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że
przyjadę do Twojego Grobu wraz z Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o
Twojej dobroci, o dobroci i pomocy Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by
Michał wiedział, że moje uczucia się nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu
kiedyś wysłałam,by zli ludzie nie wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał
mógł tam normalne pracowac. Ty jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie
i wyproś u Boga łaski o które proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata,prace dla mamy, by
chłopak przyjaciółki się jej oswiadczył i by sie mogli pobrac, proszę też o to by znalazła mieszkanie.
Dziękuję za to, iż widziałam Michała, spraw proszę bym mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by
Michał nie był zły na mnie, bym mogła się do niego uśmiechnąć.by miedzy nami nie było
nieporozumien i by Michał nie myslał o mnie źle. By Michał coraz bardziej się otwierał, a nie
zamykał, bym mogła go zobaczyć i pokazać mu, że mi na nim zalezy, bym mogła go spotkać, z nim
porozmawiać i sie z nim pojednać. By Michał się otworzył na mnie i by Bóg pomógł pogłebic nasza
relacje, by się otworzył i powiedział mi co mysli i czuje. By Bóg złączył nas świętym węzłem
Małżeńskim w swoim czasie. Św. Rito ochraniaj Michała przed złem. Proszę o łaskę szczególną, bym
mogła Michała zobaczyć i się do niego usmiechnąć i by on odwzajemnił mój uśmiech, proszę o to, by
on wiedział, że go kocham i coś do mnie nadal czuł, pomóz mi św. Rito zaliczyć następny semestr i w
napisac i w przyszłosci obronic prace mgr. By między mną a Michałem nu było nieporozumien, i by
on wiedział o tym, że go kocham i nie myślał o mnie zle, by na mnie zaczekał i by nadal był taki sam
wobec mnie jak był wczesniej, by chciał byc ze mna, by chciał mnie spotykac i mnie poznac. Dziękuję
św. Rito za pomoc w trudnościach dla mnie. Pomóż rozwiązać i wyjaśnić moja trudną sprawę. By
wiedział, ze go kocham by nie wybrał innej kobiety, jesli mnie kocha i by chciał byc ze mna, by Bóg
da l mi go za meza, o dar wiary dla Michała. By Michał nadal chciał do mnie przyjśc, by chciał sie ze
mną widywać, by miedzy nami była wiez i bysmy powoli budowali relacje, w swoim czasie, by sie nie
zamykał i nadal był otwarty. i by miedzy namie nie bylo nieporozumien i zli ludzie nie wchodzili
miedzy nas i by Michał mnie szukał nadal, nadal chciał do mnie przyjezdzac, by Bóg pomogł wszysko

miedzy nami naprawic, to co ja zepsułam, zeby nie był na mnie zły i by nadal chciał byc ze mna i o
pomoc w zaliczeniu 3 projektów w sesji, która trwa, by Michał chciał sie ze mna spotkac i bysmy sie
spotkali tam gdzie miesiac temu, by miedzy nami nie było nieporozumien i niedopowiedzen. by zli
ludzie dal Michałowi spokoj i zwrocili mu wolnosc i o ochrone dla niego przed złem.
169 Proszę o modlitwę dla letniej córki Dominiki. Ma utrzymującą się wysoką gorączkę po
wymiotach.
Proszę by druga 4-lenia córka Weronka, która wcześniej była chora nie zachorowała.
Z Panem Bogiem
Dorota
170 Dziękuję Św. Rito za wszystkie łaski, które za Twoim pośrednictwem otrzymuje nasza Rodzina.
Proszę o dalszą modlitwę. Wyproś proszę łaskę zdrowia dla Żony, łaskę powrotu do wiary dla Dzieci i
spokój ducha dla naszej Rodziny. Proszę też pomóż rozwiązać moje problemy.
171 O łaskę bożej pomocy dla mnie i dla mojej rodziny a szczególnie dla mojej małżonki aby odczuła
że jest kochana przez mnie, przez dzieci i przez Boga i żeby została uwolniona od złości
Łukasz
172 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 pociechę i ulgę w cierpieniu dla znajomych po stracie
dziecka w wyniku choroby nowotworowej , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie
z choroby skórnej dziecka, o pomyślną diagnozę. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego
macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
173 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża, uwolni Go z toksycznych relacji z rodzicami, z nałogu alkoholizmu i
obdarzy darem wiary. Ratuj moje małżeństwo, uzdrów je, ulecz je. Proszę o miłość, jedność, zgodę i
wierność, bliskość w moim małżeństwie i rozwiązanie jego bardzo trudnej sytuacji. Proszę o dar
zdrowia i wiary dla naszych dzieci: Bartosza, Wiktorii, Błażeja i Julii. Prowadź mnie każdego dnia w
moim życiu. Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo za naszą ojczyznę. Dziękuję za wszystkie łaski
otrzymane za sprawą tej modlitwy.
174 W niedziele 2 czerwca 2019 dziekujemy Tobie Święta Rito za opatrznosc wsparcie i łaske oraz
błagamy o przebaczenie Błogosławieństwo i wstawiennictwo do Miłosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Miłosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryi abysmy ujrzeli Światło do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego: Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kazimierz,
s.p.Bolesław, s.p.Helena, s.p.Malwina, Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z cała rodzina
Bartoszewiczów - AMEN.
Serdecznie błagamy - SZCZĘŚĆ BOŻE oraz Królowo Rodzin módl sie za nami... O Maryjo bez
grzechu poczęta, módl sie za nami, którzy sie do Ciebie uciekamy... Królowo Różańca Świętego módl
sie za nami... Jezu ufamy Tobie, bądz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jesteś Bóg, mój
Zbawca...
Składa: Krzysztof

