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Intencje z dnia 2 lipca:
129 Proszę o modlitwę w intencji Mateusza. O uzdrowienie duszy i ciała, o nawrócenie, zbliżenie do
Boga. O uzdrowienie z przepukliny kręgosłupa i zaburzeń nerwicowych, lęków i zranień z
dzieciństwa. O rozeznanie drogi życiowej, o pracę na którą pozwoli choroba kręgosłupa i dobrą żonę.
130 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity:
- o uzdrowienie córki z autyzmu, o uzdrowienie jej relacji społecznych, by miała koleżanki, kolegów i
była lubiana;
- o uzdrowienie drugiej córki i błogosławieństwo na studiach;
- o nawrócenie całej mojej rodziny, przebaczenie, wzajemną miłość i pomoc;
- by na tronie naszych serc, w naszym domu królował Jezus;
- o błogosławieństwo i powodzenie mojej działalności gospodarczej.
Jezu ufam Tobie.
Bóg zapłać.
Katarzyna
131 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski, które za Twoim wstawiennictwem otrzymuję od
Miłosiernego Boga. Proszę o to, żeby mój wnuczek Jakub zaczął mówić pełnymi zdaniami. Mój mąż
,żeby dostał podwyżkę, a Daria i Maciej mieli pieniądze na szybkie zakończenie budowy domu.
Proszę również, aby wszyscy goście, których Karolina i Maciej zaprosili na swój ślub i wesele cieszyli
się ich szczęściem i przybyli na tak ważną dla nich uroczystość. Joanna
132 Módlmy się o dobre owoce pielgrzymki pieszej Czatachowa-Łagiewniki w dm.9-16 lipca 2018
rok
Otoczmy modlitwę(i jeśli to możliwe postem) ojca Daniela i wszystkich organizatorów oraz
pielgrzymów,ludzi jakich spotkamy po drodze.
Szczególnie módlmy się za Remigiusza,który będzoie uczestniczył w pielgrzymce duchowo.
Niech Maryja okryje go swym płaszczem i da mu w tym szczególnym czasie znak-jak bardzo
potrzebny jest Bogu.
Módlmy się za dusze czyśćcowe, szczególnie kapłańskie i zakonne.
Beatrice Carmelite
133 Święta Rito, w te wakacje mija 3 rok, od mojego pełnego zawierzenia się Tobie. Pragnę Cię
gorąco prosić o pomoc w rozwiązaniu węzłów, które tak bardzo utrudniają mi życie. Pomóż mi
wyprosić u Boga wspaniałego męża, który będzie mnie kochał z wzajemnością. Człowieka z którym
założę rodzinę Bogiem silną. Dodaj mi wiary i nadziei, ze wszystko czego doświadczam, jest po coś i
pozwól zrozumieć tego sens. Karolina.
134 Sw Rito prosze o zdrowie i rozeiazanie trudnych spraw finansowych aby moja firma dzis
wyplacila wyplate.prosze o Twoja opieke i pomoc aby stac nas bylo wyjechac z dziecmi na wakacje.
135 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o znalezienie dobrej, spokojnej pracy.
Proszę o łaskę podejmowania dobrych życiowych decyzji.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie.
Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę, żeby zagęściły mi się włosy oraz żebym schudła.

136 Siostry proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity za syna o jego nawrócenie oraz
Siedem Darów Ducha Świętego dla niego i aby szedł właściwą drogą.
137 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
138 Proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo u naszego Pana Jezusa Chrystusa w intencji P. o
nawrócenie do Boga i potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
139 O nawrócenie Serkana i o moje spotkanie z ochroniarzem, który jest dla mnie ważny.
Otrzymałam też ciekawą ofertę pracy na której mi zależy. Wspieraj mnie Święta Rito.
140 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 Boże błogosławieństwo na czas
wyjazdu.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) oraz uleczenie z bólów migrenowych Justyny. O łaskę ponownego
macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
141 Bogu znane intencje
d.
142 Kochana Święta Rito. Dziękuję Ci za to ze zdałam mój egzamin magisterski w pierwszym
terminie na 5,0 , za to ze obroniłam się na 5,0 za to ze dostałam się na studia doktoranckie w
Trondheim. Za to, że jestem piekna, zdrowa, za to ze jestem najlepsza, za mozliwośc chodzenia na
siłownie, za to ze jestem zdrowa, za to ze juz nie boli mnie glowa, za to ze mieszkam w pięknym
Trondheim, za to ze mam swoje 10 biur nieruchomości,za to ze mam firme szkoleniowa. za miliony
ktore zarrabiam. za podróz do Amsterdamu i wakacje na Chorwacji. Dziękuję
143 Moja najdrozsza Świeta Rito, przychodze dzis do Ciebie z cierpiacym sercem. Ty wiesz co dzieje
sie z moim sercem - jak cierpi z milosci, jak jest mi ciezko. Za twoim wstawiennictwem powierzylam
Panu moje troski proszac abyscie oboje mieli mnie w swej opiece i spelnili moje prozby. Z serca
prosze abym zaznala nareszcie szczescia u boku Jakuba z ktorym pragne byc prosze abysmy oboje
nalezeli do siebie i byli razem szczesliwi. Spraw Panie Boze abym ja Karina i Jakub byli para na dobre
i na zle. Abym odnalazla w nim swoje szczescie a Jakub we mnie. Prosze pozwol mi byc z szczesliwa
a On ze mna. Kocham Cie moj Ojcze i ciebie moja najdrozsza patronko. Twoja Karina z gdanska
144 Św.Rito proszę o łaskę zdrowia dla żony Basi i dla mnie.Pomóż równiez odzyskac utracone
środki finansowe.Rafał
145 Św.Rito proszę o modlitwę aby Szymon wyleczył się z uzależnień ,podjął pracę ,poznał
porzadną dziewczynę , aby był zdrowy i zebym nie miala z nim problemow.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji ,aby znalazł sens życia.mama
146 Błogosławieństwo Boże i Boża wola dla Galiny i Nataszy oraz ich przyjaciół i
krewnych,nawrocanie się do Boga, opeka Boską Matkę
Boża wola dla Galiny i Gali i ich rodzin
147 Święta Rito ! Wysłuchaj moich próśb. B.
148 Proszę o modlitwę za Siostrzenice Maje o uleczenie z guza nadnercza o szczęśliwa operacje i
opiekę w chorobie. Bóg zapłać. Elwira

