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Intencje z dnia 2 sierpnia:
131 Proszę Cię Święta Rito o Twoje orędownictwo w intencji o łaskę wiary dla Karoliny i o miłość i
zgodę w mojej rodzinie.
Jacek.
132 Proszę o modlitwę w intencji Teresy o siły i zdrowie na nowej drodze zawodowej na Ukrainie i
aby zmiany życiowe przebiegały szczęśliwie, na Bożą chwałę.
Proszę dla mnie o siły i pogodę ducha, cierpliwość. i o światło dla lekarzy, aby dobrze leczyli mnie,
moją còrkę Zofię spodziewającą się dziecka,mojego syna Pawła i innych członkòw rodziny. O dary
Ducha św dla nas i godne życie.
Za misjonarzy, kapłanòw, zakonnikòw i siostry zakonne.
Bòg zapłać!
Katarzyna
133 bardzo chcemy podziękować Świętej Ricie za dar poczęcia dziecka. Prosimy aby Święta Rita
nadal się nami opiekowała i wypraszała dla nas potrzebne łaski. Prosimy o modlitwę w intencji
zdrowia dla naszego dziecka i szczęśliwego porodu.
Prosimy również o dar zdrowia dla nas abyśmy mogli zaopiekować się naszym dzieckiem i wychować
go razem w zdrowiu.
Proszę również o opiekę Świętej Rity nad moimi rodzicami, których małżeństwo zagrożone jest
rozpadem, aby umieli sobie wybaczyć bez zrzucania winy na drugą osobę i zacząć normalnie żyć jak
mąż i żona. Niech Bóg ma ich w swojej opiece!
Święta Rito miłośniczko pokoju i zgody módl się za nami!
Bóg zapłać za modlitwę,
A. i P.
134 Św. Rito proszę o Twoje wstawiennictwo o uzdrowienie Damiana. O łaskę nawrócenia, wiary,
przebaczenia sobie i innym, samoakceptacji, pojednania dla Damiana i Rafala. O potrzebne im łaski i
dary Ducha Św. O opiekę, przewodnictwo, osłonę, właściwy kierunek dla nich w życiu. O Boże
miłosierdzie i przebaczenie .
Bóg zapłać.
Barbara
135 Św. Rito,
dziękuję za wsparcie, za wszystko. Zwracam się ponownie z prośbą o zdrowie dla Karola i siłę dla
jego najbliższej rodziny by przetrwała ten ciężki czas, proszę o zdrowie dla mamy.
Daj siłę zapomnieć o osobach dla których się w ogóle nie liczę oraz nie pozwól mi prosić się o czyjąś
uwagę, proszę daj mi szanse poznać kogoś, pokochać, stworzyć rodzinę o którą będę dbała. Pomóż
mojej koleżance w spełnieniu się, i zostaniu mamą. Daj siłę zaufać Panu, że jest przy mnie i wie co
robi.
Wstaw się w moim imieniu, proszę
136 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
137 Proszę o zdrowie dla mojego syna Filipa o zdrowie, prawidłową diagnozę, wybór właściwego
lekarza, skuteczne leczenie oraz by cała nasza rodzina zachowała spokój i zaufała Panu Bogu że

wszystko skończy się dobrze i syn wróci do zdrowia. Proszę o błogosławieństwo dla całej rodziny o
zdrowie i szczęśliwe dni. Miej nas w swojej opiece i czuwaj nad nami. Jezu ufam Tobie.
138 Dziękuję Ci Panie Boże za otrzymane łaski, proszę o opiekę nad moją córką Joanną i Jej mężem
Damianem, którzy oczekują upragnionego dziecka, aby ciąża przebiegła bez komplikacji i doczekali
zdrowego potomka. Proszę też o zdrowie i siłę do pokonywania wszystkich przeciwności losu dla
nich, błogosławieństwo Boże oraz dalszą opiekę Matki Bożej. Boże czuwaj nad nimi i miej ich w
swojej opiece.
139 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę, proszę abym otrzymała ją na stałe.
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobrą pracę dla moich sióstr i siostrzenic oraz ,szwagra.
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.
św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
ŚW. Rito proszę o dobrych i mądrych przyjaciół dla moich dzieci.
-POZDRAWIAM ANIA
140 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz
przemianę jego serca
141 proszę Cię SW Rito jak co miesiąc o pomoc dla mnie i mojej rodziny tj rodziców. Prosze by
mama wróciła do sil psychicznych i fizycznych,by udało mi się ją odwiedzić. zeby tata jakoś tez sie
trzymal a moje plany ze ślubem zrealizowały się. mam nadzieję że moja noga wróci do zdrowia i
sprawności ze przeciwności losu przezwycięże a obecny chłopak, później maz będzie przy moim boku
bo nie wszystko sprzyja naszym planom
142 Proszę o modlitwę w intencji mojego taty Jana o uzdrowienie dla niego z choroby nowotworowej
oraz o zdrowie i szczęśliwą operację dla mamy Danuty a dla Pawła o lepsze warunki pracy
Dorota
143 Gorąco proszę o modlitwę o dar potomstwa już 7 lat wyczekiwanego, o zdrowie , zgodę w
rodzinie i potrzebne łaski. O życie wieczne dla mojej ostatnio zmarłej mamy. Bóg zapłać. Joanna
144 Damian
Proszę o modlitwę aby gospodarka polski by bardzo bardzo wzrosła i bardzo bardzo przyspieszyła,aby
PKB POLSKI było bardzo bardzo wielkie i bardzo bardzo szybko by urosło,
Bóg zapłać za modlitwę..
145 Śwoeta Rito mam w Środe egzamin na prawo jazdy oczysc moj umysl spraw bym dobrze
wypelniala polecenia i zebym zdala zebym chociasz tak mogla nie chodzic na piechote jak mam
urodzic dziecko byk w dniu egzaminu dobrze sie czula
146 Św. Rito proszę żeby pewien mężczyzna mnie pokochał a ja jego i żeby został moim mężem
dobrym, proszę o dobrego męża dla mojej siostry magdy i o dobrą żonę dla mojego brata pawła, św
Rito proszę o wspomożenie we wszystkich potrzebach szczególnie moralnych duchowych i
materialnych dla mnie dla moich rodziców i dla mojego rodzeństwa, iwona
147 Bardzo prosze o modlitwe w intencji uzdrowienia mojej mamy.Mama ma 63lat i diagnoza guz
trzustki usuniety ale badania nieprzyszlu mana jest slaba i nie moze jesc.12lat temu moj
wówczas3letni syn zachorowal na ostra bialaczke szpikową maz mnie zostawil i od vabci dostalam

modlitwe do św Rity gdy zaczelam sie modlic co wieczór wszystko zaczelo sie ukladac dzis jestem z
mezem i mam 16 letniego syna i wiem ze pomogla mi Św Rita .Dziekuje
148 Św Rito proszę o błogosławieństwo dla mojej córki i przyszłego zięcia w dniu 18.08.2018 aby
Pan Bóg opiekował się nimi przez całe życie i ich syneczkiem by żyli w miłości .zdrowiu.szczęściu i
zeby im nic nie brakowało zeby zawsze mieli co jesc i szli drogą Pana Boga.proszę aby ten dzień był
piękny dzień ślubu córki bez stresu i lęku aby każdy był usmiechniety i pelen pozytywnej
energii.proszę św o tej wstawienie się z naszymi prośbami proszę kochanego Pana Boga o sily i
energię dla mnie i mojego męża o podwyżkę w pracy i proszę by dobry pan dopomogl nam
wybudować dom dla naszych dzieci i dla nas.proszę o zdrowie dla nas i ochronę przed złem .chroń nas
Panie od wypadków i nieszczęść i chorób.dziękuję sw za wszystkie wstawiennictwo dziękuję z twoja
pomoca nasz kochany Bóg ojciec zesłał na nas wszystlie łaski.
149 Bogu znane intencje
150 Zwracam sie z uprzejma prosbe o modlitwe za dar macierzynstwa i rodzicielstwa dla mojej corki
Aleksandry.
Po ponad 2 latach malzenstwa ,corka dowiedziala sie ze nie moze miec zajsc w ciaze ze wzgledow
medycznych.
Lekarze orzekli ze nie ma szans na macierzynstwo, jej organizm przestaje produkowac jajeczka .Mimo
mlodego wieku , 28 lat , poziom hormonow w jej organizmie jest taki jakby byla kobieta ponad 50
letnia.
Prosze swieta Rite o wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Pana Boga Ojca Wszechmogacego o dar
macierzynstwa dla Aleksandry.
Zostancie z Panem Bogiem,
Krzysztof
151 Święta Rito , proszę Cię o wstawiennictwo i modlitwę o potrzebne łaski w pracy zawodowej dla
mnie i mojego męża , proszę Cię dopomóż . Proszę Cię również o potrzebne łaski dla naszych dzieci, a
szczególnie o dobrą naukę dla nich , oraz o dobry wybór szkoły dla Bartka. Proszę Cię również wstaw się do Pana Boga za Anetą Stańdo o cudowne jej uzdrowienie z choroby nowotworowej , aby
dane jej było wychować dzieci .
Agnieszka W.

