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Intencje z dnia 22 czerwca:
1 Dziękuję Kochana Święta Rito za Wszystko co już otrzymałam. Kochana Święta Rito Błagam dziś
o zdrowie dla koleżanki Iwony aby jej się wszystko poukładało bo ma kłopoty zdrowotne chodzi o jej
nogi to już kolejna operacja spraw proszę aby przebiegła pomyślnie i aby lekarze zgodzili się
operować, proszę jeszcze o zdrowie dla jej syna Mateusza i potrzebne łaski dla męża Andrzeja a dla
mojej rodziny o siły dla Mirka aby się wybudował i zdrowie dla Niego i Jego rodziny o zdrowie dla
Mojej Kochanej mamy Marii i dla mnie aby mi się poukładało z Mariuszem i aby zło odeszło ode
mnie i aby Mariusz został moim mężem, którego tak kocham Boże błagam Pomóż mi. Proszę jeszcze
o zdrowie dla Marceliny i dla kuzynki Agaty i Jej rodziny Prosi Kasia
2 Święta Rito, bardzo proszę Cię o wstawiennictwo . Święta Rito proszę Cię pozwól mi doświadczyć
tego abym została jak najszybciej mamą , abym mogła urodzić zdrowe dzieci -przynajmniej dwoje.
Oraz o zdrowie dla mnie i dla mojej rodziny. Dziękuję Ci Rito za dotychczasową pomoc odnośnie
moich intencji. Magda
3 Błogosławieństwo Boga dla Anny, zdrowie, Boża wola dla niej i realizacja jej pomysłów
Boża wola dla Ani i Nataszy
Boża wola dla Galiny i Nataszy
Boża wola dla Bazylego i Nataszy
Boża wola dla Bazylego i Galiny, dla Galiny I Ani
4 Matko proszę o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla rodziny, o zdrowie, mądrość, pomyślną naukę
dla mojego syna oraz podziękowanie za łaskę ukończenia studiów abym zadbał o rodzinę. ,
znalezienie dobrej pracy, pogłębienie wiary , wytrwałości dla zony Renatki dla Mnie i mojego syna
(aby mój Syn odnalazł właściwą drogę zgodną z Planem Bożym), o zdrowie dla mojej żony Renatki
która jest ciężko chora na Neuroboreliozę potrzebne łaski dla syna, poczęcie dziecka przez Renatę
oraz Boża pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw. O wylanie Ducha Świętego NA Mnie na mojego
Syna Krzysztofa i Żonę Renatkę aby Duch Święty zstąpił we Mnie . O Owoce i Dary Ducha
Świętego O Moc Ducha Świętego o Światło Ducha Świętego i o dary Ducha Świętego dla całej
mojej rodziny oraz abym odnalazł wyznaczoną drogę przez Jezusa ku Zbawieniu i życiu według Jego
planu a także uproś mi dar umocnienia mej wiary ,nadziei i miłości i wiary mojej rodziny. Proszę o
łaski wiecznego zbawienia dla mojego zmarłego taty i był z Bogiem w niebie oraz za zmarłego wujka
Jakuba i wujka Staszka i wszystkich zmarłych potrzebujących modlitwy a także zmarłych z mojej
rodziny . Oraz za wszystkich żywych i zmarłych którzy potrzebują modlitwy oraz Bożego
miłosierdzia. Proszę o stałą modlitwę w moich intencjach oraz w intencji mich Darczyńców. W
podziękowaniu ,że mam taką wspaniałą żonkę i synka. Dziękuję za wszystko za to że widzę , słyszę
czuję, dotykam , mam co jeść gdzie spać za wszystko to złe które powoduje wzrastanie w miłości do
Pana Boga i za dobre które jest dobrem. Proszę Matko o Pokorę w drodze do świętości proszę o
Pokorę i Pełną Ufność, całkowitą Ufność W Boga oraz podwyżkę dla mojej żonki Renaty . Proszę
jeszcze o spotkanie właściwego spowiednika – kierownika duchowego aby mnie prowadził. Proszę
jeszcze o modlitwę dziękczynną za wszystkie łaski otrzymane od Matki i Jezusa a także za Wszystkie
Dusze w czyśćcu i te błąkające się po ziemi .Totus Tuus
5 Kochana Święta Rito, Dziękuję Ci za miłość innych ludzi do mnie, dziękuję Ci za radość innych,
dziękuję za małe i duże pozytywne rzeczy jakie wokół mnie sie odgrywają. Dziękuję za cudowne
zdrowie, dziękuję za siłę, dziękuję za to ze na siłowni mogę być kilka razy w tygodniu i wzmacniać
swój kręgosłup i polepszac figurę, dziękuję CI za to ze w pracy jestem najlepsza w Polsce, dziękuję CI
za to ze mam mnóstwo przyjaciół, mnóstwo kontaktów, dziękuję CI za to ze moja praca magisterska

została oceniona na piątkę, ze egzamin magisterski zdałam na piątkę i ze obroniłam się na piątkę,
dziękuję Ci ze przyjeli mnie na studia doktoranckie w Trondheim. Dziękuję CI za to ze dali mi
stypendium dla najlepszych. Dziękuję CI za miłość, dziękuję CI za spotkanie z Magne, dziękuję Ci ze
on tak za mną szaleję. Dziękuję Ci za jego przeogromną miłość, dziękuję CI za to ze w Trondheim
mam 10 swoich biur nieruchomości i cała Norwegia sprzedaje ze mną. Dziękuję Ci za wszelkie
miliony które zarabiam, dziękuję Ci za możliwość kształcenia się, dziękuję CI za to, że jestem
najlepszym mentorem dla innych. Dziękuję Ci za to, że mam kolejną firmę szkoleniową, dziękuję Ci
za to ze moogę rozwijać się w MLM i jestem na szczycie, Dziękuję CI za to, ze wszyscy chcą
przyjeżdżać na moje szkolenia, dziękuję CI ze jestem najlepsza :) Dziękuję CI ze z jednego szkolenia
w sumie zarabiam tyle, że nie musze pracować, Dziękuję Ci za to ze wszyscy w Norwegii mnie znają i
mi ufają. Dziękuję za to, że dostałam się na te studia doktoranckie, bo od tego zaczeła sie moja
przygoda :)
6 Boża wola dla Lery, aby uczestniczyć w pielgrzymce i błogosławieństwie Boga dla wszystkich
uczestników
Boża wola dla Bazylego, Galiny, Inny, aby uczestniczyć w pielgrzymce do Oglonu i
błogosławieństwie Boga dla wszystkich, którzy są z tym związani, a zwłaszcza Olega, Bronisława,
Janusza
7 Święta Rito, błagam o modlitwe w mojej intencji. Proszę, żebym była zdrowa, żebym nie miała
kłopotów z zębami i żebym mogła spokojnie wyjechać na wakacje i szczęśliwie wrócić.
Proszę Święta Rito módl się za mną
-Ewa
8 1. O uzdrowienie z leków i nerwicy.
2. O znalezienie odpowiedniej pracy.
3. O miłość i jedność w małżeństwie.
4. Za człowieka, który używa przemocy wobec żony i córki.
5. Za dziecko, o uzdrowienie z bóli brzucha.
6. O uwolnienie z nałogu pijaństwa Grzegorza.
7. Za nawrócenie rodziny i wyjście z nałogów rodziny Pani Basi.
8. Za pojednanie i zgodę w małżeństwie Marii i z jej teściami.
9. O zgodę pomiędzy Jolą, jej mężem a jej rodzicami i teściami.
10. O nawrócenie Michała i Pawła.
11. O zdrowie dla Jana i Janiny.
12. O dobrą diagnozę dla Edyty.
13. O cierpliwość wobec męża i dziecka.
14. O dobrą obronę dla Franciszka.
9 Święta Rito! Za Twoją przyczyną proszę Boga o łaskę zdrowia i wiary.
10 Proszę Cię Święta Rito ulituj się nad moim synem Rafałem. Proszę o siły aby wyrwał się ze
szponów nałogu i rozwiązał szcześliwie dręczące go problemy. O zdrowie jego duszy i ciała.
11 Bożego błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej, wszystkich świętych, pokój dla Lery w zajęciach
muzycznych, w przygotowaniu do przyjęcia do Kolegium Muzycznego, nawrócenie dla jej nauczycieli
i tych, którzy wpływają utrudniają i zazdroszczą Maksima, Natalii, Swietlany
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od strachu błędy i kary podczas pracy dla Iny, Ireny, Wolgi,
Nataszy, Aksany, Aleksandra i współpracowników, pomocy św. Antoniego w zmianie miejsca pracy
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z dziećmi i
żonami dla Ruslana pomocy św. Antoniego zeby znaleźć miejsce dla pracy

O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z matką,
krewnymi i z synem dla Swietlany oraz nawrócenie, pozbycie się uzależnienia od narkotyków i innych
uzależnień dla Romana
12 Dziękuję za pomyślną obronę pracy mgr przez syna Pawła, proszę o wszelkie łaski zdrowia dla
całej mojej rodziny.
Pomyślne ukończenie pierwszego roku studiów przez syna Marcina; szczęśliwy wyjazd i powrót do
domu z wycieczki. Bóg zapłać! E.W.
13 Św. Rito prosze ratuj moje małźeństwo.
S.T.
14 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych,
wstaw się u Boga za małżonków Kamila i Kasię. Wyproś im łaskę pojednania, aby przetrwali kryzys
małżeński i żyli w zgodzie - troszcząc się o siebie wzajemnie, będąc dla siebie wsparciem i ostoją dla
dzieci oraz tworząc zgodny i trwały związek małżeński i szczęśliwą rodzinę.
Niech dobry Bóg wskaże im drogę, aby żyli w zgodzie z Jego Przykazaniami i miłowali Jego oraz
siebie wzajemnie.
Wyproś również łaskę wyjścia z nałogów, odrzucenia wszelkiego zła i powrotu na ścieżkę Boga.
15 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę za pomyślne zdanie egzaminów z anatomii i zaliczenie
pierwszego roku medycyny w czerwcu. Błagam też o zdrowie dla niej i dobrych ludzi na jej drodze.
16 Ukochana Święta Rito ! Dziękuję za opiekę w ostatnich miesiącach.Nadal składam w Twoje ręce
moje zdrowie i pozostałe problemy . daj mi jeszcze popracowac , daj spotkać drugą połowę. Jezu
Ufam Tobie ! Weronika
17 Ja Dorota D. proszę o modlitwę w sprawie rozwijającego się związku z Andrzejem S. oraz o to
żeby mama Andrzeja S, Aniela dała nam swoje błogosławieństwo w tej sprawie / nie mamy żadnych
przeszkód ażeby zawrzeć związek sakramentalny/.
18 Boża wola dla Lissy, aby weszła do pensjonatu w Paryżu
19 Nie wiem jak Cię prosic Św. Rito.
Rodzie meza przepisali dom mna jego brata i wtedy zaczeły sie problemy. Brat męza grozi
wymeldowaniem z jego domu
proszę o miłosierdzie, spokój oraz dobre rozliczenie się z moim mężem,
PROSZE CIĘ RITO;)
20 -proszę przez wstawienictwo Św. Rity Boga Miłosiernego, aby Ola i Krzysztof kierowali sie w
zyciu Dekalogiem, aby ich wszystkie decyzje życiowe byly zgodne z Dekalogiem
-o nawrócenie tych wszystkich za ktorych modli sie Barbara i o Łaskę Wiary Mocnej dla nich
Barbara
21 Boże błogosławieństwo dla Lissy w podróży na Białoruś, owocny odpoczynek tam i powrót do
domu, Boża wola dla niej
Błogosławieństwo Boga dla Dimy, Ani, Bridzit i każdego, kto zazdrości Lissie, Nataszy i
powstrzymuje ich, w tym ich komunikację z Galiną i Vasyą
Wieczny pokój dla Geny, Niny,Antoninu, , Iwana, Wiaczesława, Walentyny, Darji, Mikołaja, Jana
Pola, Lui
22 Św. Rito, proszę cię o pokorę, pokój serca i prawde w moim życiu. Proszę o nadzieję i miłość.
Gosia

23 Swieta Rito,
Dziekujemy za laski ktorymi nas obdarzylas, za wstawiennictwo i modlitwe.
Zwracamy sie do Ciebie znowu z prosba o powiekszenie naszej rodziny.
Prosimy o rodzenstwo dla naszej corki. Prosze wstaw sie z ta prosba do Boga.

