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Intencje z dnia 22 kwietnia:
1 błaganie oraz prośbę aby choroba odposcila, prośbą o uzdrowienie mnie.
Szczęść Boże
Ewelina
2 Mam na imię Agnieszka jestem mamą czteroletniego syna Dawida który ma stwierdzony
autyzm po szczepieny. Dziecko nie mówi, nie bawi się z dziećmi, ciągle jesteśmy narażeni na
obelgi słowne dzieci i ich rodziców z bloku. Doszło już nawet do tego że ktoś zabawki syna
stojące w klatce schodowej wyrzucił do śmietnika. Nam jako rodzicom jest bardzo ciężko
zmagać się z choroba syna:wizyty u neurologów psychologów terapia też nie wiele pomagają.
Ja jestem mamą Dawida i rok temu bardzo poważnie zachorowalam, przestałam chodzić
lekarze nie postawili mi diagnozy do tej pory. Stan mój był na tyle poważny że miałam dawkę
śmiertelna CRP. Cała moja rodzina się za mnie modliła, moja mama dostała modlitwę do
świętej Rity. Właśnie wtedy mój stan zaczął, się poprawiać. Teraz mam kolejny rzut choroby,
bardzo proszę o modlitwę o moje zdrowie i modlitwę uzdrowienia syna Dawida z autyzmu.
Życie z dzieckiem chorym na autyzm jest bardzo ciężkie, a dodatkowe wyzwiska z strony
sąsiadów i ich szykany nam nie pomagają. Naprawdę potrzebujemy cudu i wierzę że wiara i
modlitwa do świetej Rity może nas uratować w tej ciężkiej i beznadziejnej sprawie. Bóg
zapłać za modlitwę i każde westchnienie w naszej intencji.
3 Intencja dziękczynno-błagalna:
- za dar zdrowienia z choroby alkoholowej Taty-Andrzeja z prośbą
o łaskę wytrwania w trzeźwości dla Niego,
- za dar przemiany postawy życiowej Mamy-Zofii z prośbą
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Niej;
- o Boże prowadzenie w relacji dla Brata Krzysztofa i Angeliki;
- o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla Chrześnicy Olgi;
- o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
Bóg zapłać
Izabela
4 Usilnie, bardzo, proszę o nieustającą modlitwę za wstawiennictwem Św Rity w intencji
uwolnienia mnie Dawida od dręczeń demonicznych, ludzkiej nienawiści, ciągłych nieszczęść,
bezrobocia i samotności i ludzkich oszczerstw.
Proszę także o modlitwę w intencji ludzi, którzy mnie krzywdzą
5 Droga Rito,
Drogie Siostry,
dziękuję za Waszą dotychczasową pomoc, za Wasze wstawiennictwo u Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki Waszym modlitwom - mają Członkowie mojej Rodziny,
dziękując także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za dobrą pracę, za spokój i bezpieczeństwo.
Proszę módlcie się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle
nie życzyła. Pomóżcie mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.

Wymódlcie proszę dobre zdrowie, siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz
nieprzerwaną wolę walki o codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania
się w sytuację innych. Bardzo dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by
z łatwością radził sobie w życiu, jak również proszę by zawsze miał środki finansowe na
utrzymanie i na edukację i by nie podejmował złych działań, by sobie świetnie radził, by z
radością i satysfakcją chodził do obecnej pracy i zarabiał odpowiednie pieniądze.
Wymódlcie także dobre zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla całej mojej
Rodziny, Rodziców, Siostry i Jej Rodziny, Siostrzeńców.
Wymódlcie proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i
na złe, Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa
oraz wiele radości.
Proszę módlcie się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
6 Za pośrednictwem św. Rity proszę Pana Jezusa i Maryję o litość, aby ludzie przestali mnie
dręczyć i abym wyszedł z nałogu. O zgodę w domu. Proszę też o potrzebne łaski dla S., A.,
A., M., b., K., t., B., całego domu M. oraz za zmarłych z mojej rodziny. Dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych!
7 Bardzo proszę o intensywne modlitwy w intencji mojej
mamy Marioli Miszczuk o uzdrowienie
jej chorych i bardzo spuchniętych nóg(które ją
bardzo bolą,pieką i pękają-ona ma trudności z chodzeniem
i z wieloma czynnościami).
Cierpi ona także na wiele chorób,
dolegliwości i bólów(szczególnie ostatnio).
Proszę o modlitwy w intencji uzdrowienia
i uwolnienia jej od tych wszystkich chorób,
dolegliwości,bolow,cierpień i nałogów.
Proszę o modlitwy o zdrowie,zbawienie i długie
życie dla niej.
Proszę o modlitwy o ochronę całej naszej rodziny
przed Coronavirusem,chorobami i przed wszelkim
złem,a także o zbawienie i o długie życie.
Dziękuję za wszystkie modlitwy.
Bóg Zapłać
Krystian
8 Święta Rito proszę o wszelkie laski dla naszej rodziny: męża i dzieci w tym trudny czasie,
w którym nie mamy dla siebie wolnej chwìli, miej nas w opiece, chroń nasze zdrowie i
wspomóż nas w realizacji nszego marzenia.
T.S.
9 Święta Rito proszę wstaw się za moją prośbą,żeby Michał przeżył i wrócił do zdrowia.Aga
10 Proszę o opiekę,zdrowie i łaski dla Rodziców,dla Sebastiana,Roksany
,Kamila,Kasi,Marcela,Fabiana ,o zdrowie dzidziusia,który ma się urodzić i szcześliwy
poród,dla mojego rodzeństwa z rodzinami,dla mnie.Prosze o pomyślność w życiu dla

nas,proszę o poprawę sytuacji w pracy,o przeniesienie na IT,o kochającego człowieka,bym
poradziła sobie w życiu i przestała być samotna,o utrzymanie przyjaźni, o ustanie
pandemii.Święta Rito wstaw się za moimi prosbami
11 Święta Rito proszę wstaw się za Michałem żeby wyszedł z tego,proszę.Aga
12 Serdecznie proszę o modlitwę o zdrowie duszy i ciała
dla Reginy Romana i dla całej rodziny. Bóg zapłać za
modlitwę szczęść Boże
13 Serdecznie proszę o modlitwę za śp.Bronie Bronisława Wiktorię Wiktorię Leokadie i
dziadka Zofię Teodora za przodków z rodziny Bóg zapłać za modlitwę
14 Proszę cie św. Rito o łaskę przebaczenia w mojej rodzinie.
Gosia
15 Bogu znana intencja i Tobie św. Rito
16 Proszę o modlitwę, o skruchę sercu, łaskę dobrej spowiedzi, aby moje serce na nowo
napełniło się miłością. Za moją siostrę Agnieszkę, o miłość dla niej.
17 Św Rito proszę o zdrowie dla mamy Alicji żeby nigdy nie zachorowała na groźną chorobę
zwaną koronowirusem żeby Anna nigdy nie była przeniesiona na inny wydział żeby Anna
pracowała cały czas tu gdzie pracuje żeby Piotr był na rencie cały czas
18 Sw Rito proszę o pomoc w wiadomej Tobie sprawie. Twoja Czcicielka
19 Św Rito bardzo dziękuję, a wstawiennictwo i pomoc w znalezieniu stałej oraz spokojnej
pracy. Dzięki Twojej opiece nademna udało się zrealizować marzenie mimo trudnego czasu.
Miej mnie nadal pod Swoją opieka w każdej chwili mojego życia Twoja Czcicielka
20 Św Rito!
Proszę Cię o Twoje wstawiennictwo u Pana Boga i wszelkie potrzebne łaski dla naszego
małżeństwa, o pokój w rodzinie, miłość, wzajemny szacunek, o uwolnienie mojego męża z
nałogu alkoholowego oraz o pomyślny przebieg ciąży.
21 zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w modlitwie, w szczególności do Św.
Rity intencji o otrzymanie daru uzdrowienia dla mojego tatusia Mirka, który jest bardzo
ciężko chory.
Z prośbą o modlitwę i z Panem Bogiem,
Patrycja z rodziną

