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Intencje z dnia 22 marca:
1 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę 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 były środki finansowe na Jego utrzymanie i na Jego edukację.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i mojej Rodziny Wymódl 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 módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
2 Święta Rito
Obrałam Cię za Patronkę mojej córeczki. Błagam o jej uzdrowienie. Proszę niech jej guz się
zmniejszy albo całkowicie zaniknie. Ona jest taka maleńka.
Święta Rito, módl się za nami.
Agnieszka
3 *Swieta Rito proszę wstaw się za. mną pomoz mi znaleźć kochającego człowieka .mój mąż zostawił
mnie i synów odszedl do kochanki bawi się naraża nas na wstyd prosze niech wkrótce dotrze do
niego co zrobił. niech skończy się jego sielanka. proszę żeby nie stawał moim synom na drodze. niech
moi synowie rodzina i przyjaciele byli zawsze po mojej stronie i wspierali mnie. Aga
4 Św. Rito proszę o uzdrowienie Tadeusza. Błagam, wstaw się za nim u Pana, by pozwolił mu
pokonać stan zagrożenia życia i pokonać chorobę. Św. Rito proszę!
5 Boże Ojcze w imię Pana Jezusa proszę o obfite błogosławieństwo dla całej rodziny. Św. Rito, módl
się za nami.
6 Zwracam się do ukochanej Św. Rity z Cascia w intencji otrzymania pracy wraz z narzeczonym
byśmy mogli zapewnić dziecku bezpieczna przyszłość. Proszę Św. Rito wstaw się za Nami, w Tobie i
Bogu nadzieja, tyle razy otrzymałam łaskę więc wierzę mocno, że i teraz nie zostanę bez pomocy. Św.
Rito módl się za Nami.
7 Proszę o modliwę w intencji moich dzieci Julii i Filipa o zdrowie dla nich i prawidłowy rozwój.
Prosze rowniez o modltwę w intencji nas rodziców o wytrwalość w wychowywaniu, wzajemny
szacunek i milosc w rodzinie.
Bardzo prosze o modlitwe za szczesliwy powrot do pracy.
T.S.

8 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. Proszę o zdrowie dla męża aby wyleczył się z choroby kręgosłupa i mógł normalnie pracować.
Spraw proszę św. Rito żeby to nie było nic poważnego. Proszę też o spokój wewnętrzny dla niego.
2. Proszę o koleżankę z pracy , która mnie oszukała aby wszystko pozytywnie się wyjaśniło.
3. Proszę o zdrowie i pracę dla siostry Basi. Spraw proszę aby znalazła dobrą pracę wśród życzliwych
ludzi. Proszę też o zdrowie dla jej córki Hani.
4. Proszę o zdrowie dla moich córeczek.
5. Proszę o zdrowie dla Moniki aby szybko doszła do siebie po operacji.
6. Proszę o spokój i zgodę w mojej rodzinie.
Twoja czcicielka
Alicja
9 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem sw.Rity o nawrócenie-uwolnienie,uzdrowienie dusz
i ciał oraz żywą wiarę, miłość i ufność dla członków rodziny oraz pojednanie i przebaczenie. Proszę
też o rozeznanie powołań i wypełnienie woli bożej podjęcie właściwych życiowych decyzji. Bóg
zapłać.B eata
10 Przez wstawiennictwo św. Rity, bardzo proszę o modlitwę w
następującej intencji:
O UZDROWIENIE Z CHOROBY PĘCHERZA I JAMY USTNEJ, ORAZ Z POTWORNEGO
LĘKU.
Bóg zapłać!
Elżbieta

