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Intencje z dnia 23 kwietnia:
18 Św.Rito prosze o łaskę zdrowia, o uleczenie fizyczne i psychiczne. Dziękuję za wszelkie
łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę. Anna.
19 Świeta Rito tak bardzo prosze by damian nie pojechal zagranice a pracowal w polsce daj mu sile i
zdrowie wytrwalosc cierpliwosc z calego serca prosze
20 Bóg zapłacić za dotychczasową modlitwę. Mój mały cud Wiktoria- przyszedł na świat w 33
tygodniu ciąży. Obecnie skończyła 3 miesiące, chociaż powinna mieć dopiero miesiąc. Wiktoria
rośnie, ale ma problemy ze słuchem. Proszę o modlitwę aby nasza córeczka miała dobry słuch i
badania wyszły prawidłowo.
21 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/.
22 Święta Rito,
Patronko mojej córeczki, błagam Cię w intencji jej uzdrowienia. Proszę o udaną operację, która
pozwoli żyć mojemu dziecku normalnie.
Święta Rito, módl się za nami.
Agnieszka
23 Sw Rito!
Z glebi mego serca prosze Cie po raz kolejny o twoje wstawiennictwo do Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Nie prosze dla siebie bo jestem zbyt slaby, niegodny i slaby w nadziei, ale dla osoby ktora Kocham i
nie chce by cierpiala dluzej.
Sw Rito, prosze wstaw sie do Pana naszego o laske nowej pracy dla mojej zony.
Wesprzyj moja prosbe swym slowem i poteznym wstawiennictwem.
Z Panem Bogiem
Jacek
24 Święta Rito proszę o wsparcie modlitwą w intencji o łaski, opiekę, błogosławieństwo, zdrowie,
spełnienie marzeń, i o realizacje planów córek -Weroniki , Kasi, Łukasza i wnuka Fabiana oraz
samych radosnych dni i zdrowia. Proszę Święta Rito by życie dla Nas było pełne wiary, miłości,
radości, pogody i szczęścia. Spraw bym była zdrowa bym mogła zrealizować swoje plany bym się
sprawdziła w nowej pracy. Proszę również bym z córką dzięki wygranej sprawie odzyskała to co
straciłam w jak najkrótszym czasie Święta Rito z całego serca dziękuję za dotychczasowe łaski i
opiekę nad moją rodziną. Bóg zapłać. Z całego serca dziękuję za wszystko co ostatnio się wydarzyło
pomyślnie dzięki Tobie św Rito. Czcicielka Bożena. Proszę również o modlitwę i spokój duszy mojej
przyjaciółki Barbary i moich dziadków oraz mamy.
25 Kochana droga Św. Rito, dziekuje za kazdy dzien, za kazdy usmiech z moim malym cudem. Prosze
modl sie o jego zdrowie, miej go w swojej opatrznosci, czuwaj nad nim, chron od zlego. Wypros
prosze laski. Kocham Cie . pamietaj prosze tez o mojej bratanicy..
26 Proszę serdecznie o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej psychiki i
umysłu z depresji, nerwicy, natrętnych myśli, które uniemożliwiają mi

normalnie życie i działanie , o silną wiarę, odnalezienie drogi
życiowej, abym naprawił swoje błędy, o silną wiarę, dary ducha
świętego, o to by sprawy życiowe potoczyły się ku dobremu, by
powróciła chęć do życia i pasja, aby Bóg uleczył mnie z chorób ciała,
skóry, by moje życie się ułożyło bym się usamodzielnił, znalazł pracę,
abym uwolnił się z toksycznego środowiska, aby w mojej rodzinie
poprawił się relacje między jej członkami, zniknęła nienawiść i
alkoholizm, aby pojawiły się w moim życiu osoby, które mi pomogą, o
potrzebne łaski i błogosławieństwo boże dla mnie i mojej rodziny oraz
dla wszystkich kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Bóg zapłać!
Pozdrawiam,
Tomasz
27 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 miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla 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
28 Proszę Ciebie Św. Rito o modlitwę za mnie u Pana Boga Naszego, za wszystkie to co się nie
podoba Panu Naszemu u mnie, w moim życiu, abym miała siły oraz łaskę bożą na zmianę wg
upodobania Bożego. dziękuje za modlitwy wszystkie !!!
-Justyna S.
29 Święta Rito, błagam o powrót Wojciecha, odrodzenie naszej miłości i dar Sakramentu Małżeństwa
dla nas
30 Miłosierny Boże za wstawiennictwem Św.Rity błagamy i prosimy o uzdrowienia z choroby
nowotworowej dla Zbigniewa Burkietowicza oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
31 Święta Rito dopomóż, aby mojej M. wyregulowały się hormony i żeby dostała m
Żebym ogroniła mgr i była szanowanym matematykiem - żebym miała chętnych na k.
żeby K pojechał do Sz do pracy
niech M i S dogadują się i współpracują jak najdłużej
O zgodę w rodzinie niech M, K, I A zaczną utrzymywać ze mną kontakt
32 Św Rito proszę Cię rozwiąż moją trudną i beznadziejną sytuację w sferze osobistej......Ty wiesz, że
im więcej starań i działań podejmuje w ułożeniu swojego życia tym bardziej moja sytuacja się
pogarsza....Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje....Proszę Cię św Rito abyś wstawiła za mną w
intencji by Pan Bóg połączył mnie z odpowiednim mężczyzną , z którym wreszcie będę mogła założyć

rodzinę i wziąć ślub kościelny. Proszę by ten mój przyszły mąż stanął już na mojej drodze ....Sytuacja
na dzień
dzisiejszy jest naprawdę beznadziejna. Proszę Cię więc św Rito pomóż mi to wszystko jakoś
poukładać.
33 Św. Rito proszę o całkowite uzdrowienie mojej córki Zuzanny aby nie odgradzała się od otoczenia,
nie czuła lęku, zaczęła chodzić do szkoły i się uczyć. Starała się radosnym, pogodnym ,
uśmiechniętym dzieckiem jak kiedyś. Wstaw się za nią do Naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Maryi
Matki Jego. Prosi mama Zuzi.
34 Św Rito proszę o :
- o zdanie matury, o zdanie egzaminów zawodowych w czerwcu, bym dostała się na studia na języki,
znalazła pracę za granicą, bym na swojej drodze spotkała Toma,żeby odwzajemnił moją miłość,
żebyśmy byli razem i szczęśliwi
- o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie, by zapanował spokój i wzajemny
szacunek, żeby ustąpiły awantury, wyzwiska, żeby zaczęli akceptować moje wybory, decyzje, życie,o
zdrowie dla mojej rodziny,o uzdrowienie mnie i mojej mamy od wszelkich chorób szczególnie
depresji nerwicy lęku,o nawrócenie dla mojego taty i brata, żeby przestali pić, by tata nie przepijał
swojego zasiłku, żeby brat zechciał iść do jakiejkolwiek szkoły i zdobyć wykształcenie, by znalezli
stałą pracę,o ich nawrócenie i powrót do Boga i do kościoła, o dobrego męża dla mnie,o łaskę
prawdziwej przyjazni, o niebo dla tych którzy odeszli z mojej rodziny i z moich znajomych.
- żeby wyjazd nad morze w tym roku się udał
- o uzdrowienie Marii od chorób, zła, nałogów, nienawiści do Boga, ludzi, mnie, żeby zrozumiała
swoje błędy i starała się je naprawić, by zrozumiała to, że chciałam dobrze, żeby wróciła do Boga,
żeby Bóg otworzył jej serce na dobro, spraw by nie bala się odezwać do mnie, by żałowała za to co
zrobiła,by starała się to naprawić,by razem ze swoim tatą odnowiła ze mną kontakt, żeby zależało jej
na naszej przyjazni.
- żeby w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma zmieniły się warunki pracy, żeby ustąpił wyzysk i
mobbing, żeby szefostwo zaczęło ich szanować, by zapewniło im godne warunki pracy i godną pensję,
by nie zabierano im prawa do urlopu, żeby sytuacja finansowa mojej mamy i ojczyma się poprawiła,
spraw by nie musieli rezygnować ze swojego zakładu pracy, dopomóż by ich znajomi z pracy
otrzymali pomyślne wyniki badan, by mogli tam dalej pracować,o zdrowie i uzdrowienie ich od
chorób.
- o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla Natalii i jej mamy
- o przemianę decyzji, o uzdrowienie od gniewu , nie wybaczenia,o przemianę serc dla tych, którzy
gniewają się na mnie, o łaskę dla Magdy P, Angeliki P, Marty, Anastazji, Nikolii i innych którzy
gniewają się na mnie i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były takie jak kiedyś
- by zabieg na oczy dla mojej cioci i babci okazał się pomyślny,o zdrowie dla nich, o uzdrowienie od
choroby nowotworowej dla mojej ciotki, o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla moich dwóch ciotek,
o spokój w ich domu, by ustąpiły awantury, kłótnie.
-by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, spraw bym szczęśliwie ukończyła zaczęte
przeze mnie kierunki, dopomóż żeby nie zabierano dotacji na szkoły, by złożona petycja i podpisy
osiągnęły sukces, by nie rozwiązano żadnego kierunku na który uczęszczam, żeby relacje między mną
grupą i nauczycielami się poprawiły.
35 Proszę o miłość w rodzinie, o przemianę serc naszych, potrzebne łaski dla tych którzy najbardziej
potrzebują Bożego Miłosierdzia, oraz o opiekę Maryi Matki ukochanej dla tych wszystkich, których
powierzam Bogu. Bóg zapłać
Bóg zapłać
Ania

