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Intencje z dnia 25 kwietnia:
50 sw Rito prosze zeby cła zdrowe dziecko oeaz o zdrowie dla niej
Prośba o zdrowie i brata i kuzyma
51 Módlmy się za Kościół za chrześcijaństwo bo bardzo zle się dzieje.
52 Święta Rito proszę o modlitwę za mnie aby mi się wszystkie zakręcone sprawy wyprostowaly aby
moje troski odeszły w zapomnienie.
53 Ukochana św Rito, błagamy, pomóż Marysi pokonać raka! Prosimy z całego serca...
54 zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie do modlitw za pośrednictwem Św. Rity intencji o
uzdrowienie z choroby nowotworowej Anieli oraz o potrzebne łaski.
Bóg Zapłać
Iwona
55 Święta Rito
Za twoim pośrednictwem proszę o łaskę znalezienia pracy
Małgorzata
56 Św. Rito, błagam pomóż Marysi!
57 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, zdrowiu,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,żebyśmy nie odchodzili
od Boga. Aga
58 Święta Rito, Patronko Spraw Trudnych, proszę o zdrowie dla mojej mamy, aby okazało się, że
wszystko jest dobrze z jej zdrowiem, proszę o zdrowie także dla M. Święta Rito wyproś mi u Boga
również dar macierzyństwa i poprawę sytuacji finansowej. Twoja Czcicielka
59 Swieta Rito
Prosze Cie za mnie, moja rodzine i tych wszystkich biedakow o uzdrowienie i wyprostowanie a takze
o dobrego meza dla mnie, ktory by sam wykazal inicjatywe
prosi Joanna
60 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Lusi. Aby nasza słodka córeczka zaczęła w końcu mówić i
prawidłowo się rozwijać.
z serca dziękuję
Renata
61 Bardzo proszę o modlitwę w intencji szybkiego powrotu mojego byłego narzeczonego, żeby za
mną zatesknil, pokochał na nowo. Żebyśmy stworzyli szczęśliwa rodzinę z dziećmi. Ania
62 Bogu znana intencja
63 Św. Rito dziękuję za łaski które mi wyprosiłaś i za pomoc

64 Święta Rito, proszę Cię miej w opiece naszą Rodzinę.Proszę w intencji Ojca, żeby był za nami i nie
sprzedawał domu.O pojednanie i pokój i przylgnięcie do Boga. Joanna
65 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za to, że pomagasz mi postępować w dobrym.
Bardzo proszę wstaw się za mną z prośbą by Pan Jezus dał mi dobrego męża.
JLP
66 Św. RITO PROSZE O MODLITWE ZA ZDROWIE SYNA DAWIDA ZA POZYTYWNĄ
DIAGNOZE JEGO OKA .W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIETEGO AMEN .
67 Proszę o modlitwę, Bogu wiadomej sprawie.

