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Intencje z dnia 26 listopada:
66 Święta Rito proszę poprzez twoje wstawiennictwo o zdrowie dla mojego Syna,który obchodzi
dzisiaj swoje urodziny.On nie potrafi znależć swojego miejsca w świecie.Codziennie o niego sie
martwie i
proszę Boga w jego intencji.Proszę równiez o zdrowie dla mojej córki,która powoli zaczyna sobie
radzić.
67 P Jezu Maryjo za wstawienictwem sw Rity sw Jozefa prosze o wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu,
ze zla, zlych duchow ,przeklenstwa(rowniez dla innych osob z tym zwiazanych), o zdrowie duszy i
ciala, o przywrocenie wszystkiego co w nas umarlo a co zlo zabralo, zabierz serca kamienne a daj
serca podobne do serca twojego Ania
68 Blagoslawenstwo Boze dla Nataszy i jej dziecka, Boza wola dla nich i zdrowie
Blagoslawenstwo dla Dimy, Ani i ich otoczenia, by ne zajzdroscili bzemennoj Nataszy
Blagoslawenstwo dla Benzamana i jego otoczenia by zgodzile sie z dzieckem i bzemiennoj Nataszej
Wecznyj pokój dla Niny, Geny
69 Poniżej przedstawiam intencje modlitewne:
O droga Święta Rito, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę:
- o pomoc w działalności gospodarczej, abym podejmowała czynności z należytą starannością, a
klienci byli zadowoleni,
- o pomoc przy wygraniu sprawy u Pani Joli, Pana Stasia, Pana Marka i Pani Iwony,
- o wsparcie duchowe i mądrość w nowej pracy, aby nowy pracodawca był ze mnie zadowolony,
- o pomoc w polubownym zakończeniu współpracy z obecnym pracodawcą,
- o pomoc i wsparcie duchowe przy podejmowaniu decyzji dot. kredytu i zakupu mieszkania,
- o pomoc w polubownym rozstrzygnięciu sprawy Pani Eli, aby potrafiła spojrzeć na sprawę
chlodnym okiem,
- aby Pani Ela zrozumiała, że najemcy nie chcieli nic złego zrobić,
- o mądrość przy prowadzeniu spraw w kancelarii,
- o pomoc w zrozumieniu Koleżanki Oli w jej postępowaniu,
- o siłe i wytrawłość dla koleżanki Klaudii, a także o pomoc i wsparcie duchowe przy podejmowaniu
ważnych dla niej decyzji,
- o zdrowie dla Oli i jej nienarodzonego jeszcze dziecka,
- o siłę i wytrwałość w pracy (zarówno w Izbie, jak i w kancelarii),
- o rozwagę dla Ireny przy podejmowaniu decyzji życiowych,
- o dobrego męża dla Ireny,
- o pomoc przy znalezieniu nowych klientów dla Mariusza,
- o zdrowie dla Martusi Przybylskiej,
- o zdrowie i pogodę ducha dla mojej mamy Sabiny, koleżanki Moniki,
- o wsparcie duchowe dla Klaudii,
- o wsparcie duchowne, wytrwałość i cierpliwość w macierzyństwie dla siostry Wioli,
- o wyzwolenie duszy Twego sługi Ryszarda Wojciechowskiego (mojego taty) oraz Pana Zenona od
wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności
do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości,
- o pokonanie trudności finansowych dla Wiolety i Mariusza,
- o pokonanie trudności finansowych dla Eweliny i Kuby,
- o zdrowie dla siostry Wiolety i jej małego Gabrysia,

- o utwierdzeniu mnie w wierze,
- energię do pracy dla mnie,
Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na
spełnienie moich próśb. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały
zawiedzione, aby moje prośby nie były odrzucone. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się,
aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa
Bóg zapłać.
Natalia
70 o Bożej woli, Bożym miłosierdziu, Bożym błogosławieństwie dla ciężarnej Nataszy i jej
nienarodzonego dziecka, które jest zagrożone poronieniem
71 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej Mamy C.L. z ostrej białaczki szpikowej.
72 Drogie Siostry Eremitki, bardzo Was proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity trzech
intencjach:
1. O znalezienie dobrej pracy.
2. O dojscie do porozumienia z moim mężem, ale do takiego porozumienia, aby nikt nie ucierpiał: ani
ja, ani mąż, ani nasze dziecko. Jeżeli wolą Bożą jest żebyśmy byli razem to żebyśmy możliwie jak
najszybciej wzięli ślub kościelny. Bardzo gnębi mnie to, iż nie mogę korzystać z sakramentu pokuty
oraz nie mogę przyjmować Pana Jezusa w postaci Komunii Świętej. Okropnie się czuję żyjąc w
ciężkim grzechu.
3. O zdrowie pewnej osoby, którą spotkałam niedawno w Kościele, oby wszystko jej się dobrze
ułożyło. Oby Pan Bóg miłosierny i Matka Boska mieli ją w swojej opiece.
Za modlitwę w powyższych intencjach serdeczne Bóg zapłać.
M.
73 ja Dorota D.proszę o modlitwę w sprawie miłości do Andrzeja S. ażeby mógł ją odwzajemnić i
żeby została usankcjonowana ślubem kościelnym
74 Św Rito proszę pomóż mi żeby Radek dał mi szansę
75 zwracam się z prośbą za wstawiennictwem św.. Rity o łaski potrzebne dla mnie do sakramenu
pokuty i urztrzymanie właściwych, dobrych relacji w rodzinie,
Łukasz
76 Za wstawiennictwem świętej Rity proszę o łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego dla
Katarzyny- aby jej zwężony moczowód funkcjonował bez konieczności operacji i aby zdołała się ona
pogodzić z utratą w wyniku komplikacji porodowych macicy i poradziła sobie z odczuwanym żalem i
gniewem wobec operujących ją.
77 *święta Rito pomóż w ratowaniu mojego małżeństwa i rodziny. pomóż mi w rozprawie sądowej
swym wstawiennictwem i modlitwa. proszę o pomóc i wyrwanieojego męża z grzechu. niech do nas
wróci. kochamy go i wyłączamy wszystko. Aga
78 W niedziele 26 listopada 2017 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrznosc wsparcie i laske oraz
blagamy o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Milosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji abysmy ujrzeli Swiatlo do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego: Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kazimierz,
Krzysztof Szkoda z Oliwy i Jerzy wraz z cala rodzina Bartoszewiczow - AMEN. Serdecznie blagamy
- SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin modl sie za nami... Krolowo Rozanca Swietego modl sie za
nami... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof

79 Dziękuję Ci św. Rio za pomoc i proszę o dalszą opiekę nad synem Pawłem, pomóż doprowadzić
resztę spraw związanych ze zdrowiem, szkolnych i rodzinnych do szczęśliwego zakończenia. Niech
dobry Bóg wskazuje lekarzowi i psychologowi właściwy kierunek leczenia syna. Wstawiaj się za nami
do Pana każdego dnia, chroń przed złem. Uproś wszystkie potrzebne łaski do zbawienia dusz w naszej
rodzinie. J. R.
80 Dziękując za otrzymane łaski, proszę ciągle o opiekę nad moimi córkami. Ufam Ci bezgranicznie
moja Orędowniczko, św Rito !
81 Święta Rito proszę cię aby mój mąż powrócił do mnie i dzieci z zagranicy. Spraw by sprawy
sądowe , z którymi mam problem ułożyły się pomyślnie. Teresa
82 Święta Rito za Twoim pośednictwem proszę o łaskę uzdrowienia mojego męża. Niech diagnoza
lekarska doprowadzi do szybkiego uzdrowienia i dodania sił do walki z przeciwnościami. Proszę,
spraw, abyśmy sprostali tym trudnym chwilom, ktore nam towarzyszą. Święta Rito, proszę, pomóż
mi!
83 Kochana Święta Rito. Dzień w dzień staram się motywować. Dziękuję Ci za wiare, za miłość, za
szczęście, za przyjaźn. Dziękuję CI za mojego narzeczonego Kamila P, który robi dla mnie wszystko.
Dziękuję Ci za to ze jesteśmy najszczęśliwśi na świecie. Dziękuje CI za Jaguara, za nowe motorki, za
sprzedaż Niedzicy za klub executive, Za usmiech na twarzy każdego dnia. Za miłość za radość za to ze
jestem najlepsza. Dziękuję CI za miłosne uniesienia. Za to ze mam najcudowniejsze zycie na świecie
za podróże za niespodzianki, za prezenty. Dziękuje
84 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga Ojca za Edwardem, o pomoc dla niego w tym
najtrudniejszym momencie.
85 Św Rito dziękuje Ci za otrzymana prace , zrobiłam w pracy bład klientowi sprzedałam nie ten kod
co trzeba , prosze aby nie obciązyli nie kosztami 50 zł aby dało się to anulowac.Pomoz nam w trudnej
sytuacji finansowej i w rozwiązaniu trudnych spraw, prosze Cie o zdrowie dla moich dzieci.
86 Moja kochana przyjaciółko wiesz ze byłam u Ciebie i przez ten rok wspierałam mnie
Błagam nie opuszczaj mnie moje problemy sie ze
Zdwojona siła przygniatająca mnie ratuj mnie twoja oddana przyjaciółka
Urszula
87 proś ba o modlitwę o dary Ducha Świętego i o uwolnienie

