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Intencje z dnia 27 listopada:
88 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa i nawrócenie mojego męża.
Bóg zapłać za każdą modlitwę.
Ola
89 Św Rito proszę pomóż mi odzyskać Radka. Spraw żeby dał mi szanse
90 Droga Święta Rito, pomódl się za mojego synka do Boga, aby wyleczył się ze swojego schorzenia.
Magdalena
91 Proszę o modlitwę do Św. Rity w sprawie udanej operacji, którą mam mieć jutro.
92 Błagam Cie św, Rito o wstawiennictwo w sprawie zdrowia mamy- żeby wszystkie wyniki były
prawidłowe. Błagam Cie rownież o to żeby Paulina zakończyła ten semestr w szkole z samymi
pozytywnymi ocenami, żeby wszystko zaliczyła na pozytywne oceny.
93 Błagam w intencji Bogu wiadomej.
d.
94 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sw.Rity o łaskę uzdrowienia i uwolnienia na duszy i ciele
mojego męża Józefa,dzieci Gosi i Tomasza, brata Andrzeja. O uzdrowienie z choroby Gosi, o
przemianę zycia.
Elżbieta
95 Droga święta Rito,
O zdrowie dla mojej Babci i Mamy
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu dobrej pracy dla mnie i mojego ojca
Dla mojego Ojca, aby miłosierny Bóg pomógł mu się wydostać z pętli długów.
Spójrz Panie Boże na mnie w swojej łaskawości pomóż nam nawiązać znajomości z ludzi,którzy
będą Tobie bliscy i zostanie moim mężem
O pomoc i dary Ducha Świętego w roku akademickim.
Za mężczyzn, aby za przykładem świętego Józefa byli dzielnymi i odważnymi mężami i ojcami.
Marta
96 Kochana Św. Rito proszę Cię wybłagaj dla mnie i dla mojego syna łaski. Aby rósł mi zdrowo i był
takim radosnym chłopcem jak do tej pory. Żeby uczył się dobrze i szanował innych ludzi. Proszę Cię
o łaski dla mnie, o poprawę sytuacji finansowej bo czasem juz nie mam siły i wiary , że będzie lepiej.
Proszę niech kłopoty już mnie opuszczą. Prosze o siłę i zdrowie dla mojej mamy. Prosze aby praca
jaką wykonuję przynosiła mi większe pieniądze tak abym w końcu mogła wynająć mieszkanie. Proszę
Cię
Święta Rito pomóż mi. Ja już nie mam sił walczyć z przeciwnościami.
Prosze Cię aby mężczyzna , którego poznałam zaakceptował mnie taką jaką jestem. Żeby nie odrzucił
mnie ze względu na moją sytuację czy wygląd. Prosze o jego akceptację mojej osoby. Twoja wierna
ANIA.
97 Kochana św.Rito proszę cie o dobrego męża i wybranie dobrej drogi dla córki Izabeli , błagam z
pokorą za nią,wstawiaj się do Pana i błogosław jej oraz jej związek z chłopakiem

Patrykiem.Błogosław im i wstawiaj się do Pana o łaski dla nich.Pomóż jej aby rzuciła palenie
papierosów, daj je siłę i wytrwałość do tego.
Gorąco proszę prowadź ją każdego dnia.Dziękuję,że dostała stypendium.
Proszę gorąco o życie wieczne o oglądanie Pana twarzą w twarz dla śp .Magdaleny,śp.Zofii
,sp.Mariana oraz o uzdrowienie dla męża Ryszarda .Zabierz Panie drżenie jego rąk,ból kręgosłupa i
łokcia i daj mu łaskę zdrowia i siły.
Proszę też pokornie o pomoc w pracy. Proszę aby była spokojna i mila atmosfera. Błagam o pomoc w
kontaktach z szefową i koleżankami. Oddaje ci moją prace, proszę prowadź mnie w tym
trudnym,nowym czasie.
Święta cudowna Rito pomóż mi i wstawiaj się w moich prośbach,pokornie proszę.Proszę pokornie o
wyleczenie z zaparć,proszę o dar modlitwy i miłości do bliźnich dla siebie.
Bardzo proszę o pozytywnie zdane egzaminy podczas zbliżającej się sesji dla Agnieszki,Izabeli i
Patryka.
Daj mnie i mojej rodzinie zdrowie
Oddaje ci Panie wszystkie moje sprawy i wszystkich których kocham.
Pokieruj nami i miej nas w swej opiece. Jezu Ufam Tobie.
Dziękuję za wszystkie laski.
Agnieszka
98 Bardzo proszę o Kochana Swięta Rito o dobre i spokojne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. O
spokoj mojego autystycznego synka Jakuba , o pomoc i życzliwośc ludzką dla naszej rodzimy. I
pomoc finansową aby Kuba mógł jeżdzić na terapie. Prosi Monika
99 chciałam prosic wstawiennictwo modlitewne za mnie, o to abym zaakceptowała siebie, pokochała
i szanowała.
Dziękuje i pozdrawiam,
Justyna :)
100 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny a szczególnie dla mamy. Proszę by się spełniło
moje marzenie.Dopomoz by nie brakowało nam pieniedzy na życie i opłaty. Spraw by Daria zdała
egzamin. Pomóż bym mogła znaleźć dobrą pracę. Za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby
bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
101 proszę o intencję dla mojego syna Darka. Od wielu lat trenuje piłkę nożną zawsze traktował to
bardzo poważnie choć nie zawsze wszystko mu wychodziło. Jak był w gimnazjum doznał ciężkiej
kontuzji bardzo się wtedy modliłam i po 3 operacjach Pan Bóg pokierował nas do Łodzi do ortopedy
sportowego który jak pisali czyni cuda. Wyszedł z tej kontuzji po ciężkej swojej pracy i znowu zaczął
grać w piłkę. Zawsze bardzo się starał i nigdy nie opuszczał treningów robił pomału postępy ale nikt z
trenerów nigdy go nie zauważali ponieważ mieli swoich pupilków mimo że Darek grał dobrze. Proszę
o modlitwę aby Pan Bóg obdarzył go talentem piłkarskim abym nie odbierała telefonów z płaczem że
inni chłopcy piją palą biorą dopalacze i im lepiej wychodzi gra a on trenuje więcej niż inni i nie ma
takich osiągnięć. Chciałaby usłyszeć od niego mamo jestem najlepszy trener mnie chwali i wielki
uśmiech na jego twarzy. Wiem że jeżeli Bóg mu pomoże napewno nie zmarnuje tej szansy tylko
będzie dalej się rozwijać jak się dostanie do dobrego klubu.
proszę o modlitwę o dar dla niego jako świetny talent piłkarski.
Mama
102 Proszę Cię Święta Rito uproś Pana Naszego Jezusa Chrystusa aby okazał swoje miłosierdzie i
uzdrowił mego chrześniaka-Konstantego. Aby Konstanty rósł zdrowo; rozwijał się prawidłowo i
dorównał do swoich rówieśników, aby z główką było wszystko w porządku.
Wyproś u Boga zdrowie i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE dla całej mojej rodziny.
Proszę Cię również o modlitwę w intencji daru macierzyństwa dla Maji i Grzegorza.
A.J.
103 1. O laski potrzebne oraz zdrowie dla Jadwigi.

2. O Boza opieke dla Krystyny oraz wyrwanie z nalogu
3. W itencji Angeli oraz jej rodziny.
4. O Boza opieke dla Marii I jej Rodziny
5. Za Jerzego, Olge, Nelde o laksi potzrbne oraz zdrowie.
5. W intencji Georginy, Marka Marii o zdrowie oraz Boza opieke .
6. O zmiane serca dla Elzbiety, Doroty.
104 Św. Rito,
Proszę Cię w sprawie dla mnie beznadziejnej. O przejście przez trudny rodzinnie dla mnie czas.
Proszę Cię o szczęście osobiste i o prawdziwą miłość, w intencji człowieka, który został postawiony
na mojej drodze, o rozpoznanie celu w tym spotkaniu. O pozytywne rozwinięcie tej relacji. W intencji
M.o potrzebne wszelkie łaski, o otwartość na nowe i pozbawienie wątpliwości i lęku przed
zaangażowaniem.
P.
105 Święta Rito proszę Cię postaw na mojej drodze dobrych lekarzy którzy pomogą mi rozwiązać
problemy z synem.
Proszę Cię także żeby T wszedł na dobrą drogę i żeby wyszedł z depresji.
Amen
106 O woli Bożej, Boże miłosierdzie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszystkich
świętych, nawrocenie, zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców dla Tamary porozumienie z uczniami, zwłaszcza z Valeria
107 *święta Toto pomóż mi w wygraniu sprawy wstaw się za mną żebym była jeszcze szczęśliwa.
niech mój mąż się pamięta niech Bóg uzdrowienie go z grzechu zdrady i pychy.niech odkupić swoje
grzechy. ja go nadal kocham i wybaczam. niech zostanie utrzymana tajemnica. Aga
108 Bardzo proszę o modlitwę w intencji rodziny M. O zgodę i pojednanie. Bóg zapłać.
109 Świeta Rito Ty wszystko mozesz dopomóż mojej córce aby wygrała pieniądze na leczenie aby
znalazły sie dowody na fałszowanie dokumentacji przez lekarza - zrozpaczona matka
110 Proszę o modlitwę,
O szczęśliwe i pomyślne wydanie decyzji sądu na rozgraniczenie drogi do mojego domu rodzinnego,
która jest w spółkach i działki koło domu rodzinnego.
O zwycięstwo prawdy w sądzie na rozprawie w dniu 29 grudnia 2017roku, o godzinie trzynastej.
Proszę o liczne przybycie moich świadków i stron żeby dać świadectwo prawdzie.
Proszę o modlitwę ,o poniesienie wszystkich kosztów sądowych przez Jana i Józefę.
Sąsiadów śmiertelnie uciążliwych.
O pomoc urzędów i sądu i siłę dla mnie i moich bliskich do walki z uciążliwym sąsiadem i żoną jego.
Proszę o ochronę przed złem i jego następstwem i odesłanie go tam skąd pochodzi.
Proszę o zdrowe, szczęśliwe i radosne Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok 2018.
Prosi Maria
111 Bardzo proszę o modlitwę za małego 3,5 letniego Krzysia. Ma dużą wadę wzroku –
krótkowzroczność genetycznie uwarunkowaną . Nie ma możliwości leczenia w tym wieku. W
perspektywie jest znaczące niedowidzenie. Wierzę głęboko, że Pan Jezus ma moc uzdrowienia
Krzysia. Modlimy się o to codziennie. Ale chcemy tez poprosić Świętą Ritę o wstawiennictwo.
Będziemy bardzo wdzięczni za modlitwę.

