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Intencje z dnia 3 grudnia:
205 Boża wola, Boże błogosławieństwo na egzaminie akademickim w muzyce dla Lery, dla jej
egzaminatorów, dla tych, którzy wpływają i tych, którzy utrudniają i zazdroszczą
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie dla Denisa
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza dla Lery o poradę na temat gry
na fortepianie przed wstąpieniem do college'u muzycznego i dla tych, od których to zależy, zwłaszcza
dla Joanny, Swietłany
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
Światło Ducha Świętego i wiecznego spoczynku dla zmarłych Wiery, Maryi, Anny, Igora, Oksany,
Simona, Fiedora, Vassy, Ilji, Anatolia, Władzimierza, Leonida, Aleksandra, Katarzyny, Walerya,
Anatolia, Władzimierza, Tatiany, Paraskevi, Simona, Mayi, Sergieusza, Wasila, Maryi, Mai, Iwana,
Niny, Iwana, Fredericka i zmarłych z ich rodzin
206 Sw. Rito dziękuję z calego serca za otrzymane laski za Twoim posrednictwem. Proszę wyblagaj u
Pana zdrowie dla mojej corki. Twoja czcicielka K.
207 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud, jakim jest nowe życie. Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we
wzajemnej miłości. Wspieraj ich w każdej chwili życia i uproś łaske rodziny i urodzenia o czasie w
nowym roku zdrowego urodzenia dziecka dla nich. Św. Rito pomóż Michałowi w pracy i daj im
zdrowie. Daj zdrowie tacie.Marzena
208 Święta Rito proszę o uzdrowienie i powrót do sprawności mojego brata A. oraz dary roztropności
i odpowiedzialności dla wszystkich którzy się nim zajmują. Proszę aby wszystko się ułożyło. Prosi K.
209 Św. Rito błagam o wstawiennictwo u Boga w mojej obecnie ciężkiej sytuacji materialnej i
finansowej. Proszę o pomoc w pozbyciu się tak ogromnych problemów związanych z finansami w
mojej rodzinie. Bóg zapłać. Sylwia
210 *pomóż mi święta Rito proszę.Aga
211 Bardzo proszę o modlitwę przez wstawiennictwo Św. Rity w następujących intencjach
-aby Szymon poprawił wszystkie zagrożenia i półrocze skończył na czysto,
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci ,mojej mamy i dla mnie,
-abym w przyszłym roku utrzymała pełny etat.
Danuta
212 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek da mi szansę
213 Św. Rito, jesteś świętą od spraw beznadziejnych a ta sprawa jest beznadziejna. Proszę, spraw, aby
udało się spłacić dług w eurobanku albo w jakiś inny sposób rozwiązać ten problem.
214 Intencje do Św. Rity w miesiącu grudniu.
Św. Rito Patronko spraw najtrudniejszych zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą, jednocześnie
dziękując za otrzymaną pomoc:

- Proszę Cię bardzo o wstawiennictwo do Boga, aby uprosić łaskę dla mojej siostry, która dostała
udaru krwi do mózgu i migotania przedsionków serca, gorąca modlitwa do Ciebie Św, Rito
spowodowała, że wszystko się cofnęło, ale istnieje możliwość powrotu udaru i migotania. Spraw aby
udar więcej nigdy sie nie powtórzył. Dopomóż Jej aby tarczyca była zdrowa i niepotrzebne było
długie leczenie. Za Twoim wstawiennictwem niech uzdrowi sie jej wątroba, enzymy wątrobowe niech
osiągną dopuszczalną normę, a Ona wyjdzie z nałogu Tobie wiadomemu. Poza tym dopomóż aby
cisnienie jej się unormowało.W tej chwili jest w szpitalu spraw aby została tam dobrze zdiagnozowana
i aby dobrze zostały dobrane jej leki oraz aby trafiła na dobrych lekarzy specjalistów.
- Uproś też łaskę o dar macierzyństwa dla mojej córki, o spotkanie dobrego lekarza albo o cud, aby
mogła zajść w upragnioną ciążę, aby szczęśliwie mogła ją donosić i urodzić zdrowe dzieci, które
byłyby wielką radością całej rodziny
- Proszę o pomoc, aby mojemu wnuczkowi zniknęła woda z uszu i więcej się nie pojawiała, aby
zaczął dobrze mówić bez jąkania się.
- Proszę o dar zdrowia dla mojej Mamy, aby ból ustąpił i aby została przyjęta do szpitala i tam
dobrze zdiagnozowana i aby otrzymała właściwe leki.
- Proszę Cię o łaski dla mojego męża, aby przepuklina brzuszna się nie powiekszała, ale jeśli jest taka
możliwośc aby ustąpiła, a operacja zaplanowana się udała.Prosze też o to aby ustapiła cukrzyca.
Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie, aby nie robiło mi się słado, abym nie mdlała , abym nie miała ani
wylewów ani udarów krwi do mózgu.Aby unormowało mi sie cisnienie, aby nie było wysokie oraz
abym nie miała ani migotania przedsionków ani arytmii serca.
- Bóg zapłać!
M.
215 Święta Rito wyjednaj mojemu synowi Piotrkowi potrzebne łaski u Naszego Pana, a za wszystkie
doznane łaski dziękuję
216 Proszę Cię Święta Rito o modlitwę w intencji Karoliny.
Jacek.
217 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża, o znalezienie pracy dla męża. O siłę w walce z nałogiem. O
zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla mamy. O
rozwiązanie trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
218 Drogie siostry prosze was o modlitwe za wstawiennictwem Swietej Rity o nawrocenie syna oraz
siedem Darow Ducha Swietego dla niego.
219 Swieta Rito prosze o wsparcie i pomoc mojemu mężowi Adamowi w uwolnieniu go od alkoholu.
Prosze Cię by przestał pic. On potrzebuje pomocy wiec prosze pomóż mu i wypros łaskę uwolnienia i
uzdrowienia. Amen
220 Św.Rito proszę Cię aby poznała mężczyznę z którym będę w szczęśliwym , pełnym miłości
związku , ,aby tato był każdego dnia trzeżwy i zdrowy ,aby Mama była zdrowa i uśmiechnięta aby żyli
ze sobą w zgodzie i miłości proszę z całego serca ,Ania.
221 Prosz e o zdrowie dla Wioletty i Joanny.
222 proszę Św. Ritę w sprawie wiadomej
kn
223 Kochana Święta Rito Błagam spraw aby Mariusz został moim mężem abyśmy byli razem. Wiem
że On mnie kocha ze Jemu zależy na mnie. Dlatego tak usilnie Błagam Pomóż mi Moja Kochana
Przyjaciółko żeby Nam się w końcu poukładało, bo sama nie daję rady. Proszę również o całkowite
uzdrowienie z choroby dla Kuzynki Marceliny o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej Kochanej mamy

Marii i dla Brata Mirka z rodziną o siły dla Niego aby się wybudował.I o zdrowie dla koleżanki
Elżbiety i Bożeny. Z całego Serca Dziękuję za Wszystko.
224 święta Rito proszę za twoim wstawiennictwem o zdrowie dla mnie i rodziców, bym nie byla w
nieplanowanej ciąży oraz by ułożyło się moje życie osobiste. Agnieszka

