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Intencje z dnia 3 maja:
160 Proszę o rozwiązanie związku niesakramentalnego Macieja z Edytą, o jego nawrócenie, o to by
nie żył w grzechu. Przyjdż mi z pomocą jak najszybciej, zabierz moją samotność. Błogosław moim
dzieciom Justynie i Arkowi, by były zdrowe, grzeczne i bardzo dobrze się uczyły. Proszę o
błogosławeństwo mojej córce Justynce, która 13 maja 2018 r po raz pierszy przystąpi do Komuni
Świetej, by to był wspaniały, piękny dzień. Błagam Cię, ulecz moje serce z samotności i zabierz tą
rozpacz, która je rozrywa.
161 Św. Rito proszę Cię w dalszym ciągu pomóż memu synowi Andrzejowi w bardzo trudnych
procesach sądowych , prosi Cecylia .
162 Błagam o modlitwę w mojej intencji o całkowitą odmianę mojego życia, w którym przeżywam
piekło na ziemi,
Paweł z Lublina
163 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Proszę Cię
także o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata.
Aby moje małżeństwo nie przezywalo kryzysów i było zgodne. Proszę aby mój mąż umiał wygrać z
alkoholem.. Aby wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Z Panem Bogiem Milena
164 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą, zaradną, inteligentną, pracowitą, piękną, z poczuciem
humoru,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o siły do pokonywania życiowych trudności dla Anety i Łukasza,
- o pokorę,posłuszeństwo dla Julii M.,Jakuba M. i Jakuba G,
- o zgodę w rodzinach Łukasza i Anety P.,
- o dary Ducha Świętego dla Łukasz i Anety P. oraz dla członków naszych rodzin,
- o nawrócenie dla Jakuba M.,oraz dary Ducha Świętego dla niego by spokorniał
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina,
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy,by jej mąż wreszcie zmądrzał i docenił swoją
żonę. Oraz o siły dla Anety do niesienia swojego krzyża cierpienia..
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
Szczęść Boże!
165 Bóg zapłać za dotychczasowe modlitwy,jednocześnie proszę o modlitwę za wstawiennictwem
Św. Rity o pomoc w rozwiązaniu naszych kłopotów finansowych żeby dobry Bóg wysłuchał próśb i
pomógł mojej rodzinie rozwiązać problemy ,Szczęść Boże Bóg zapłać za modlitwy Grzegorz z
rodziną
166 Dziękuję św. Rito za wszystkie łaski i dobra, które nasza rodzina otrzymuje za Twoim
pośrednictwem. Proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu moich problemów osobistych. Proszę o pomoc dla

mojej Córki przy zadawaniu egzaminów, dla mojego Syna aby ułożył swoje życie w bliskości z
Bogiem. Proszę Ciebie też abyś wyprosiła łaskę zdrowia dla mojej Żony.
Bóg zapłać za modlitwę,
Wojtek
167 Proszę o modlitwę w intencji, by mój kontakt i moja znajomość z Pauliną, przetrwały mimo
rozstania, mimo przeszkód, mimo przeciwności, mimo wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do
mnie i rozmawiać ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele,
znaleźć wspólny język, porozumieć się. Proszę Cię o STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w
którym mieszkam...
168 Kochana Święta Rito ! Dziękuję za pomoc i proszę o dalszą opiekę nade mną i nad całą moją
rodziną. B.
169 Sw Rito blagam o laske uzdrowienia
Zofia
170 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły dla Rodziców i Kuby...!
Z góry dziękuję!
AB
171 Sw Rito
Błagam Cie o wstawiennictwo u Boga
- wyjscie z deprescji i nerwicy,
- o zdrowie dla mamy,brata, męża Tomka i synka,
- o wewnętrzny spokój i mądrość,
- o pokonanie nałogu
- o zdrowie dla mnie,
- o przemianę serca mojego męża i jego nawrócenie.
Dziękuję za wszystkie laski
172 Św Rito,
za Twoim wstawiennictwem błagam Dobrego Pana o uzdrowienie Mojego Synka,
Proszę też o wstawiennictwo za Moją Rodziną, Moje Małżeństwo i Najbliższych.
Modlę się również za moich Nieprzyjaciół.
Wstaw się u Pana za moją sytuacją w pracy.
173 Proszę o łaskę zdrowia dla mnie , abym mogła pracować i potrzebne łaski dla całej rodziny.Bóg
zapłać.
TERESA
174 Bardzo prosze o modlitwe za zdrowie taty ,a takze o odzyskanie pieniedzy i spacenie dlugow.
M.K
175 Święta Rito błagam Cię niech M. dostanie miesiaczkę. Niech jej hormony się uspokoją.
Za dotychczasowe wsparcie serdecznie dziękuję i błagam nie opuszczaj mnie
E
176 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby. O pomyślne rozwiązanie trudnej
sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka oraz uleczenie z bólów
migrenowych Justyny. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej
córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.

177 Kochana Święta Rito błagam Cię proszę pomóż mojej siostrze, żeby była zdrowa i żeby szybko
do niej dzieci wróciły. Proszę pomóż mi wrócić do pracy, żeby wszystko dobrze się skończyło.
Proszę, żeby chłopak, którego kocham wrócił. Błagam Cię wstaw się proszę za mną do Boga i wyproś
mi potrzebne łaski. Dziękuję za wszystko. Kocham Cię Rito.
178 Uprzejmie proszę o modlitwy w intencji za związek Maćka z Olą.
179 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki za P.Ż. o jego szczere
nawrócenie, duchową przemianę, by Duch Święty i Anioł Stróż chronili go od wszelkiego zła. Proszę,
aby Pan Jezus poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Dziękuję Wam
ogromnie za modlitwy za mnie, które już zostały wysłuchane! Święta Rito, módl się za nami! Bóg
zapłać Eremitkom! E.S.
180 Sw.Rito
blagam pomoz rozwiazac wszystkie problemy w mojej rodzinie,
o ktore prosze cie w codziennej modlitwie
najbardziej potrzebuje dodatkowej pracy i pieniedzy,aby wyjsc z trudnej sytuacji finansowej
blaga cie o wstawiennictwo twoja czcicielka ela
181 Św. Rito proś Boga w moich intencjach dziękuję za to, iż rozpoczęłam studia, pomóż mi zaliczyć
1 semestr i je skończyć w terminie, a potem też znaleźć pracę w zawodzie, by Bóg złączył mnie z
Michałem i dał mi Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, o jej naprawę, by on
się otworzył i odezwał, chciał ze mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by na mnie
zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i otworzył
jego serce, poruszył i zmiękczył jego serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o mnie i
zaczekał na mnie, by nadal mi chciał pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla niego
ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu
życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg
wybawił go z kłopotów, by nie utracił czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z
mocy zła, by źli ludzie nie panowali nad nim, nie milei nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że
przyjadę do Twojego Grobu wraz z Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o
Twojej dobroci, o dobroci i pomocy Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by
Michał wiedział, że moje uczucia się nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu
kiedyś wysłałam,by zli lidzie nie wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał mógł
tam normalne pracowac. Ty jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie i
wyproś u Boga łaski o które proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata i dziadka,prace dla mamy,
by chłopak przyjaciółki się jej oswiadczył. Dziękuję za to, iż widziałam Michała, spraw proszę bym
mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by Michał nie był zły na mnie.by miedzy nami nie było
nieporozumien. By Michał coraz bardziej się otwierał, a nie zamykał, bym mogła go zobaczyć i
pokazać mu, że mi na nim zalezy, bym mogła go spoatkać, z nim porzmawiać i sie z nim pojednać.
182 wyjscie z samogwałtu dla wojtka, pawła,piotra, mateusza i czystosc przedmalzeska dla nich, o
dobra prace i dar potomstwa, abym miala 2 polowke na wesele kuzynka, nawrocenie studentow jezu ty
sie tym zajmij
183 Święta Rito, chciałam Ci z całego serca podziękować za wszystkie łaski, które dla mnie
wypraszasz. Proszę Cię o dalsze wstawiennictwo, o błogosławieństwo oraz łaskę miłości, aby relacja z
Łukaszem była zgodna z wolą Bożą. Proszę obdarz mnie w najbliższym czasie łaską małżeństwa i
darem macierzyństwa. Proszę, aby Łukasz otrzymał wizę studencką.
Marzena

