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100 Swieta Rito
Prosze Cie o to zeby syn sie utrzymal na studiach .o przyjaciol wierzacych i dobra zone dla niego i o
potrzebne laski dla niego i calej mojej rodziny i dla mnie. Prosze o nawrocenie i uzdrowienie dla mnie
i calej mojej rodziny i dla Patryka. Ewy. Natalii.Dawida.Pawla.Krzysztofa -jego rodziny i dziewczyny.
Prosze tez o prace dla mnie. Prosi Joanna
101 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji mojej rodziny przede wszystkim o zdrowie i
zgodę. Wyblagaj łaskę dla mojego Męża o wytrwałość w walce z nałogiem, mi o spokój i troskę abym
mogła opiekować się nimi. Dla mojego Syna o zdrowie. Błagam spraw żeby nasze życie układało się
nam jak najlepiej i żebyśmy żyli zgodnie ze słowem naszego Pana. Justyna
102 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, zdrowie fizyczne, a szczególnie zdrowie i uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana
Jezusa za przyczyną Matki Bożej w czasie poważnych zabiegów i badań, jakim jest i będzie
poddawany w najbliższym czasie) oraz łaskę otrzymania godnego życia a także szczęśliwe
nakierowanie mocą Bożą łask potrzebnych w życiu osobistym dla Krzysztofa, zdrowie dla Anny,
Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej a także
znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życiowej. Proszę
o zbawienie wieczne dla Edmunda - taty, Sabiny Cz.- mamy Barbary mojej siostry, Bogumiła, Sabiny
Ż, Anny, Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P., Marka Sz. i Marka M., Jana, Emilki,
Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i znajomych oraz dla tych wszystkich, którzy
odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam Panu Bogu pokój i umocnienie wartości
chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Dziękuję Ci Jezu za wszystko co dla nas
czynisz zgodnie z Twoją wolą.
Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.
Szczęść Boże
Danuta
103 Bogu znane intencje
104 Proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich, niech spełnią się moje wszystkie błagania o zdrowie,
szczęście i wszelką pomyślność oraz spełnienie pragnień i marzeń dla mnie i moich bliskich.
105 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej
rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo
proszę o modlitwę w następujących intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i
rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków,
Napieralskich i Rybackich, Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia
dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli
Bożej,
o pomyślne ukończenie studiów dla Michaliny,

o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas
spływają,
Szczęść Boże,
Alina
106 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę wyjednaj dla mnie i mojej córki łaskę
zdrowia,dopomóż córką w nauce a mężowi w pracy.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnej trudnej sprawy.
Patronko rodzin i przebaczenia naucz nas miłości i wzajemnego szacunku. Wyjednaj mi łaskę
przebaczenia abym wybaczyła krzywdy, które mi wyrządzono i aby wybaczono te wyrządzone przez
mnie. Bądź opiekunką naszej rodziny. Nie pozwól aby w naszym życiu pojawiali się źli ludzie, którzy
sieją w naszych sercach ból i niepokój. Prowadź nas po krętych ścieżkach życia prosto do Boga,
abyśmy zawsze byli blisko niego i godzili się z jego wolą.
św. Rito miej nas w swojej opiece
107 Święta Rito błagam Cię o łaskę nawrócenia przemiany życia spowiedź świętą dla naszego syna
Mateusza.
108 Sw.Rito prosze o poprawę warunków finansowych aby aynowie dokladali sie do budzetu
domowego i nie musialam brnac w pozyczki.
109 Proszę o modlitwę w intencjach:
1/ O ochronę Maryi, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla moich dzieci: Wacława i Kaliny oraz taty
Franciszka.
2/ O odnalezienie Chrystusa w żuciu dla szwagra Jacka.
3/ O uwolnienie duchowe i błogosławieństwo Boże dla koleżanek i kolegów z pracy, szczególnie
Agaty Ż., Iwony K., Waldka Z. i Bogusi K.
4/ Proszę o zwycięstwo Chrystusa i Maryi, spełnienia ich woli co do Polski, w zbliżających się
wyborach do sejmików.
Bóg zapłać!
Ewa
110 Dziękuję wspaniałą Święta Rito za wszystkie wspaniałe łaski które mi zsyłasz.Dziękuję aniołowi
stróżowi za ochronę mnie i mojej małej rodziny. Duchu Święty proszę o uzdrowienie duszy w czyśćcu
cierpiącej Wiliandy. Proszę o dar wybaczenia. O uwolnienie od natretnych złych myśli i depresji.
Modlitwę za Radosława iMarte aby kryzys minął. Proszę o modlitwę za babcię i rodziców. Modlitwę
za Ewę aby włosy odrosły. Modlitwę za Kasię. Modlitwę za moją przyszłość abym miała siły jako
mama samotnie wychowujaca synów. Aby dobro zawsze zwyciężało zło.

