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Intencje z dnia 31 grudnia:
91 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla bardzo chorej Marty.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
92 W niedziele 31 grudnia 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... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie
za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy...Krolowo Rozanca Swietego, modl sie za nami... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof
93 *pomóż mi święta Rito wygrać pomóż mojemu mężowi bo grzeszy. otwórz mu oczy serce i rozum
niech przestanie zdradzać ,ja go kocham i wszystko wybaczam. Aga
94 pokornie poproszę za wstawiennictwem św. Rity o właściwe oddziaływanie moje, na moją rodzinę,
ponieważ, córki mam w wieku 13 i ok.15 lat oraz 11 lat. dziękuję Panu Bogu i sw. Ricie oraz Wam
wstawiającym się za nami.
Łukasz
95 Proszę o modlitwę w następujących intencjach: o łaskę dobrego zdrowia,
wspomożenie materialne, wzrost wiary, opiekę Matki Bożej i św. Rity,
łaskę dobrej spowiedzi oraz wszystkie potrzebne łaski dla mnie,
Karoliny, Roberta, Wiktorii, Małgorzaty oraz moich rodziców - Haliny i
Henryka. O siły i cierpliwość dla Roberta. O prawidłowy rozwój
duchowy, intelektualny i fizyczny dla małej Wiktorii. O to, żeby
Robert i Karolina byli szczęśliwi w małżeństwie, nie kłócili się i
żeby się łatwo dogadywali. Żeby Małgorzata znalazła wyjście z problemu
ze zdrowiem psychicznym, nawróciła sie i żyła w zgodzie ze Sławkiem.
Proszę także o modlitwę za Macieja S. aby zszedł z drogi grzechu i
nawrócił się do Boga, za Dorotę M. aby otrzymała łaskę pokoju
wewnętrznego, aby poczuła Bożą Miłość w swoim życiu oraz aby znalazła
rozwiązanie swoich problemów materialnych, za "Krecika" aby znalazł
wyjście ze swoich problemów i odnalazł drogę do Boga, za Katarzynę K.
aby odnalazła nadzieję i sens w swoim życiu, za Damiana I. aby
nawrócił się do Boga, o ulgę w cierpieniu, ustąpienie bezsenności i
aby zrozumiał, że tylko w Bogu znajdzie rozwiązanie swoich problemów,
za Marie N. i jej synka Maxa o wszystkie potrzebne łaski. Proszę także
o modlitwę za zmarłych dziadków Piotra i Leokadię C. oraz Bohdana i
Stanisławę C., za zmarłego Macieja C., zmarłego Pawła K., zmarłego
Jana C., zmarłego Tadeusza M., zmarłego Andrzeja K. oraz zmarłego
Krzysztofa J. Proszę także o modlitwę w intencji Oli i Mikołaja C.
oraz ich mamy.

96 Kochany Panie Jezu i Tobie Święta Rito i Tobie Maryjo Dziękuję za Każdą już uproszona łaskę i
wysłuchana prośbę Dziękuję z Całego Serca. Kochana Matko Boża Pompejańska i Ciebie Święta Rito
Błagam Pomóż mi Tylko w Tobie Moja Nadzieja. Poznałam chłopaka Mariusza Bardzo Go Kocham i
wiem że On mnie też Błagam Pomóż mi Abyśmy byli w końcu razem aby zniknęły Wszystkie Bariery
i Przeszkody. I aby Mariusz został moim mężem. –Kasi. Tak Chciałabym Byś szczęśliwa bo wiele już
w życiu przeszłam smutnych rzeczy dlatego Wołam i Proszę Was Kochani o Modlitwę i Jeszcze
Wiele mi tej modlitwy potrzeba i z Serca Dziękuję. Proszę Jeszcze o modlitwę za pewnego pana który
przed Wigilią miał operację głowy o zdrowie dla Niego i wyjście z choroby dla Niego. Błagam o
zdrowie i potrzebne łaski dla Mojej Kochanej mamy Marii dla Brata Mirka z rodziną z prośbą, aby
Mirek się wybudował i o całkowite wyjście z choroby dla kuzynki Marceliny. I o zdrowie dla Całej
Jej Rodziny. I proszę Jeszcze o dar nieba dla Mojego Kochanego Taty, który 1 stycznia obchodził
zawsze urodziny i Imieniny.
97 Św. Rito proszę wyproś dla mnie łaskę dobrego życia, znalezienia pracy i równowagi psychicznej
98 Bardzo proszę o zdrowie dla Zbyszka, a dla mnie o pogodę ducha i abym nie zamartwiała się o
przyszłość. (M.)
99 poprosze o wstawiennictwo za przyczyną św
Rity abym nie zepsuł sylwestrowej zabawy dla mojej rodziny i Nowego Roku, tak abym działał
zgodnie z Wolą Boďż˝źą
100 o wyjscie z samogaelatu dla 4 kolegow, o dobra prace, meza zdanei sesji
101 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
102 zwracam się z prośbą o Wasze wstawiennictwo u św. Rity aby wyjednała u Pana dla mnie i dla
mojej żony światło dobrego właściwego, oddziaływania na naszą najstarszą córkę Agnieszkę, aby nie
ulegała złemu wpływowi towarzstwa oraz złym przykłądom w rodzinie(ma ok 14, 5 lat), ale aby byla
rozsądna i wiernie trwała przy Jezusie Chrystusie, odczuwając Jego pomoc.
103 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
104 Św Rito proszę pomóż naprawić to co zniszczyła między mną a Radkiem
105 Święta Rito proszę cię o wstawiennictwo u Pana naszego aby Patrycja przestała pić i nie otaczała
się pijącymi koleżankami a zajęła się swoim dzieckiem.
106 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla bardzo chorej Iwony.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka

