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Intencje z dnia 5 maja:
207 Święta Rito proszę wstaw się za naszą rodziną żeby nasz problem nie okazał się tak duży. Proszę
o zdrowie dla córki P. Proszę pomóż nam znaleźć pracę.
S.
208 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i nabranie pewności siebie u mojego syna i zdrowie i sily dla
mnie.
209 Św.Rito! proszę o nawrócenie Anny i Jakuba,o szacunek i dobroć od Eugeniusza i jego
opamiętanie się,siłę i wytrwanie dla mnie,proszę o błogosławieństwo dla całej rodziny,za dusze w
czyśćcu cierpiące
210 Sw. Rito dziękuję za otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem. Proszę o dalsze
wstawiennictwo u Pana za Tomka, wspieraj Go w jego chorobie i dodaj mu siły w walce z tą straszną
chorobą i o uzdrowienie. Proszę też o siłę dla mojej Mamy. Twoja czcicielka K.
211 Św. Rito, dziękuję za wszelkie łaski i proszę o zdrowie dla rodziców, potomstwo dla Siostry i
Szwagra oraz rozwiązanie trudnej sprawy dla Brata.
dziękuję.
212 Sw Rito proszę aby moja wnuczka urodziła się zdrowa a także o zdrowie dla córki
Sw Rito proszę o zdrowie dla Ilzy brata i kuzyna
213 Bogu znane intencje
214 O święta Rito proszę wyproś mi łaskę uzdrowienia, proszę o wyleczenie.
Proszę Cię również abym ułożył swoje życie osobiste, proszę Cię o stabilizację abym nie był samotny.
Wysłuchaj moje łaski o które tak bardzo proszę.
215 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż
nas od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
216 Proszę o modlitwę w intencji Jakuba, który 22 maja obchodzi 21-urodziny; o Boże
błogosławieństwo dla Niego na całe życie.
217 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o kobietę dla mnie Łukasza 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,
- oto by udało się Julii uzyskać promocję do II klasy LO
- 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 i Julii,oraz dary Ducha Świętego dla nich by spokorniały
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,

- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina i dary Ducha Świętego dla niego
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 pokochał i z miłością traktował swoich pasierbów. Oraz o siły dla Anety do niesienia
swojego krzyża cierpienia.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
218 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe już roczne życie w zdrowiu i
rozwoju oraz jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej
miłości. Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż w pracy Marzenie i Michałowi i daj im
zdrowie. Daj zdrowie tacie.Marzena
219 Kochana Święta Rito, dziękuję Ci za 3 miesiące ciąży i proszę o opiekę nad naszym dzieciatkiem
przez pozostały okres ciąży. Miej w opiece mojego męża, córkę i synka i cała rodzinę. Dziękuję Ci za
pomoc.
220 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 siłę w walce z nałogiem. O powrót do domu. O zdrowie i
zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O rozwiązanie
trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej życiowej decyzji. J.W
221 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 pociechę i ulgę w cierpieniu dla znajomych po stracie
dziecka w wyniku choroby nowotworowej , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie
z choroby skórnej dziecka. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego macierzyństwa,
upragnione rodzeństwo dla naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
222 o uzdrowienie syna K.K z depresji
223 Za Alojza o zdrowie powrót do zdrowia i uzdrowienie z choroby jaką jest STWARDNIENIE
ROZSIANE,o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o
uwolnienie i uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.
224 Proszę o modlitwę za syna o jego nawrócenie i przemianę życia.

