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Intencje z dnia 6 czerwca:
476 Świeta Rito, Ty jako wybranka Boga, cierpiałas w małżeńtwie całe zycie, a jednak nigdy nie
zwątpiłas w milość i oddanie. Jesteś przykładem ogromnej miłości nie tylko do mężą ale i do Boga,
przez co zostałas wybrana jako ta, która pomoże innym w sprawach beznadziejnych, ludziom, którzy
nie mają sił na walkę o miłość. Swięta Rito błagam Cię wstaw się za mną i moim małżeństwem, aby
nie rozypało się jak domek z kart, dodaj mi siły, abym o nie walczyła. Proszę Cie wstaw się u Pana
Boga o błogosławieństwo dla mojej rodziny i miłośći do męża. Proszę Cię spraw, aby zaczął mnie i
ten święty związek traktował z szacunkiem, aby zaczął mnie kochał i przestał być obojętny. Jeszcze
raz proszę Cię Swięta Rito o pomoc!!!! Zawsze Tobie odanna, Najukochańszej Maryi oraz Jezusowi
Chrystusowi. Ojcze nasz ....Emilia
477 Święta Rito błagam o pomoc.
Sąsiadka bardzo głośno ogląda telewizję, nie mogę spać po nocy.
Jestem bezradna.
Twoja Anna
478 w intencji Zuzi o łaskę pokoju serca podczas sesji oraz zdanie egzaminow
o spłatę kredytów dla Danuty i dobrą pracę
o łaskę zdrowa dla Ani i błogosławieństwo dla rodziny
---Danuta
479 O łaskę Bożej obrony mnie przed szatanem, swiatem, bliznimi moimi i przede mną samym.z góry
dziękuję
480 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo u Pana w moich sprawach, spośród nich najważniejsza
jest decyzja Sądu Metropolitarnego w procesie o stwierdzenie nieważności mojego
małżeństwa...Proszę🌸 o Prawde i siłę bym te Prawdę przyjęła i proszę o rozeznanie woli Bożej w
moim życiu. proszę też o łaskę wiary dla Darka i wszystkich dzieci i wszystkie potrzebne dary Ducha
Świętego.Prosze o zdrowie dla mojej mamy i zwycięstwo nad chorobą nowotworową dla mojej
teściowej Teresy
Z darem serca i modlitwą
Ania
481 Święta Rito proszę Cie o modlitwę. Pomóż ubłagać mi Boga o zdrowie dla mnie. Proszę, żeby
guzek pod pachą mi zniknął. Błagam Święta Rito o modlitwę.
-Ewa
482 święta Rito proszę jak co miesiąc o łaskę zdrowia dla mojej mamy. żeby udało się jej wrócić do
sił i by tata się nie poddawal. żeby jeszcze udało cieszyć się jej życiem, zamiast miec myśli
samobójcze. proszę również by w moim małżeństwie się układało i by znalazła się dla mnie praca,w
której sobie poradzę
483 *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 i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga

484 Prosimy dobrego Boga o dar potomstwa . Iza i Wojtek
485 Święta Rito dziękuję za łaski jakie otrzymałam i otrzymuję,Proszę oręduj u Jezusa Miłosiernego i
uproś łaskę zdrowia dla mojej mamy ,łaskę nawrócenia i Dary Ducha Świętego dla moich
braci,Romka i dla mnie ,proszę o łaskę uwolnienia od złego Ducha z którym sobie nie umiem
poradzić,pojednania w mojej rodzinie ,łaskę aby brat znalazł dobrą pracę.Święta Rito módl się za nami
486 Swięta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, dziękuję Ci za cud narodzin dla mojego
wnuka Kazia.
Proszę dla niego o cud zdrowia, żeby był zdrowy i prawidłowo się rozwijał. Miej go pod swoją opieką
.
Dziękuję Ci Swięta Rito za wszystkie otrzymane łaski. Wierzę w Twoją pomoc i wstawiennictwo
Twoje, ufam .
Z wiarą i nadzieją - Elzbieta.
487 Prosze o modlitwe w intencji dziekczynnej, za otrzymane wyproszone laski z prosba o dalsze i o
zdrowie dla calej rodziny. Z prosba o wstawiennictwo w sprawie syna i meza o uzdrowienie relacji i o
uwolnienie z wszelkiego zla i agresji dla obojga. Z prosba dla corki i syna o pomysle ukonczenie
szkoly i dobry nowy start w zyciu.
488 Kochana Święta Rito, wyproś zdrowie dla mojego dziecka.
Magdalena
489 Kochana Św Rito
Proszę o wstawiennictwo u Pana Boga aby moja mama wyszła z choroby która nas tak wszystkich
smuci, aby cieszyła się zdrowiem wśród swoich córek, wnucząt. Proszę Kochana Święta Rito czuwaj
nad moją rodziną.... Błagam nie opuszczaj mnie też w moich ciężkich chwilach.
Twoja czccicielka Karolina
490 proszę o modlitwę w intencji: o zdrowie dla Mamy Małgorzaty
491 Św. Rito dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski i za wstawiennictwo
przed Panem Bogiem w mojej intencji. Proszę otocz opieką całą moją rodzinę i Mateusza.. Bądź przy
mnie, proszę pomóż mi być dobrą dziewczyną i przyjacielem dla niego, Ty o wzorze cnót naucz mnie
jaką mądrze kochać, wspieraj nas w trudach codzienności i rozłąki byśmy czuli się ze sobą szczęśliwi i
bezpieczni. Wspieraj modlitwą moją rodzinę by było w niej dobrze, byśmy umieli ze sobą rozmawiać,
cieszyć się nawzajem swoim szczęściem i byli wzajemnym oparciem w troskach, problemach i
zmartwieniach. Proszę o zdrowie dla rodziców i wytrwałość w codzienności. Proszę o pomoc w życiu
zawodowym bym umiała podołać stawianym przede mną zadaniom i miała na tyle siły by psychicznej
by wytrzymać mobbing. Joanna
492 o uzdrowienie starszego syna z tików nerwowych a młodszego z bólu głowy
493 Święta Rito! Proszę Cię, pomóż Karolinie odnaleźć powołanie życiowe. Wesprzyj ją w trudnym
dla niej czasie. Wybłagaj u Pana wszelkie potrzebne jej łaski.
494 Sw Rito prosze prosze pokornie za moja corke Martyne o dar macierzynstwa .Dla Dawida o
uleczenie z depresji i mondrosc w pracy.Aby na jego drodze stanela madra dziewczyna i razem szli
przez zycie.Prosze z calego serca
495 Święta Rito, proszę Cię pomóż mi w przeniesieniu w pracy. Miej nas w swojej opiece.
Twoja Agnieszka

496 Świeta Rito proszę Cię pomóż mi i mojemu mężowi znalezć inną pracę,większe
mieszkanie,prawdziwych przyjaciół.Pogłębiaj naszą wiarę,dodawaj sił na każdy dzień,wspieraj daj
spokój dla duszy i serca.Uwolnij z alkoholizmu mojego tata Edwarda,uzdrów moich bliskich z
chorób.Dodaj nadziei na przyszłość,nie pozwól mi sie załamać,uwolnij mnie z natrętnych myśli.Alicja
497 proszę o modlitwę we wszystkich trudnych i beznadziejnych intencjach w moim życiu oraz za
moich bliskich o potrzebne dla nich łaski
Ewa R.
498 bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci i mojej mamy,
-aby Bogdan zaczął spłacać swoje długi i aby udało się nam uratować mieszkanie,
-aby Szymon zaliczył wszystko i zdał do następnej klasy
Z Bogiem,
Danuta
499 Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy, żeby wyszła z nałogu.Mojej córki, żeby jej się wiodło
w życiu i mojej, abym byla szczęśliwa u boku K.M
500 przesyłam intencję: W podziękowaniu za odebrane łaski za pośrednictwem św. Rity i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę dla mojej rodziny i bliskich oraz za wszystkich, którzy się za mnie
modlą (szczególnie siostry Eremitki)
501 św. Rito wypraszaj ochrone od zlego dla naszych Synow i dla nas, Bogu niech beda dzieki
502 Proszę o modlitwę wstawiennicza do Św. Rity w intencji mojej zmarłej żony:
Do Miłosierdzia Bożego i Św. Rity, za Barbarę z prośbą o łaskę zbawienia i radość nieba.
503 prosze o zdrowie
504 Św Rito,
Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o dobrego męza. Proszę aby ścieżki mojego życia sie
wyprostowały. Prosze abym miała pojsc odwage za głosem serca. Prosze Cie rownież o możliwośc
osobistej rozmowy z Łukaszem, abyśmy mogli sobie wszystko wyjasnić. bAdz ze mną podczas
rozpoczecia nowej pracy i pomagaj w trudnych sytuacjach moim rodzicom.
M.
505 Sw Rito Pragne podziekowac za wszystkie Laski I Prosze o intencje modlitwy w sprawie Bardzo
waznej dotyczacej dostawania pieniedzy wiec srodkow do zycia abym wciaz mogla je otrzymywac jak
do tej pory z uwagi na zly stan zdrowia .Prosze i blagam o modliwe Prosze tez modlitwe do Pana
Boga o zdrowie I opieke nad moja rodzina
506 SWIETA RITO PROSZE OBLOGOSLAWIENSTWO I WSPARCIE W WYKONCZENIU
DOMU I ZESLANIE WIELE LASK.
507 Św. Rito, bardzo dziękuję za przyjęcie córki do jej wymarzonej szkoły, o to samo proszę dla syna.
Proszę również o zdrowie dla całej mojej rodziny, w szczególności o wyleczenie córki i syna.
508 Proszę w intencji mojego synka, o zdrowie i szczęście dla niego oraz dla mnie, o miłość. Bóg
zapłać.
509 BŁAGAMY O MODLITWĘ O ZDWOWIE DLA NASZYCH CÓREK OLIWII I DARII
PROSIMY BOGA I MARYJĘ ABY DARUSIA MOGŁA KIEDYŚ SAMODZIELNIE CHODZIĆ I
MÓWIĆ A OLIWKA MIAŁA ZDOLOŚĆ LEPSZEJ KONCENTRACJI I KOJAŻENIA.UFNI
RODZICE BEATA I SŁAWEK.

510 Święta Rito pomóż mi znaleźć mi inną pracę. W obecnej jestem wykończona psychicznie.
Marta
511 Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego aby pozwolił na szczęśliwe
zakończenie budowy domu i załatwienie z sąsiadami sprawy drogi a także błagam Cię o wszelkie
potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla Łukasza, Tadeusza i Anny.
Z Bogiem
Anna
512 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo u swojego Syna Pana Jezusa, aby połączył na nowo,
uzdrowił i odrodził małżeństwo Agnieszki i Michała, zesłał dla nas łaskę powrotu miłości. Proszę aby
miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i
odbudowali nasze małżeństwo.
513 Święta Rito! Proszę o wstawiennictwo za mnie do Boga w intencji zdrowia i dobrej pracy dla
córki.
514 Św. kochana Rito,
Czuwaj nade mną, nad moją rodziną, nad małżeństwem i nad dziećmi - otaczaj nas swoją opieką chroń
ode złego, bardzo proszę czuwaj nad moim tatą, który będzie miał poważną operację, proszę o
powodzenie tej operacji i o szybki powrót do zdrowia.
Dziękuję za wszystko.
515 Św. Rito dziękuję za opiekę i wyproszone łaski. Proszę opiekuj się moją rodziną. Proszę by dzieci
były zdrowe a mi daj siłę by wypełniać wolę Boga, edyta
516 Prosimy o modlitwę w intencji nawrócenia i rozeznania.drogi źyciowej dla syna Piotra. Bóg
zapłać.
Małgorzata i Grzegorz.
517 O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O pojednanie z przyjacielem i odbudowę relacji.
Zdrowie i dobre prowadzenie w odczytywanie woli Bożej.
518 Proszę o Nowennę do Sw.Rity w intencji uzdrowienia mamy Cecylii z torbieli jajnika,choroby
niedokrwiennej mózgu i bezdechów sennych po przebytym zawale serca oraz Ireny z choroby
narzadów kobiecych,nerwicy i arytmii serca a także nadciśnienia.Sw.Rito wszystkie problemy,ktore
mnie dotykają,smutki,cierpienia są Tobie znane,bo też doświadczyłas w swoim życiu bólu i
nieszczęść.Dlatego proszę chociaż nie wszystko rozumię,zatoczyłam w swoim życiu koło i
powróciłam do Boga po wielu latach.Wydawało mi się,że wszystko wiem,nie potrzebuję rady..........a
jednak czegoś w życiu zabrakło....Relacji z Bogiem....Zrozumiałam to po wielu nieszczęściach,ktore
mnie dotknęły.Myślałalam,że mnie nikt nie zrozumie,a jednak.......Powoli odzyskuje utraconą
wiarę,radość i jestem wdzięczna Bogu,ze mnie dotknął.Sw.Rito proszę uproś łaskę zdrowia dla mojej
rodziny , Dary Ducha Sw.i opiekę dla kochanej córeczki Marzeny,żeby nie pobładziła w zyciu i
znalazła miłość,na którą tak zasługuje.Niech moja rodzina wzrasta w dobrym u Boga i ludzi.Serdeczne
Bóg Zapłać za modlitwę!
519 Święta Rito! Proszę Cię, wybłagaj u Pana łaskę uzdrowienia dla Pauliny chorej na glejaka mózgu,
matki dwuletniej dziewczynki.
520 Ukochana Patronko spraw beznadziejnych, jako wdowa i matka błagam Cię o wyjednanie mi
łaski wyjścia z długów i możliwości wykształcenia jedynej córki oraz o dar zdrowia.
Dziękuję całym sercem. Monika.

521 Bardzo proszę święta Rito o opiekę dalszą nade mną i moimi bliskimi, a także wszystkimi,
których mam w sercu. Dziękuję.
522 Przez Twoje wstawiennictwo Św. Rito, proszę o Boże błogosławieństwo, dary i moc Ducha Św.,
opiekę Matki Bożej dla moich dzieci, proszę o życie wieczne dla zmarłego męża, o siłę i potrzebne
łaski do rozwiązania mojej trudnej i ciężkiej sprawy. Dziękuję za wszystko, co otrzymałam, za osoby
mnie wspierające, prosząc o łaski potrzebne w ich życiu.
Renata
523 Sw.Rito dziękuję za otrzymane łaski dzięki Twojemu wstawiennictwu u Pana. Proszę o dalsze
wsparcie i wstawiennictwo w chorobie Tomka aby miał siłę dalej walczyć oraz wspieraj moją mamę.
Twoja czcicielka K.
524 Proszę o modlitwę w intencji Adriany,aby Bóg Miłosierny uratował jej związek z Danielem ,żeby
miłość wzajemna wróciła .Bóg zapłać
525 Swieta Rito.
Prosze o zdrowie , zeby corka zdala prawo jazy i dostala sie do szkoly,oraz ,zebysmy nie stracili
egzystencji
zeby sie wszystko ulozyl. Pomoz nam prosze .Bog zaplac
Joanna
526 Za wstawiennictwem sw Rity proszę o modlitwę abym znalazła dobra prace i się w niej odnalazła
Magda
527 Intencje do Św. Rity w czerwcu:
Św, Rito Patronko spraw najtrudniejszych błagamy Cię o pomoc:
- dla Ani, aby ciąża się utrzymała, aby przebiegała prawidłowo, aby dziecko było zdrowe i nie miało
żadnych powikłań, aby Ania matka dziecka też była zdrowa i aby dziecko zdrowe się urodziło i
zdrowe rosło
- dla Mateusza, aby zniknęła woda z ucha i aby niepotrzebna była operacja zaplanowana w tym
miesiącu. Jeśli jednak to niemożliwe to spraw , aby operacja przebiegła sprawnie i aby nie było
żadnych powikłań i aby wrócił słuch i nie było problemów z migdałkami.
Bóg zapłać!
M.
528 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc
dla mojej rodziny Przede wszystkim o zdrowie oraz o pomoc córce w szkole Proszę Cię też o pomoc
w sprawie Ci wiadomej
Twoja wierna czcicielka
529 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego.
Jola
530 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby
nowotworowej. Aby podjęta walka przyniosła oczekiwany efekt. Magda
531 Swięta Rito, proszę o uzdrowienie dla mnie i rozwiazanie problemów. K.
532 Bardzo prosimy o łaskę zdrowi dla całej Rodziny, w szczególności Lusi. Aby nasza autystyczna
córeczka szybko zaczęła mówić i stała się bardzo samodzielna.
O niebo dla naszych bliskich zmarłych- taty Kazimierza, Marka Pawłowskie, Czesława, dziadków
Wandy, Jadwigi, Bronisława i Juliana; Haliny i Zdzisława, mojej wychowawczyni Krysi, p. Ewy
Płazy, przyjaciela Marka i wszystkich zmarłych z rodziny.

533 Dziękuję Ci bardzo św Rito za dotychczasową pomoc.... Proszę o Twoje wstawiennictwo i pomoc
w intencji ochrony Dagmary i Jej nawrócenia, a dla mnie o łaskę zapomnienia o Niej i poznania
właściwej osoby
534 Najświętsza Rito błagam Cię pomóż Robertowi aby poszedł na terapię o trzeźwość dla niego
abym zlazła pracę w szkole aby Maciej mi wybaczył.Pomóż mi i wysłuchaj mnie,Joanna
535 SW.Rito proszę aby córka zdała sesje egzaminacyjną.
536 Kochane siostry mój syn ma cztery jedynki na koniec roku, które może poprawić, boje się że się
załamie jest to bardzo wrażliwy człowiek młody, blagam o modlitwę za Kamila żeby Udało mu się
poprawić te jedynki i zdać do trzeciej klasy, błagam o cud. Bezradna matka, tylko modlitwa mi
pozostałam. świat jest tak okrutny.
537 Proszę Cię Święta Rita o wyproszenie dla mnie dobrych wyników z histopatologii, badania RTG
płuc wszelkich łask dla mnie zdrowia oraz mojej rodziny Bóg zapłać twoja czcicielka Barbara
538 Święta Rito dziękuję za cud i proszę o modlitwę w sprawie Bogu wiadomej . Krystyna
539 O Droga i Czcigodna Ritto, do kogoż pójdziemy, jak nie do Ciebie, patronki ds trudnych i
beznadziejnych, dlatego upadam przed Twoim obliczem i błagałam o zlitowanie się nade mną, prosząc
pokornie o wyjednanie dla mnie łaski pracy, nie pozwól mi Św. Ritto bym została bez pracy, błagam
Cię i pokornie proszę o wyjednanie dla mnie upragnionej łaski pracy, jeśli taka jest Twoja wola. Bóg
zapłać. Marta
540 Wstaw sie za nami u Pana nasza Patronko, by zechciał obdarzyć nas swoimi łaskami i zdrowiem,
dał nam spokój w życiu i opiekę Matki naszej. Módlmy się.
Maria
541 Św Rito błagam o uwolnienie od wszelkiego złego, od ludzi którzy bardzo mnie niszczą i
wyrządzają mi zło. proszę o uzdrowienie i bycie szczęśliwą.
Bardzo prosze o właściwego mężczyznę.
542 O zdrowie dla Mateusza
543 Proszę o modlitwę za moją Mamę by przeszła kolejna chemię dobrze i za ciocie chora na
nowotwor by przeszła radioterapie dobrze
544 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
545 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Kasi i Darka. Św. Rito uratuj to małżeństwo, wesprzyj
ich w tak trudnym momencie i daj dar rodzicielstwa. Nie zawiodłas mnie w mojej intencji, nie
zawiedz i teraz.
Twoja czcicielka Aneta.
546 proszę o dalszą modlitwę w intencjach Bogu wiadomych oraz w podziękowaniu za
dotychczasową opiekę i pomoc
547 Uprzejmie proszę o modlitwę w następujących intencjach:
-o cud uzdrowienia chorego kręgosłupa oraz z innych chorób dla Jarosława
- o łaskę zdrowia dla Alicji i Damiana
- o potrzebne laski dla Rodziny Karwatów, Liwanowskich
- o potrzebne łaski dla moich dobrodziejów i przyjaciół
- o łaski potrzebne dla moich przyjaciół

-o łaskę nawrócenia dla osób co mnie oczerniają
- o laskę życia w godności dziecka Bożego i godności ludzkiej
- o łaskę załatwienia renty dla Jarosława
- o potrzebne laski dla pewnej redakcji katolickiej
- o łaskę nawrócenia i leczenia z choroby alkoholowej dla Adriana
Serdecznie dziękuję z góry za modlitwę
Jarosław
548 Proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo abym nie została bez środków do życia.
Proszę o wstawiennictwo w intencji znalezienia pracy.
Bóg zapłać
Irmina z Warszawy.
549 Kochana św Rito proszę pokieruj, pomóż i wstaw się za mną. Wyproś mi dobrą drogę. I dobre
rozwiazania trudnych sprsw. Dziekuję.
550 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych na prośbę Elwiry zawierzam
Panu Jezusowi za Twoją przyczyną jej dzieci: córkę Dominikę o szczęśliwy przebieg i rozwiązanie w
terminie ciąży oraz syna Łukasza o dobrą drogą życiową i rozwiązanie wszelkich napotykanych
trudności a także zdrowie dla Elwiry i jej najbliższych.
Prosi Danuta
551 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 i jej
rodziny. Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej a
także dla księdza Adama i 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
552 Proszę o modlitwę za moich rodziców o łaskę zdrowia dla nich, o dobre wyniki badań
kontrolnych taty. O wiarę, zgodę, nadzieję i miłość. Św. Rito, wstaw się za nami.
Gabriela
553 proszę za przyczyną Św. Rity o powrót do zdrowia mnie i mojej rodziny./ Joanna
554 Proszę o pomoc w zamknięciu trudnych spraw, o siły i mądrość.
Jacek
555 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra o cud miłości między nami, by Pan nas uzdrowił , byśmy
dali sobie jeszcze szanse na budowanie naszej relacji
Agnieszka
556 Święta Rito, proszę Cię bardzo o pomoc w wyleczeniu mojego kochanego synka Jasia. Jerzy

557 Proszę o modlitwę w intencjach: Zbawienia babci Aurelii i członków rodziny, wytrwałości w
zrzuceniu kilogramów i dążeniu do celów; o błogosławieństwo i miłość w moim związku; zdrowia i
siły dla mojej rodziny, w szczególności dla mnie i mamy, Justyny, Dominika, Igora i jego dziadka
oraz całej rodziny; nawrócenia naszych ojców i spokoju w naszych domach; uwolnienia od nałogów;
wewnętrznego spokoju, za Ibiego, zgody w związku mojej siostry, pielgrzymki Ojca Adama Szustaka,
o udane spotkanie, oraz o pomoc finansową.
558 Gorąco proszę za przyczyną św. Rity o uzdrowienie mojego synka oraz uzdrowienie moich relacji
małżeńskich. Bógg zapłać. Anna

