Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 6 października:
298 O św. Rito! Dziękując Ci za otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem , proszę o łasę
odnalezienia właściwego miejsca w życiu dla Moniki. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
299 Sw.Rito dziękuję Ci za pomoc .Ciągle czuję Twoja opieke.Uratowalas mi zycie.Kocham
Cie.Wdzieczna Beata
300 Święta Rito proszę Cię uproś mi miłość Darka I sakrament małżeństwa
Grażyna
301 Najdroższa Kochana Rito.
dziękuję Tobie za dotychczasową, pomoc, opiekę i łaski otrzymane za TWOIM pośrednictwem.
Proszę pomagaj mi w tym moim zyciu, udziel łask potrzebnych do macierzyństwa, powrót miłości,
proszę o Twoje wstawiennictwo, wiem że bez Ciebie nie dam rady niczego osiągnąć. Proszę ulituj się.
302 Św. Rito proszę Cię o powrót do zdrowia i Boże Błogosławieństwo oraz znalezienie dobrej pracy
i dobrego męża.
303 Proszę Cię Święta Rito,
O zdrowie dla mojej babci Marysi oraz o dobrą diagnozę dotyczącą oka mojej mamy, miej w opiece
jej zdrowie
O ciągłe wytrwanie w czystości i brak pokus, o siłę
O dobrego męża dla mnie i mojej siostry Kasi
Dziękuję
Pozdrawiam
Agnieszka
304 Proszę o modlitwę w intencji Przemka, aby Pan Bóg poprowadził go właściwa drogą, ktora
pomoże mu dostrzec co jest w życiu ważne oraz zrozumieć co powinien zmienić w swoim życiu aby
stać się lepszym człowiekiem. Proszę aby Pan Bóg dał mu odwagę i siłę woli, aby te zmiany
przeprowadzić. Proszę tez o łaskę mądrości i dojrzałości dla niego oraz aby sie wypełniła wola Boża
wobec niego.
Proszę także o wstawiennictwo w intencji Grażyny o uratowanie jej małżeństwa.
U.
305 O powrót do Polski dla Olgi i jej calej rodziny
306 Św. Rito dziękuje za wszystkie łaski, jednak wciąż ciągle proszę: miej moją rodzinę w opiece,
pomoż w chorobie alkoholowej Ojca, pomóż mu z tego wybrnąć, by nie było już złorzeczeń,
przekleństw z jego strony. Proszę o zdrowie dla mamy, o możliwość pielgrzymki do Cascia, Rzymu.
Proszę o błogosłąwieństwo w jej miejscu pracy, by nie stresowała się zmianami. Proszę Cię o laski
Boże dla rodzeństwa, dla ich dzieci, współmałzonków, proszę również o nawrócenie siostry, by
przystąpilą do spowiedzi sw, zawarłą związek małzeński, by wiara u niej powróciłą, podobnie jak u jej
chłopaka. Polecam Ci także panią Marię Ł., by się nawróciłą, by powróciła do wspólnoty Kościoła, o
to by jej dzieci, wnuczki nie fascynowały się Kościołęm Narodowym. Proszę rozwiąż ten problem,
przywróc im wiarę. Proszę również by Paweł nie pogrążał się w alkoholu i przystąpił do spowiedzi
sw. Miej i mnie również w opiece, o szczęsliwe wyjazdy i powroty z pracy z zagranicy, proszę

również o uwolnienie jak najwięcej dusz czyscowych z rodziny, znajomych, zmarłych tragicznie,
ktorych życie tak nagle sie urwało. Polecam Ci również chorych i cierpiacych, Marię, Danutę, Lucynę.
Proszę o zgodę w parafii, państwie, o pokój na świecie, o mądre i dobre wybory osób starających się o
wysokie urzędy w gminach. M.
307 Powierzam Ci św. Rito moje prośby: aby ludzie przestali mnie dręczyć.
Aby opuścił mnie pech/fatum. O życzliwego kolegę dla mnie. O poczucie
bezpieczeństwa. O uwolnienie mnie od lęków. Abym nie tłumił w sobie
emocji. W dobrej intencji za moich winowajców, niech im będą
odpuszczone winy. O udane wesele mojej siostry i Boże błogosławieństwo
na nowej drodze życia. Za duszę mamy. Za dziadka, aby uwierzył w
Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękuję Bogu za długą i widoczną opiekę
nade mną oraz za to, że dał mi kogoś kto modlił się za mnie. Aby św.
Rita i Matka Boża wzięły w opiekę mnie, A., Amand., dz., b., S., W.,
J., Dor., p. Koł. i całą rodzinę M. Proszę o modlitwę za księży i
zakonnice. W prywatnych intencjach Sary. Abym zawsze bał się Matki
Bożej. Proszę o to wszystko w imię Pana Jezusa!
308 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich dróg oddechowych,
zero odporności i astma mnie wykańcza,
może modlitwa przez wstawiennictwo świętej Rity da radę,
dziękuję za wsparcie w modlitwie,
Kasia z Chorzowa
309 Swieta Rito prosze Cie o zdrowie dla naszej rodziny
310 Święta Rito proszę dopomóż by się spełniło moje marzenie. Proszę bądź z moją rodziną każdego
dnia i nie opuszczaj nas w naszych. Uproś u Boga by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty.
Dopomóż by Rajmund i Daria mieli dobrą pracę. Uproś u Boga i dopomóż by Adam nie pił. Proszę
pomóż by moje wnuczki zaczęły się dobrze uczyć w szkole. Za wszystkie otrzymanie łaski i
wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie.
311 Św rito proszę żeby pewien mężczyzna pokochał mnie a ja jego i żeby został moim dobrym
mężem, proszę o dobrego męża dla mojej siostry magdy i o dobrą żonę dla mojego brata pawła, proszę
św rito o wsparcie we wszystkich potrzebach szczególnie moralnych duchowych i materialnych mnie
moich rodziców i dla mojego rodzeństwa i żebyśmy byli dobrymi kierowcami i żebyśmy mieli dobre
samochody św rito bardzo proszę żeby mój brat Paweł wziął ślub kościelny z Ewelina i żeby wspólnie
wychowywali swoją córkę Izabela, proszę żeby Ewelina pokochała pawła a Paweł Ewelina i żeby
wrócili do siebie na zawsze i żyli razem w małżeństwie kościelnym, proszę św rito żeby ciocia Teresa
była zawsze szczęśliwa i babcia Maria iwona
312 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
(sytuacja beznadziejna) , 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.
313 Święta Rito, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, a zwłaszcza za dar mieszkania. Błagam Cię,
wyproś mojej Mamie zdrowie - aby leczenie jej różnych schorzeń okazało się wreszcie skuteczne.
Spraw, aby trafiła na kompetentnego neurologa. Dla siebie proszę Cię o pomoc w pisaniu doktoratu pomóż mi go skończyć po kilkuletniej pracy pełnej wyrzeczeń. Pomóż mi zmieścić się w terminie,
abym nie musiała płacić. Pomóż mi zdać wszystkie egzaminy i pomóż mi w obronie. Błagam Cię też o
dobrego męża. Eliza

314 Kochana Święta Rito,
dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, nawet te dla mnie/dla nas niewidoczne nienamacalne.
Przepraszam, za zło które wyrządzamy, za grzechy, które popełniamy. Bądź nam siłą i oparciem.
W tym przepięknym i ważnym miesiącu pragnę prosić Cię o te intencje, które są dla mnie bardzo
ważne:
O uzdrowienie z boreliozy, o postawienie na mojej drodze mądrych lekarzy, którzy się mną zajmą i
poprowadzą. o uzdrowienie moich wewnętrznych poranień z mojego całego życia, o dar i łaskę
przebaczenia, o radość z życia, o dar pewności siebie, swojej wartości jako kobiety i człowieka. O
pomoc w znalezieniu pracy, w której będę mogła się rozwijać, w której odnajdę cel, odnajdę siebie,
swoje powołanie. O miłość, o człowieka, dla którego będę najważniejsza, a on dla mnie o rodzinę
Bogiem silną.
Proszę Cię o wsparcie i zdrowie dla mojej rodziny siostry, rodziców, dziadków.
Proszę o siłę, zdrowie, radość i wsparcie w życiu dla W.
Proszę o uleczenie z nowotworu Panią Joannę i Panią Jadzię. Proszę by doczekały wnucząt i późnej ,
szczęśliwej starości w gronie bliskich im osób.
Proszę o siłę dla ich rodzin, o dar przebaczenia i dużą wiarę.
Proszę o wsparcie Piotra, Asi, Olgi, Szymona, Natalii.
Proszę o łaskę dla wszystkich o których wspomniałam, a także o rzeczy, niewypowiedziane, a
niezwykle ważne..Ty wiesz najlepiej, my w swojej ograniczonej wiedzy , tak niewiele wiemy,
jesteśmy tak prości i zwyczajni...
Wiem, że jesteś nieobliczalna w swych łaskach - Kocham i dziękuję.
Twoja K.
315 Św. Rito , ten miesiąc trudny dla mego syna Andrzeja , bo sprawy sądowe . Proszę pomóż jak
dotychczas i wesprzyj Go swoją opieką . Prosi Cecylia
316 Prosze o modlitwe o powrot ukochanego
Anna
317 Za brata, który jest chory-depresja
318 Bardzo proszę o modlitwę w intencji całkowitej odmiany mojego życia oraz o dobre zdrowie i
pokonanie choroby nowotworowej przez żonę mojego brata
Paweł z Lublina
319 Ukochana św. Rito! Wierzę w moc Twojego cudownego wstawiennictwa. Proszę , przyjmij
łaskawie moją modlitwę i proś razem ze mną Jezusa Miłosiernego o potrzebne łaski dla moich córek.
Jezu, Ty wiesz najlepiej.. Panie, troszcz się Ty! Elżbieta
320 Proszę św. Rito o zdrowie dla moich Najbliższych. O siłę i mądrość oraz kierownictwo Ducha
Św. w wychowaniu dzieci. Wieczny odpoczynek dla Taty Kingi.
Wstawiaj się proszę za nami w potrzebach naszych.
Joanna.
321 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich włosów.
322 Św.Rito uzdrów Jadwigę którą jest ciężko chora
323 Św. Rito dziekuje za wymodlone dotychczasowe łaski. Bardzo prosze wstawiaj się
za mną o uzdrowienie wewnetrzne z lęków, urazów kręgosłupa, stawów, łuszczycy,
za rodziną o nawrócenie i przemianę dla taty, szwagra, siostry oraz o zdrowie,
Boże błogosławienstwo i ochronę nas i naszego mienia. Polecam tez Twoim
modlitwom tych co za mnie sie modlą, znajomych, sąsiadów... Boże zmiłuj się
nad nami.

Wojciech
324 proszę o modlitwę w mojej intencji o pomoc w życiu codziennym o przyjaciół i o troskę męża o
dzieci i o mnie o pomoc w sprawach finansowych, o pomoc w pracy z trudem i nadmiarem
obowiązków, o szacunek i przychylność szefowej, o radość i checi do zycia o pozbycie sie lęków i
depresji
asia
325 Sw Rito proszę o zdrowe dziecko dla córki.
Proszę ozdrowie i siły dla mnie podczas ciężkiej pracy
326 Bardzo proszę o modlitwę za wnuczę która urodziła się z rozczepem podniebienia i nie słyszy.
Intencja o zdrowie dla Noemi i jej mamy, by miała siłę walczyć o zdrowie córki. Proszę o
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Kucharskich.
327 Prosze o zrowie dla mnie, mamy, corki agnieszki i meza oraz zwierzatek a takze o spokoj w
pracy, sukcesy w niej dla mnie i meza i o rozsadne decyzje
Ewa
328 szczerze proszę o modlitwę za Kamila, aby nie odrzucał mojej pomocy oraz o zdrowie moje i
mojej rodziny.
Z serdecznymi podziękowaniami i modlitwą,
Aneta.
329 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego synka Jacka oraz za zmarłych z rodziny i
pokrewieństwa szczególnie Teofilę Sławińską, Teofila i Helenę Kuśmierczuk, Stefana Deska,
Agnieszkę Stępień, Wojciecha Stępień także przyjaciół i dobroczyńców szczególnie śp. Anię Kogut,
Weronika Gajek, KS. Józefa Króla.
Proszę w intencji osób które popełnily samobójstwo : Ewy Więcek oraz Grzegorza Stefanowicz.
Dziękuję za dar modlitwy
330 Święta Rito,
proszę o uzdrowienie Janiny i nawrócenie Zbyszka i Róży.
Twoja czcicielka
331 Poprosze i modlitwe za mojego dziadziusia w rocznice pierwszej smierci 25.10 i za zmarla w
niedziele wielkanocna w kwietniu babunie
Zygmunt i Alina
332 Proszę o to, o co dzień proszę.
333 Dziękuję Panie za dotychczasową opiekę i pomoc dla mnie i mojej rodziny .
Proszę o zdrowie dla moich dzieci i wnuków, proszę o opiekę nad moja rodziną .
Proszę Panie o pomoc w codziennych sprawach oraz siłę do pracy oraz efekty w pracy .
Panie spraw , aby odpoczynek był bezpieczny i udany , bym nabrała do sił , zdrowia i radości .
Za wszystkie łaski z całego serca dziękuje .
Grażyna
334 Kochana Święta Rito, Ty zawsze mi pomagasz i mnie słuchasz. Wesprzyj mnie proszę w zdrowiu,
pomyślności dla moich dzieci, proszę aby moja córka znalazła wzajemną miłość i szczęście w niej, l.
335 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę o modlitwę za małżeństwo Kamili i Dariusza oraz o
poprawę sytuacji w pracy i rozwiązanie problemów finansowych. Bóg zapłać.
336 Sw Rito błagam Cie ratuj mnie i moją corkę Wiktorię.

Anna
337 Święta Rito, proszę Cie o pomoc
338 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla
mnie intencji oraz o zdrowie dla najbliższych.
Z pozdrowieniami Barbara
339 Św. Rito proś Boga w moich intencjach. Św Rito pomóż mi skończyć studia mgr, a potem też
znaleźć pracę w zawodzie, proszę o to 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 ludzie 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, proszę też o pracę dla niej, by znalazła mieszkanie. Dziękuję za to, iż widziałam
Michała, spraw proszę bym mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by Michał nie był zły na mnie, bym
mogła się do niego uśmiechnąć.by miedzy nami nie było nieporozumien i by Michał nie myslał o
mnie źle. By Michał coraz bardziej się otwierał, a nie zamykał, bym mogła go zobaczyć i pokazać mu,
że mi na nim zalezy, bym mogła go spotkać, z nim porozmawiać i sie z nim pojednać. By Michał się
otworzył na mnie i by Bóg pomógł pogłebic nasza relacje, by się otworzył i powiedział mi co mysli i
czuje. By Bóg złączył nas świętym węzłem Małżeńskim w swoim czasie. Św. Rito ochraniaj Michała
przed złem.
340 Święta Rito, wspomożycielko Pana, wielbię Twą moc wstawiennictwa. Dziękuję Ci za
wysłuchane modlitwy, o powrót mojego męża - Andrzeja oraz o urodzenie zdrowej Marysi. Dzięki
dobroci serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Andrzej zrozumiał nierozerwalność więzów
małżeńskich a dobry Bóg obdarzył nas powiększeniem rodziny. Proszę Cię Oblubienico Męki
Chrystusowej, wskaż nam drogę do dobra, abyśmy tworzyli zgodne małżeństwo, napełnione darami
Ducha Świętego. Otocz opieką czas połogu, abym mogła wrócić do pełni sił i zajmować się naszą,
kochaną córeczką. Proszę Cię, niech rana zacznie się goić, zakażenie minie a Marysia by rosła
zdrowo. i była szczęśliwa i radosna. Patronko zatroskanych zawierzam Ci moje małżeństwo, rodzinę i
zdrowie.
Święta Rito, pragnę prosić o wstawiennictwo za moich ukochanych braci - Michała i Kamila - aby
dążyli do szczęścia i spokoju serca, modlę się o ich pojednanie. Postaw na ich drodze dobre i wierne
żony, które będą ich wspierać i jednoczyć. Modlę się również w intencji mojego brata - Rafała, aby
wraz z żoną Alicją dążyli do miłości i wierności małżeńskiej zgodnej z wolą Bożą, otocz opieką Łucję
- córeczkę Ali i Rafała. Pamiętaj ukochana święta Rito o najmłodszym bracie, Piotrku, by wyrósł na
dobrego i spełnionego człowieka. Aby, w swoim czasie, poznał kochającą i wspierającą go
dziewczynę.
Błagam Cię Patronko spraw beznadziejnych w Tobie jedyna nadzieja, w Tobie pokładam ufność,
Tobie zawierzam!
Monika

341 Święta Rito błagam pomóż mi finansowo i prosze o zdrowie dla moich dzieci i opieke i wsparcie
dla nas
342 O poprawę sytuacji materialnej dla mojej rodziny. O stałą umowę o pracę dla mnie.
343 Sw Rito,
goraco proszę o twe wstawiennictwo w intencji nawrócenia mojej córki Anny .
oraz o zdrowie i prace dla niej.
Grazyna
344 O siłę do walki z ciężką chorobą i nadzieję na wyzdrowienie dla Krystiana Orłowskiego oraz o
zdrowie i siłę dla Pani Lili.
345 proszę o modlitwę w intencji poznania przyczyn drugiego już poronienia.
czcicielka sw Rity
346 za zdrowie duszy i ciała Dominika
347 Bód zapłać Św.Rito za to że otrzymaliśmy upragnione mieszkanie.
Błagam , aby Syn mój wrócił do zdrowia, otrzymał rentę,
jak również pozbył się nałogu.
Proszę również, aby nasza sytuacja finansowa uległa
poprawie, a nasze sprawy w Sądzie zakończyły się pomyślnie dla nas.
Bóg zapłać
Wdzięczna
348 proszę o modlitwę w intencji córki Paulinki o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę anioła
stróża, oraz do Św Rity o wstawiennictwo o wytrwanie w trzeźwości dla Sławomira
349 do paździenrikowej nowenny: Bogu znana intencja
350 o łaskę uzdrowienia z alergii
Pozdrawiam serdecznie,
Danuta
351 Za pośrednictwem św. Rity prośmy Matkę Bożą o zgodę i spokój w rodzinie. o nawrócenie na
wiarę katolicką Katarzyny i jej dzieci. Módlmy się o opiekę Matki Bożej nad wnukami oraz o scalenie
rodziny i powrót Moniki do mamy i siostry. Bożena T
352 Proszę o modlitwę w intencjach
1. O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę, rozsądek, dojrzałość i opamiętanie dla dzieci.
2. Żeby córka, jak najszybciej obroniła dyplom
i znalazła pracę.
3. Żeby syn ukończył studia w terminie i znalazł pracę.
4. O zdrowie dla żony, uleczenie kręgosłupa i depresji oraz rozwiązanie jej problemów zawodowych.
5. Żeby żona została doceniona za swoją ciężką pracę i kochała mnie jak kiedyś.
6. Żebyśmy nie zwariowali, spłacili zadłużenie, nie wpadli w pętlę zadłużenia i nie zbankrutowali.
7. Żebym dał sobie radę w pracy, szybko przyswoił sobie potrzebną wiedzę, pracował szybko,
wydajnie i bezbłędnie.
353 Święta Rito patronko trudnych spraw proszę Cię o powrót Marcina do domu i zakończenie Jego
związku z Agatą. Proszę Cię wyprostuj drogi w małżeństwie Aleksandry i Mariusza. Dopomóż
Mariuszowi w walce z nałogiem. Proszę Cię o pomoc w trudnej sytuacji finansowej o rozwiązanie
problemów z długami.

354 Z okazji ósmej rocznicy ślubu Marii i Sebastiana, z podziękowaniem za łaski które zostały
udzielone z prośbą zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia.
W intencji naszej córki Natalii z okazji trzecich urodzin by wzrastała w wierze, zdrowi i mądrości
355 Bardzo proszę o modlitwę podczas pażdziernikowej nowenny do św. Rity oraz podczas Mszy
Świętej dnia 22.10.2018r. o łaskę głębokiej wiary dla mnie.
Z góry dziękuję
Szczęść Boże
Grzegorz
356 Sw Rito wstaw się do Pana Boga o zdrowie Wiktora i jego Rodziców.Niech Wiktor zacznie
mówić i logicznie myśleć .Kochamy go i jesteśmy szczęśliwi, że jest.Rodzina kocha go miłością
bezwarunkową.
357 Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla rodzeństwa Anety i Pawła oraz dla Małgosi.
358 Święta Rito wspieraj mnie w modlitwie bardzo proszę módl się ze mną za:
M. Niech się uczy i dostaje dobre oceny. Niech poprawi matematykę.
Niech M. I S współpracują i pracują jak najdłużej w Sz.
ZebŻe pracowała i była szanowanym pracownikiem w obu szkołach. Żeby nam zdrowie dopisywało i
zebyśmy zarabiali dobrze.
Niech M. I. K. A. Odzywały się do mnie i zaczęły utrzymywać z nami kontakty.E
359 Święta Rito prosze o poprawę zdrowia dla mojej córeczki i polepszenie relacji z dyrektorem
Prosze wstaw się za nami
-Katarzyna
360 Bardzo proszę o modlitwę za mojego brata Łukasza i kuzyna Piotra o uwolnienie i uzdrowienie
ich z grzechu uprawiania czynów homoseksualnych i bycia w związkach homoseksualnych. Niech
Dobry Bóg uwolni ich od tego grzechu i da im łaskę założenia szczęśliwej rodziny z kobietą.
Bóg zapłać
Joanna
361 Błagam cię ukochana Św Rito o moje uzdrowienie by badania które muszę zrobić wyszły dobrze
a zabieg się udał. Nie opuszczaj mnie św. RITO.
Aneta.
362 Proszę Cię Święta Rito, wstawiaj się u Boga za naszym synem aby wrócił do Sakramentów
Kościoła.
Rodzice
363 św. Rito,
proszę Cię pomagaj mi każdego dnia, daj mi siłę, wspieraj bym była dobrą matką, wyrozumiałą żoną i
sumiennym pracownikiem.
364 Proszę o uzdrowienie lub pogodzenie się wola Bożą dla Emilii. Moja mama cierpi na chorobę
nowotworową.
Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
Za dzieci moje Macieja i Mikołaja
Za dzieci,które uczę w SP nr 35 w Łodzi
Za męża mojego Sławomira. Mąż jest przed operacją oka.
Za mnie o siły i cierpliwość posługując chorej mamie.
Za Sobczyńskich o owoce pielgrzymki do Ziemi Świętej

Za mamę chrzestną Magdalenę- o spokojna podróż do Francji i pozytywne załatwienie spraw
urzędowych.
Dziękczynne ze wszystkich ,którzy mi pomagają w opiece nad mama. Za personel szpitala na oddziale
paliatywnym przy szpitalu Kopernika w Łodzi oraz za przyjaciółkę mamy- dr Anne
365 Błogosławieństwo Boże i Miłosierdzie Boże dla tych, którzy razddzielają ludzi związanych
Bogiem, w tym Juli, Nasti, Dimy, Bridget, Ani, Svety, Wery, Niny, Dashy, Ivony, Dominikę,
Christinę, Svetlany, Anny, Ani, Svety, Heleny , Olgi, Tatiany, Vladimira, Marianny, nawrocenie ich
do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej
366 Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Danuty i Jana o uzdrowienie dla nich z choroby
nowotworowej. Proszę o siłę dla nich bo się załamują. Św. Rito proszę uzdrów
Dorota
367 Św. Rito dziękuje za wszystkie łaski, jednak wciąż ciągle proszę: miej moją rodzinę w opiece,
pomoż w chorobie alkoholowej Ojca, pomóż mu z tego wybrnąć, by nie było już złorzeczeń,
przekleństw z jego strony. Proszę o zdrowie dla mamy, o możliwość pielgrzymki do Cascia, Rzymu.
Proszę o błogosłąwieństwo w jej miejscu pracy, by nie stresowała się zmianami. Proszę Cię o laski
Boże dla rodzeństwa, dla ich dzieci, współmałzonków, proszę również o nawrócenie siostry, by
przystąpilą do spowiedzi sw, zawarłą związek małzeński, by wiara u niej powróciłą, podobnie jak u jej
chłopaka. Polecam Ci także panią Marię Ł., by się nawróciłą, by powróciła do wspólnoty Kościoła, o
to by jej dzieci, wnuczki nie fascynowały się pewną wspólnot wyznaniową. Proszę rozwiąż ten
problem, przywróc im wiarę. Proszę również by Paweł nie pogrążał się w alkoholu i przystąpił do
spowiedzi sw. Miej i mnie również w opiece, o szczęsliwe wyjazdy i powroty z pracy z zagranicy,
proszę również o uwolnienie jak najwięcej dusz czyscowych z rodziny, znajomych, zmarłych
tragicznie, ktorych życie tak nagle sie urwało. Polecam Ci również chorych i cierpiacych, Marię,
Danutę, Lucynę.
Proszę o zgodę w parafii, państwie, o pokój na świecie, o mądre i dobre wybory osób starających się o
wysokie urzędy w gminach. M.
368 Sw Rito miej w opiece naszą rodzine ,pracę ,i wszystkie troski babcia
369 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sw.Rity o Miłosierdzie Boże,łaskę żywej wiary o
uzdrowienie dla mojego męża Józefa,moich dzieci Gosi i Tomasza,brata Adrzeja.
Bóg zapłać.
Ela.
370 Święta Rito błagam pomóż mi finansowo i prosze o zdrowie dla moich dzieci i opieke i wsparcie
dla nas
371 Święta Rito błagam pomóż mi finansowo i prosze o zdrowie dla moich dzieci i opieke i wsparcie
dla nas
372 Ponownie kieruje bardzo pilna a zarazem wazna prosbe o modlitwe za kaplana ks. Bruce ktory
swoim zachowaniem rujnuje sumienia wielu parafian. Wiadzialni eodrzuca nabozenstwa do Matki
Bozej oraz jest bardzo niedobry do wielu pracownikow w parafii. Bardzo prosimy o szturm do nieba
aby Pan Bog dal jemu swiatlo zmiany postepowania a kurii oswiecenie aby go zabrala ze stanowiska
proboszcza bo zniszczy parafie.
Nastepnie prosze o modlitwe o zdrowie dla Christiny i Antoniego z Rodzina
Za Krysryne, Marie z Rodzina oraz Jadwige o zdrowie dla nich.
O zmiane serca dla Elzbiety, Doroty, Lucyny, Teresy.
O opamietanie dla Hedwig(Jadwigi) ktora wyrzadzila duzo krzywdy aby przyznala sie do winy oraz
naprawila popelnione zlo ..
O zdrowie dla Neldy, Angeli, Celi.
Za wszytkich ktorym obiecalam modlitwe.

Za zmarlych Rodzicow, braci, krewnych przyjaciol oraz dusze w czyscu cierpiace.
373 Św. Rito wstawiać się za mną o dobrą Bożą stabilizację.

