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Intencje z dnia 9 czerwca:
648 Proszę Cię Św Rito o dalszą opiekę i pomoc w toczącej się sprawie sądowej, błagam o pragnienie
Boga w sercach dla moich córek i łaskę nawrócenia dla nich, spraw, aby zawsze podążały Bożymi
drogami. Miej w opiece całą moją Rodzinę.
A.K.
649 Proszę o modlitwę w intencji rodziców Aliny i Henryka. Bóg zapłać.
650 Św. Rito bardzo proszę o finanse
651 Sw Rito .
goraco proszę o Twe wstawiennictwo w pomyslnym załatwieniu sprawy z urzedem skarbowym..
Grazyna
652 Sw.Rito
Blagam o pomoc w rozwiazaniu moich i mojej rodziny problemow,finansowych
,rodzinnych,uczuciowych,
blagam o pomoc w modlitwie, opiekuj sie mna i daj mi sile
bardzo Cię proszę o pomoc w sprawie którą noszę w sercu, nie poradzę sobie bez Twojej pomocy.
Bardzo proszę rozwiąż i wyprostuj ten węzeł pomoz rozwiazac wszystkie problemy,najbardziej
finansowe,ich brak
zdrowie dla corek,niech maja partnerow z sercem,niech zaloza rodziny,beda szczesliwe,blagam pomoz
nam ,daj sily,niech zdrowie i badania beda sie poprawialy,niech znikna wszystkie schorzenia jakie
maja
prosi ela
blagam o modlitwe
653 poproszę o dołączenie mojej intencji:
W intencjach Bogu wiadomych -moich i mojej rodziny
Sw Rito proszę o Twoje wstawiennictwo.
Serdecznie Siostry pozdrawiam
Ewa
654 Bogu znane intencje
d.
655 Prosze o madlitwe za moja corke Agnieszke i wnusie Wiktorie-za zdrowie i lepsze zycie
656 Kochana Świeta Rito.
Ulituj się nade mną. Bardzo proszę o Kochanego męża, upragnione zdrowe dziecko, poprawę sytuacji
finansowej. Właśnie straciłam wszystko, boję się że za chwilę stracę też wiarę, nadzieję... Ulituj się
kochana. Jest mi bardzo źle. Nie umiem żyć.
Twoja Czcicieka
657 *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

658 Moja intencja jest poprawa sytuacji finansowej i Błogosławieństwa Bożego w nowej pracy.
Pozdrawiam Joanna
659 Proszę aby wszystko dobrze się u nas I mojej rodziny dobrze układało.
Patrycja i Kamil
660 Proszę w intencji mojej całej rodziny, o łaske przebaczenia i pojednania, Bożego Miłosierdzia i
zbawienie w Królestwie Bożym.
Bóg zapłać
Mateusz
661 Święta Rito proszę o szczesliwą operacje Krzysztofa i szybki powrót do zdrowia. Kasia
662 Pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o modlitwę w intencji mojego wnuka, który ma się narodzić
w tym miesiącu i mojej córki Beaty, by w zdrowiu i wiecznej boskiej opiece, mogli się cieszyć sobą.
663 Droga św Rito ,proszę uwolnij od nalogu alkoholowego mojego męża,aby sie opamietal i
nastapil dzien trzezwosci, o nawrócenie, uzdrowienie duszy oraz relacji z bliskimi,aby w naszym
domu zapanowala milosc i zgoda, proszę o dobrą pracę dla starszego syna by nie został oszukany i
wyszedł z depresji aby moi synowie byli otoczeni przez ludzi zyczliwych, prosze sw Rito wymódl
dla moich synów dobre kochające żony,abym mogła doczekać wnuków i cieszyć się ich szczęściem,
proszę o zdrowie dla mamy i wszystkich domownikow a dla mnie siły abym mogła stawić czoła
codziennym problemom,sw Rito prosze aby skonczyly sie moje problemy zdrowotne proszę o opiekę i
boże błogosławieństwo dla moich bliskich,dziekuje za dotychczasowe łaski.Amen Jola
664 Za powodzenie i zdrowie syna Karola.
Za pomoc w codziennych troskach Małgorzaty.
Maryjo Twojej opiece powierzam naszą sytuację. Maryjo poprowadź nas do normalności i stabilności.
za spokój duszy śp.Wiesława - meża i synka Wiktorka.
665 SW Rito proszę o dary Ducha świętego.Niech wstąpi na mnie i na moje dzieci niech obdarzy ich
wielorakimi darami.
666 Św Rito dziękuję za wszystkie otrzymane łaski
proszę o możliwość naprawienia pewnej relacji,
o kontakt,rozmowę,mądre wybory i właściwe decuzje dla moich dzieci, O zdrowie dla moich
rodziców ,o rozwiązanie wszystkich problemów mojego kolegi
ac
667 Proszę o wstawiennictwo dla moich córek Kasi i Ani. Żeby Kasia szczęśliwie zaliczyła sesję
letnią a dla Ani proszę, żeby szła dobrą dla niej drogą.
668 Św. Rito wstaw się za Alicją o uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne i rentę dla
niej. Boże zmiłuj się nad Alicją.
669 Sw.Rito proszę przez twoje wstawiennictwo proszę o łaske uzdrowienia moich ślinianek i węzłów
chłonnych o całkowity powrót do zdrowia,o zdrowie dla męża i całej rodziny,o uzdrowienie z depresji
dla Weroniki i Gabrysi ,o silna wiarę i potrzebne łaski dla Kasi i jej dzieci,oraz syna
670 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, o dobre wyniki badań dla Taty, o
wyzwolenie z nałogów dla Krzysztofa i rozwiązanie sprawy Bogu wiadomej.
671 Św. Rito. Daj mi siłę i wytrwałość w dążeniu do wytyczonego celu oraz proszę Cię o zdrowie dla
mnie. J

672 Św.Rito dopomóż, aby moja córka Ola odnalazła swoją drogę w życiu, żeby była niezależną
kobietą i podejmowała trafne decyzje w życiu.
Proszę Cię o zdrowie dla mojego męża Krzysztofa i mojej córki Oli.
Proszę Cię aby Julka nie pogubiła się w życiu i wybierała mądrze, proszę Cię aby ta znajomość z jej
dziewczyną zakończyła się jak najszybciej.
Dziękuję. J.
673 Św. Rito. Proszę Cię, dopomóż, aby Grzesiek wyszedł z nałogu narkotycznego. Sprowadź go na
dobrą drogę. J.
674 Najukochańsza Św. Rito Ty znasz trapiące mnie problemy. Proszę Cię o wstawiennictwo za
zdrowie i prawidłowy rozwój mojego syna Ka/rolka. O zdrowie mojej rodziny. Wzajemną miłość i
zrozumienie męża (aby wszystko dobrze się poukładało). Proszę również o spokój w pracy. Twoja
czcicielka Barbara.
675 Orędowniczko w sprawach trudnych proszę Cię o objęcie opieką moją rodzinę i pomoc w walce z
naszymi słabościami i nałogami, żebyśmy wygrali walkę z tym co złe dla nas samych" A.R.
676 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
677 O zdrowie dla Barbary
678 proszę o modlitwę.
Święta Rito, pomóż mi spotkać mężczyznę, z którym będę mogła zawrzeć sakramentalny związek
małżeński. Proszę Cię, pomagaj mi w pracy. Renata.
679 Podziekowanie za wszystkie Łaski , które wypraszasz i pomagasz w trudnych sprawach
680 święta Rito proszę Cię abyś uleczyła moją głowę żeby mnie nie bolała. Krzysztof
681 Św Rito, proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci K. i O. oraz dla mnie. Proszę Cię, żeby znalazło
się miejsce w żłobku dla mojej córeczki i żebym znalazła dobrą prace, żebym przestała być finansowo
zależna od mojego męża, który stosuje wobec mnie przemoc ekonomiczną. Święta Rito, proszę Cię
dodaj mi odwagi i sił na zakończenie małżeństwa, z człowiekiem, który jest wyznawcą innej religii.
Pomóż mi zmienić moje życie na lepsze, żebym mogła znów co niedzielę przyjmować Komunię
świętą.
682 Św, Rito wypraszaj nam dalej łaski, o które się modlę.
683 Błogosławieństwo Boże dla Bazylego, wola Boża o pomoc córki i jej rodziny, opieka Matki Bożej
Boże błogosławieństwo dla Bridgette, Pollet, Mao, woli Bożej dla nich i Benjamina i ich otoczenia
Boże błogosławieństwa dla Dimy, Aleksandra, nauczyciela Nataszy w muzyce i wszystkich, którzy
kuszą Nataszę, Bożą wolę dla nich
Błogosławieństwo Boże dla Mao, Dimy, Bridgette i wszystkich tych, którzy kuszą Lissę i Ludwika,
Bożą wolę dla nich
Boże błogosławieństwo dla Tadeusza, Nasti i wszystkich tych, którzy kuszą Bazylę, Bożą wolę dla
nich
Boża wola, by Wasilij skończył pracę we Francji i podróżował na Białoruś

Błogosławieństwo Boże dla Natalii, Benjamina i ich dzieci, Boża wola w rozwiązywaniu trudnych
problemów
Boża wola rewizji świadczeń socjalnych zgodnie z prawdziwymi dochodami rodzinnymi, Boże
błogosławieństwo dla wszystkich, od których zależy
Boża wola diagnozy Ludwika, daru mądrości dla lekarzy, błogosławieństwa Bożego dla wszystkich,
którzy są z nim związani
Boża wola rozwiązania problemu poprzez przejście do innego nauczyciela, Bożego błogosławieństwa
dla wszystkich, którzy są z nim związani
Boże błogosławieństwo dla Lissy za pomyślne ukończenie studiów, dobre wakacje i wyjazd na
Białoruś
Wieczny pokój dla Dashy i zmarłej babci Inny, Gennady, Jean-Paula, Janiny, Ivana, Andrieja,
Nikołaja
Boża wola na podróż Galiny do Mińska, Boże błogosławieństwo dla niej
684 Proszę o modlitwę do Pana Boga za wstawiennictwem św Rity. Aby moje dzieciątko które nosze
pod sercem było zdrowe i prawidłowo się rozwijało. O zdrowie dla mojego synka Aleksandra i całej
rodziny. O zgodę i miłość w mojej rodzinie . Oraz o cud od Boga w bardzo trudnej sytuacji
finansowej moich rodziców.
685 Proszę Sw.Rito o pomoc w osiąganiu lepszych wynikow w pracy oraz o poprawe stosunków z
moja zona Karolina.
Twoj wierny czciciel Grzegorz
686 Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i za opiekę w czasie wycieczki.
Z prośbą o zgodę i zdrowie w rodzinie, udane rozwiązanie dla Patrycji, nawrócenie dla Marcina i
Patrycji, udaną sesję dla Michała i Marceliny. O opiekę i błogosławieństwo w życiu rodzinnym,
społecznym i zawodowym.
Podziękowania i prośby składa Tomasz
687 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w intencji mojego zamazpojscia.
688 Bardzo prosze w intecji o paprawie sytuacji w pracy!
Baedzo dziekuje, Jolanta
689 W intencji znajomości Krzysztofa i Zuzanny, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga dar
spotkania oraz łaskę wzajemnej miłości w naszych sercach a także o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha świętego i potrzebne łaski dla Zuzanny. K
690 Kochana Święta Rito proszę Cię o uzdrowienie księdza Józefa. Miej go w swojej opiece,
E. M.
691 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci i pomyślne rozwiązanie wszystkich naszych
spraw.
692 Św. Rito!
Dziękuję za cud urodzin Julki!
Proszę o zdrowie dla niej i dla jej rodziców. Proszę o łaskę nawrócenia Marty, Madzi, Piotrka,
Łukasza i Konrada. Proszę o łaskę zdrowia dla mojej żony Krystyny. Proszę o wspomożenie dla
Adama w jego pracy i konferencji. Proszę aby Adam odnalazł swoją drogę w dorosłym życiu. Proszę
o zdrowie dla moich Rodziców. Proszę o dar rady dla mnie w moich trudnościach i utrapieniach.
Proszę o uleczenie moich niedoskonałości. Proszę o poprawę sytuacji materialnej abym mógł pomóc
moim dzieciom startującym w dorosłym życiu. Za wszystkie łaski dziękuję i proszę Cię Św. Rito abyś
prowadziła moje dzieci tak, jak potrafiłaś prowadzić własne.
Grzegorz

693 Proszę o łaskę uzdrowienia duszy i ciała Kingi,o zdrowie dla mnie. Aleksandra
694 Drogie Siostry,
Uprzejmie proszę aby moja intencja o zdrowie dla mojej córeczki
Wiktorii oraz potrzebne łaski dla mojej rodziny została włączona do próśb i podziękowań
przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
Z góry serdecznie Siostrom dziękuję.
Z pamięcią oraz łącząc się w modlitwach, Iwona
695 O pomoc w remoncie mieszkania.
O dobrego męża.
O zdrowie dla mamy.
O zdrowie dla Irka.
696 Kochana Sw Rito
Prosze o wstawienictwo za moje Sylwii uwolnienie, spokuj wewnetrzny, uleczenie mnie.
Za odnowienie mojego zycia.
Opieke Boga dla dzieci Klaudia i Olivier.
Prosze o rozwiazanie sprawy ktora na mnie ciazy.. Wskazowki i sluchanie Boga
697 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji szczęśliwego zakończenia studiów mojej córki oraz realizacji
jej planów po ich zakończeniu. Proszę o potrzebne jej zdrowie , siły, wytrwałość, przychylność ludzi
oraz Bożą opiekę.
Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.
698 Kochana Święta Rito,
Proszę Cię o zdrowie i szybko powrót do pełnej sprawności mojego syna Michała.
E. M.

