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Intencje z dnia 28 maja:
74 Błogosławieństwo Boga dla Tatyanu, zdrowie duszy i ciała dla niej i jej rodziny, uwolnienie od
wpływu złego ducha
Błogosławieństwo Boga dla Dimy, zdrowie duszy i ciała dla niego, Leny, Nataszy i ich rodzin,
wyzwolenie spod wpływu złego ducha
Błogosławieństwo Boże dla Lissy do nauki, zdrowia, niezbędnych lask Boga, opieki Matki Bozej
Błogosławieństwo Boże dla Nataszy do pracy i wychowania jej córki, angażowania się w jej studia i
ustalania jej przyszłości, opieki Matki Bozej
Boża wola dla Lissy, jej nauczycieli i dzieci, z którymi się uczy, znalezenie pszyjaciol
Błogosławieństwo Boga dla Beniamina dotyczące pracy i wychowania dzieci, trzeźwości dla niego i
nawrócenia do Boga, opieki Matki Bozej
Błogosławieństwo Boga dla Brigitte, zdrowie, trzeźwość dla niej i wyzwolenie z przywiązania do
dzieci, szczególnie do Benzamana
Błogosławieństwo i wola Boża dla Galiny i Bazylego, zwycięstwo nad pokusami, jednośći w Duchu
Świętym i miłośći
Dekczynienie Bogu za laski i dar o.Janusza, о.Bronislawa,o.Michala
75 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 taty. O rozwiązanie trudnej sprawy
siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
76 Święta Rito wstawiaj się u Boga za nami.
Błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej Mamy; o większą wiarę i nadzieję dla niej. Proszę
o cudowne uzdrowienie z nieuleczalnej choroby oraz o uzdrowienie jej relacji małżeńskich oraz
naszych rodzinnych. Błagam uwolnij ją od złych ludzi którzy są wokół .....
Proszę o zdrowie; o miłość i zrozumienie w moim małżeństwie ; proszę o prawdziwych przyjaciół; o
dobrą pracę dla mnie .
Bożena
77 Święta Rito proszę Cię o pomoc w trudniej sprawie. Proszę Cię o pomoc w zaliczeniu czytania i
testów z rosyjskiego oraz innych przedmiotów. Proszę Cię o pomoc, w Tobie jedyna nadzieja. Jest to
dla mnie bardzo ważne. Dziękuję Ci za wcześniejszą pomoc.
Twoja Czcicielka Agnieszka
78 Proszę o modlitwę za syna o jego nawrócenie oraz Siedem Darów Ducha Świętego dla niego i
rozeznanie drogi życiowej. Swieta Rito wstaw się za moim synem.
79 Najdroższa Św. Rito,
Bardzo Cię proszę spraw żeby mój mąż porzucił kochankę i wrócił do swojej rodziny.
Bardzo Cię proszę usuń ją z drogi do naszego wspólnego życia.
Bardzo Cię proszę niech wydarzy się coś co raz na zawsze usunie ją z życia mojego męża, niech
odejdzie.
I spraw żeby nasze relacje się poprawiały z dnia na dzień.
80 Sw Rito prosze o midlitwe i pomoc w otrzymaniu pracy w której bylam na rozmowie i 4 godz
praktyce.prosze wstaw sie za mna abym te prace otrzymala i o pomoc w rozwuazaniu trudnych spraw

81 Droga Św.Rito,
proszę Cię o pomoc, już nie radzę sobie z tym wszystkim. Mam obsesje, proszę znów o uczucie,
uwagę kogoś kto na mnie nie zwraca uwagi. Mam w sobie dużo złych emocji, zazdrości ... pomóż mi
wyzwolić się z nich, nie chce już być złym człowiekiem, proszę daj mi siłę, tak bardzo chce być
spokojna i pogodzić się z tym wszystkim, wyzwól mnie od tego wszystkiego, daj siłę osiągnąć spokój
wewnętrzny. Uproś u Pana naszego miłość dla mnie, bym już nie czuła się taka samotna, by na mojej
twarzy a przede wszystkim sercu pojawiła się radość, nie chce już płakać i prosić się o uwagę kogoś
dla kogo jestem nikim.
Bądź przy mnie, wyzwól mnie od złego ... i pozwól zakończyć wszystkie beznadzieje sprawy, tak bym
mogła się cieszyć życiem, bym go w końcu doceniła.
Proszę o łaskę i miłosierdzie, Ciebie i Pana naszego!
Bóg zapłać
82 Proszę o modlitwę w intencji stałej pracy dla mojej córki i Bożą opiekę nad jej rodziną. Proszę
również pokornie, aby dobry Pan oddalił przewlekłe choroby, które niszczą moje ciało i poprawił
relacje w rodzinie. Panie, Ty widzisz , jak cierpię już tyle lat, błagam ,ulecz to, co chore. Daj mi siły
do wykonywania codziennych obowiązków.
Proszę Cię Boże o dar zdrowia dla mojego męża i siły przy wykonywaniu swoich prac. Panie pomóż
nam .
Małgorzata
83 Święta Rito
Przychodzę do Ciebie z prośbą. Proszę pomóż mojej rodzinie. Mój mąż zaczął chodzić na mitingi
alkoholowe. Już zaczęłam wierzyć że nasz koszmar się kończy bo zrozumiał że jest chory i chce się
leczyć. Po czym wczoraj mnie okłamał powiedział że idzie na miting a on pił gdzieś całą noc. Dziś
rano jadę do pracy a słyszę w autobusie śmiechy że pijak z samego rana już jest narąbany. Nigdy się
tyle wstydu nie najadłam jak zobaczyłam że tj mój mąż. Święta Rito jestem nie lubianą osobą gdyż
wszystko co osiągnęłam zawdzięczam sobie ciężkiej uczciwej pracy. Sąsiedzi bardzo dokuczają mi
wytykając błędy męża pijaka śmiejąc się za moimi plecami. Zawsze miałam w nosie to co ludzie
mówią ale strasznie boli że my z dzieckiem musimy się wstydzić za postępowanie męża. Grzechem
jest o to co się dziś modliłam w kościele ale święta Rito ja już z nim nie chce być proszę Cię niech
zniknie z naszego życia. Ja już nie mam siły z nim być on nas ciągnie na dno. Cały dom jest na mojej
głowie jego choroba oczu alkoholizm. Święta Rito pomóż mi mam małe dziecko i moim celem jest
jego wychowanie. Mąż nie isteniej dla mnie tyle ze mieszkamy razem i to wszystko.
Kasia
84 Dziękując Bogu za otrzymane łaski i przepraszając za wszelkie zło jakie w życiu uczyniłem, proszę
o gorliwą modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z małopłytkowości i nerwicy oraz o zdrowie ciała szczególnie o uwolnienie od niepokojących mnie bólów i o dobre wyniki prób wątrobowych. Proszę
też w intencji Pawła o znalezienie dobrej pracy oraz o powrót do zdrowia fizycznego i psychicznego.
Grzegorz

