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Intencje z dnia 3 czerwca:
121 Dziękuję święta Rito za dotychczas otrzymane łaski od Boga. Proszę wspieraj nas nadal i uproś u
Pana Boga tak ważną dla nas łaskę wyjścia z problemów finansowych. Bóg zapłać. Sylwia.
122 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę,donosić i urodzić zdrowe
dziecko. Aby jej mąż zmienił swój stosunek do jej dodatkowej pracy, bo musi ona dużo podróżować i
jest przepracowana, zestresowana, co nie sprzyja zajściu w ciążę i jej donoszeniu. Proszę więc o
opiekę podczas jej i moich podróży.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało mi się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów i
remont łazienki.
Oprócz tego pomóż mi proszę znależć bardzo dobrą pracę we Francji w okresie letnim.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka, którego pokocham,
a on otoczy mnie miłością, czułością i bezpieczeństwem materialnym.
Pomóż mi odnaleźć radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna.
Dziękujęz całego serca, Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
123 Święta Rito,
wspomóż nas w najtrudniejszym momencie, dodaj sił i otuchy. Proszę o wstawiennictwo, by sprawa
W. miała pozytywny finał, a on sam wrócił do bliskich.
Proszę o modlitwę.
K.
124 Proszę o zdrowie, radość życia, pogodę Ducha (żyć jakby każdy
dzień miał być ostatnim) wiarę, zaufanie, siłę, dobroć, cierpliwość,
pewność siebie, odwagę do działania w dobrym kierunku. Bardzo proszę o oświecenie o dar mądrości
Wybór dobrej odpowiedniej drogi życiowej. Pragnę kochać i być kochana z
wzajemnością szczęśliwie, z szacunkiem. Proszę o dobrego męża i szczerych przyjaciół. A także
proszę o modlitwę w
intencji spraw zawodowych, znalezienia pracy w otoczeniu odpowiedzialnych,
uczciwych osób. Panie Boże proszę prowadź mnie według swoich zamiarów.. najlepiej do tak długo
wyczekiwanego szczęścia, zdrowia i miłości.
Katarzyna.
125 Święta Rito chciałabym podziękować za łaskę pomocy w kłopotach ,która wyjednałaś u Pana.
Proszę Cię o Święta Rito o pomoc by mój syn Michał przestał traktować nas rodziców i brata jak
wrogów. Proszę Cię również o zdrowie dla całej rodziny. W.P
126 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla
mnie intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
127 Proszę serdecznie o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej psychiki i
umysłu z depresji, nerwicy, natrętnych myśli, które uniemożliwiają mi

normalnie życie i działanie , o silną wiarę, odnalezienie drogi
życiowej, abym naprawił swoje błędy, o silną wiarę, dary ducha
świętego, o to by sprawy życiowe potoczyły się ku dobremu, by
powróciła chęć do życia i pasja, aby Bóg uleczył mnie z chorób ciała,
skóry, by moje życie się ułożyło bym się usamodzielnił, znalazł pracę,
abym uwolnił się z toksycznego środowiska, aby w mojej rodzinie
poprawił się relacje między jej członkami, zniknęła nienawiść i
alkoholizm, aby pojawiły się w moim życiu osoby, które mi pomogą, o
potrzebne łaski i błogosławieństwo boże dla mnie i mojej rodziny oraz
dla wszystkich kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych.
128 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża.. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła
wychować dzieci i daj mi utrzymać pracę.
Magda
129 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża o łaskę nawrócenia i wiary, wyjścia z nałogu i zdrowia
psychicznego.
Święta Rita módl się za nami!
130 Proszę o modlitwę za Dimę. On chce zmienić płeć. Nie widzi prawdy, że homoseksualizm jest
zły. Jest zagubiony i potrzebuje miłości Boga. Proszę też o modlitwę za mnie i bliskich, bo jest mi
ciężko z tym i innymi sprawami, które zaprzątają mi głowę.
Z góry dziękuję,
Aneta
131 Św. Rito,proszę Cię o modlitwę w intencji mojej i mojej rodziny.
Proszę o uzdrowienie mnie z tego co mi się przydarzyło.
Proszę Cię również Św. Rito o zesłanie mi człowieka z którym przejdę resztę życia. Takiego którego
będę kochać,a on mnie.
Na ostatnim proszę Cię o pomoc w moich zobowiązaniach finansowych. Abym mogła je wszystkie
spłacić na spokojnie.
Dziękuję Ci Św. Rito za modlitwę
132 Za wstawiennictwem Świętej Rity proszę o : pozytywną odpowiedź pewnej osoby abym nie
musiała sama zostać ze swoimi problemami.
133 Proszę o modlitwę za moją nową pracę, abym był w niej narzędziem w rękach Boga. Proszę o
dary Ducha Świętego. Proszę, aby nowa praca w wystarczający spokój zapewniała potrzeby mojej
rodziny.
Z góry dziękuje za modlitwę!
Karol
134 Święta Rito proszę wstaw sie u Pana Boga w mojej . Panie Boże proszę Cię abym mógł być już
przy Kasi i jej synku. Abyśmy nie musieli ukrywać naszego uczucia, ktorym sie darzymy oboje. Boże
proszę Cię bardzo daj nam szansę. Święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo w mojej ciężkiej
sprawie.
135 Święta Rito proszę Cię wylecz mojego męża z choroby alkoholowej. Proszę daj mi sił i radości,
aby z jego złego postępowania nie musiała ciagle płakać, smucić się i czuć się zdradzana. Prosze o
Dary Ducha Św.dla dzieci i dobre wyniki w nauce. Bardzo proszę wstaw się w mojej intencji. Bóg
zapłać. A..
136 O potężna i sławna Święta Rito,
dziękujemy za Twoje cudowne orędownictwo.

Prosimy Cię o pomyślne zakończenie kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i
sprawach osobistych.
Prosimy Cię o zdrowie dla naszej Córeczki i nienarodzonego jeszcze dzidziusia.
Prosimy o zdrowie i miłość dla całej rodziny.
Byśmy mogli w końcu cieszyć się spokojem.
By przepełniała nas nadzieja na lepsze jutro.
Byśmy nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie.
Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu.
By nasza córka dobrze zniosła szczepienia i by leki na alergię zadziałały. By wyniki badania USG
naszego drugiego dziecka były pomyślne.
Byśmy mogli cieszyć się wolnością.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać naszych pokornych próśb.
MKH
137 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o pomyślne napisanie pracy licencjackiej dla Michaliny i zdanie egzaminu,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z podziękowaniem za wszystkie modlitwy i łaski, które na nas spływają,
Szczęść Boże,
Alina
138 Święta Rito proszę o zdrowie i dobre wyniki badań dla mnie oraz o zdrowie dla moich dzieci i
męża oraz o spokój w rodzinie. KK
139 Święta Rito proszę o powrót Wojciecha, odrodzenie naszej miłości i dar sakramentu Małżeństwa
dla nas

