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Intencje z dnia 8 sierpnia:
640 Proszę o modlitwę w intencji pomyślnej realizacji planów mojej córki Ani oraz o rozwiązanie
problemów ze szkołą i pracą mojej córki Kasi.
641 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie doznane łaski, jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałem.
Katalog ich jest tak znaczący i długi, że nie jestem w stanie wszystkich wymienić.
Chciałbym więc podziękować Ci za moją rodzinę i radość jaką mi ona dostarcza.
Podziękować za pracę i radość dnia codziennego. Wdzięczność, że budzę się rano i mogę pracować,
żyć czy uśmiechać się do ludzi.
I w końcu wiarę, że mogę wzorując się na Tobie iść ku świętości.
Dziękuję Ci więc raz jeszcze za wszystko.
I tym podziękowaniem dać - może również innym świadectwo Twojej wielkiej przyjaźni i miłości
jaką mnie obdarzyłaś.
Twój Krzysztof
642 Święta Rito, dziękuję za opiekę i błogosławieństwo. Proszę wypraszaj łaskie dla mnie i moich
bliskich oraz dusz czyśćcowych, a także zmarłych mi bliskich. Proszę o wstawiennictwo za mną,
abym dostała upragnioną pracę w dobrej szkole, z dobrymi dojazdami. Proszę o łaskę uleczenia mowy
siostrzenicy oraz o zdrowie duszy i ciała dla moich bliskich i dla mnie, szczególnie dla siostry. Iwona
643 Święta Rito błagam Cię o łaskę uwolnienia Malwiny od alkoholizmu i wszelkiego zła, błagam Cię
spraw, by wróciła na studia, by zadbała o swoje życie, swój rozwój i zdrowie. Dziękuję
644 *święta Rito opiekuj się moja rodzina ,pomóż pozbierać się po krzywdzie jaka wyrządził nam
ukochany niegdyś człowiek,niech dotrze do niego co zrobił i poniesie za to karę.prosze o szczęśliwa
podróż,oraz żebym mogła znów być kochaną.dziekuje za dotychczasowe laski.Aga*
645 Święta Rito orędowniczko w sprawach beznadziejnych błagam Cie przyjdź mi z pomocą już dziś,
aby wreszcie moje życie rozkwitło.Dziękuję Ci z całego serca!
646 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,a 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
647 Proszę Cię Święta Rito o zdrowie dla moich rodziców i dzieci, o dobrą pracę, o przygotowanie się
odpowiednie do spowiedzi przedmałżeńskiej oraz o prawdziwego przyjaciela, bym miała z kim dzielić
radości i smutki. Proszę o opiekę w trudnych chwilach, pomoc w potrzebie i siłę w cierpieniach, bym
zawsze czuła że nie jestem sama, że Pan zawsze jest ze mną i mimo mojej słabości i upadków
akceptuje mnie taką jaką jestem i dla Niego jestem ważna.
K.
648 W intencji ocalenia mojego małżeństwa i rodziny, nawrócenia mojego

męża, jego powrotu do Boga i rodziny, zerwania z grzechem cudzolostwa i
kochanka, pojednania z córkami, wspólnej walki o ratunek dla naszej
rodziny, Bóg zapłać
649 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
650 Bogu znane intencje
651 Kochana Św Rito , Dziekuje za wszystkie łaski które otrzymałam
Za Twoim pośrednictwem. Proszę Cię o pomoc w zakończeniu naszych spraw imigracyjnych za
granica . Proszę o zdrowie dla mojego męża , cierpliwość i zeby miał prace. Pomóż moim dzieciom
odzszukac swoich dróg , skończyć studia . Proszę św Rito o sile i pomoc ze zaadoptowania się poza
granicami naszego kraju
Aneta p
652 Intencja o dobrego męża dla Marty
653 Pragne ponownie zawierzyc interwencji sw. Rity nastepujace intencje:
O powrot do zdrowia dla Krystyny, Jadwigi, Neldy, Angeli. Marii z Rodzina
o laske potomstwa dla Mateusza i Jadwigi.
O Boza opieke dla Dominiki w trudnej pracy w lotnictwie.
O Boza opieke na katechetami oraz uczniami
O zmiane serca dla nowego Proboszcza
Omiloscizgode we wszystkich wspolnotach.
O przebaczenie dla tych ktorzy sa zagniewani, o milosc braterska.
O zmiane serca oraz nastawienia do drugich dla Teresy, Elzbiety, Doroty, Danuty, Lucyny.
O sprawiedliwe traktowanie wszystkich podopiecznych.
O Boza opieke dla Jadwigi oraz pomyslnosc w jej zyciu i pracy.
654 Bardzo proszę o modlitwę, w intencji całej Rodziny Pomarańskich, a szczególnie prosząc o laskę
zdrowia dla Czesława i Haliny, oraz Andrzeja. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i wszelkie
potrzebne łaski. O opiekę NMP nad nami wszystkimi.
A także proszę o modlitwę w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej.
Dziękuję i pozdrawiam, odwzajemniając moją modlitwą.
x Paweł
655 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, o miłość mojego życia, za spokój dusz moich
rodziców, brata Tadeusza, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny Rojek i
Andrzeja Alexandrowicza. Proszę Ciebie o powrót do zdrowia koleżanki Doroty. Proszę o dobre
zakończenie sprawy spadkowej. Proszę o wszelkie łaski dla Grzegorza. Proszę o to, aby Magda
wybrała właściwe osoby na rodziców chrzestnych dla Ani.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.
M.T.
656 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości
oraz o Boże błogosławieństwo dla Zuzi. K
657 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim
wstawiennictwem.
Św. Rito, łącząc się w modlitwie nowenną w sierpniu, błagam o

opamiętanie i nawrócenie mojego ojca. Pomóż mu zrozumieć,
że Rodzina jest najważniejsza, a to co robi jest grzechem.
Wierze, że tylko powrót do Boga pozwoli mu żyć bez grzechu, przestając krzywdzić innych.
Chroń nas, a przede wszystkim Mamę przed skutkami jego lekkomyślności.
Miej w opiece naszą rodzinę, aby się nie rozpadła.
Proszę Cię o ustabilizowanie sytuacji w naszej rodzinnej firmie, która
od ponad trzech lat boryka się z poważnymi problemami.
Daj nam siłę przetrwać ten bardzo trudny okres nie tylko pod względem
zawodowym, ale i rodzinnym.
Wierzę, ze dzięki modlitwie oraz Twojemu wstawiennictwu przezwyciężymy
życiowe trudności.
Dziękuje za dar posiadania dzieci i męża, zdrowie nasze i całej
rodziny. Miej nas w swojej opiece.
Bardzo proszę o łaskę cierpliwości, spokoju, opanowania i
łagodności.
Chroń nas nieustannie od złego.
Wyjednaj nam łaskę długiego, zdrowego i spokojnego życia.
Miej w opiece moje małżeństwo i dzieci.
Obdarz nas mądrością dobrego ich wychowania na porządnych
ludzi.
Łącząc się w modlitwie - Anna
658 Sw. Rito...uproś łaskę nawrócenia dla syna i pracy dla niego, proszę o poprowadzeni w sprawach
renty. Polecam modlitwie męźa Grzegorza i proszę o Boźe prowadzenie dla.naszego małżeństwa. Bóg
zapłac. MAŁGORZATA.
659 Proszę o modlitwę za moją córkę by poradziła sobie w szkole i znalazła prawdziwe przyjaźnie.
660 Za wstawiennictwem św. Rity proszę dobrego Boga Ojca o:
- Boże Błogosławieństwo, radość i miłość w naszym Małżeństwie, Małżeństwie Brata oraz naszych
rodzinach oraz o wszelkie potrzebne Łaski Boże dla naszych rodziców i rodziców chrzestnych oraz
miejsc pracy.
Szczęść Boże.
Piotr
661 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego.
Jola
662 Święta Rito
Proszę daj zdrowie mojej babci, opamiętane dla M. Niech M zadzwoni do mnie i zacznie być
normalna, przestanie bluźnić i obwiniać wszystkich. Niech zmieni swoje postępowanie i będzie ok
wobec nas. Niech M i K dogadują się S I M współpracują razem jak najdłużej
Żebym była cenionym pracownikiem pracowała w szkole prywatnej, była doceniana w 1
Niech K, M, A i I zaczną tak jak kiedyś utrzymywać ze mną kontakt , przestaną być zazdrosne
Błagam o zdrowie i zgodę dla całej rodziny
E
663 Św Rito! Módl się za mnie i moją rodzinę o zdrowie i wzajemną zgodę. Proszę również o
modlitwę w intencji Bogu wiadomej oraz o zdrowie dla Leszka.
664 O spokój sąsiedzki, zdrowie dla rodziny i czas dla dzieci.
Bóg zapłać
Agnieszka
665 Kochana Św Rito....

Proszę o wstawiennictwo u Pana Boga... O zdrowie dla mojej mamy.. aby pokonała raka jajnika i żyła
w śród nas dlugo i szczęśliwie... Błagam pomóż nam... Proszę z całego serca... Wierzę że i tym razem
mnie nie zostawisz. Twoja czccicielka Karolina..
666 Proszę w intencji pomyślności w pracy dla mojego syna Łukasza.
Proszę o zdrowie dla mnie , moich dzieci i wnuków .
Opiekuj się nami Panie proszę .
za wszystkie łaski z całego serca dziękuję
Grażyna
667 Św. Rito,
proszę o stabilizację i wszelką pomyślność we wszystkich sferach mojego życia, oby podejmowane
przeze mnie decyzje były trafne, chroń mnie proszę przed ludźmi, którzy źle mi życzą lub których
poczynania mają na celu skrzywdzenie mnie.
Proszę daj mojej Rodzinie, moim najbliższym i mnie spokój, którego tak ostatnio nam brakuje.
Dziękuję, Karola.
668 Święta Rito,pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem, by Pan pobłogosławił mi
,dając dobrego męża.Basia
669 Kochana św. Rito dziękuję Ci za wszelkie łaski wyproszone dla mojej rodziny u Jezusa. Proszę
cię o zdrowie i dobry rozwój dla małego Tobiaszka oraz o pozytywna decyzję w sprawie pracy dla
męża Marcina.
Twoja czcicielka Dominika
670 KOCHANA SWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. PISZE DO
CIEBIE Z WIELKA WIARA I PODZIENKOWANIEM ZA POMOC W DOSTANIU SIE NA
STUDIA DOKTORANCKIE W TRONDHEIM. BARDZO CI DZIEKUJE ZE TO TAK SPRAWNIE
I ŁATWO POSZŁO. DZIĘKUJE ZA TO ZE JESTEM NAJLEPSZA. DZIĘKUJĘ ZA TO ZE BEZ
NAJMNIEJSZYCH PROBLEMÓW WYGRAŁAM MOŻLIWOŚCI APLIKACJI. DZIĘKUJĘ ZA
TO, ŻE MNIE PRZYJELI. ZA TO ZE MIESZKAM W TRONDHEIM. ZE JESTEM SZCZESLIWA.
ZE MAM WSPALNIAŁEGO NARZECZONEGO MAGNE, ZE PODRÓZUJE BARDZO DUZO, ZE
MAM CUDOWNE RELACJE. DZIEKUJE ZA TO ZE BARDZO DUŻO ZARABIAM, ZE STAC
MNIE NA WSZYSTKO CO CHCE, ZE MAM MOZLIWOSCI ROZWOJU, MOZLIWOSCI
PODRÓZOWANIA. DZIĘKUJĘ ZA TO ZE JESTEM ZDROWA, PIEKNA, AMBITNA, ZE INNI
MNIE SZANUJA, ZA TO ZE MAM SAMYCH PRACOWITYCH LUDZI KOLO CIEBIE. ZA TO
ZE ZE MAM SWOICH 10 BIUR NIERUCHOMOŚCI, ZA TO ZE MAM SZKOLE KTORA
PROWADZI INNYM KURSY I TRENINGI. DZIEKUJE ZA WSZYSTKO.
671 Sw Rito dziekuje ci za wysluchanie moich prozb dotychczasowych prosze nadal o twoje
wstaawiennictwo do Boga w intencji znalezienia dobrej pracy dla mojego syna zdrowia dla calej
rodziny za wszystko Bogu niech beda dzieki
672 Święta Rito, przyjmij nasze podziękowania i prośby, o które stale się modlimy. Powierzamy je
Bogu i prosimy o Twoje nieograniczone wstawiennictwo. Pomóż mi jako matce i moim dzieciom,
abyśmy byli fizycznie i duchowo razem, jak dawniej.
Znasz nasze prośby, pomogłaś nam bardzo, lgniemy do CIebie.
Anna
673 Św. Rito,
zwracam się do Ciebie Najdroższa Czcicielko ran Jezusa z wielką prośbą o wstawiennictwo
o łaskę zdrowia dla mojej Kochanej Mamusi i malutkiej Marysi Mróz po przeszczepie szpiku.
Ubłagaj Im Droga Święta łaskę zdrowie.
Dziękuje za wysłuchanie moich próśb i zjednoczenie mojej rodziny.

To jest wielka łaska, że za Twoją przyczyną doznaje tyle dobroci i łaski od naszego Pana.
Twoje wstawiennictwo zostało wysłuchane. Bóg wielki zapłać.
Wierząc głęboko, że zechcesz się za moja prośba wstawić pozostaję wierna Tobie i za wszystko
jeszcze raz wielkie dzięki.
Bóg zapłać.
Twoja Czcicielka - Regina
674 Św. Rito za Twym wstawiennictwem proszę Cię o dar macierzyństwa.
Bóg zapłać!
Agnieszka
675 Święta Rito, proszę wyproś mi potrzebne łaski do rozwiązania moich problemów, proszę również
o dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo dla moich dzieci Kasi, Moniki i Rafała.
Z Panem Bogiem.
Renata
676 - W intencji małżeństwa Anety i Adama o jedność i miłość
- w intencji opamiętania i nawrócenia Adama i Karoliny
- w intencji zdrowia dla Henryki, Czesława, Krystyny, Teresy, Ewy, Anny
- o dar poczęcia dla Joanny i Karola
- o powrót do kościoła i przymnożenie wiary dla Sebastiana, Anny, Krzysztofa, Roberta, Damiana,
Gabrysi i Anny
- o miłość w związku Piotra i Neli oraz w związku Sebastiana i Magdaleny o Boże błogosławieństwo
dla nich
- dar opamiętania dla Aliny i Andrzeja
677 Św. Rito proszę o Dary Ducha Św., zdrowie i czułe serce dla Zofii i Justyny. Czcicielka.
678 ŚW.Rito orędowniczko w sprawach trudnych,ostatnia nadziejo błagam o pomoc uproś łaski dla
Łukasza trzeżwość, przemianę życia,nawrócenie ,opamiętanie napełnij go Duchem Św. strzeż od złego
kłopotów by się wszystko poukładało .Błagam o zgodę i trzeżwość w rodzinie jest bardzo żle ,usłysz
mnie i wysłuchaj Jezu Ufam Tobie, Jezu oddaje się Tobie Ty się tym zajmij.
679 Sw. Rito,
goraco proszę o Twe wstawiennictwo w intencji zdrowia i nawrócenia dla mojej córki Anny...
Grazyna
680 Święta Rito,
Ty, która znasz trudy życia u boku męża z trudnym charakterem, proszę, wyproś dla mnie łaski siły
fizycznej i psychicznej, mądrości i pogody ducha, a dla mojego męża pokory, mądrości, wrażliwości i
zrozumienia w trudnych sytuacjach, jakich w tym czasie mocno doświadczamy.
EM
681 Panie Boże Wszechmogący z całego serca dziękuję za wszystkie łaski udzielone nam za
wstawiennictwem Św. Rity.Dziś błagam w największej pokorze o łaskę siły i zdrowia na najbliższe
tygodnie i Twoje Panie błogosławieństwo na czas wyjazdów do rodziny i na rekolekcje dla nas
.Czuwaj Panie nad dziećmi na pielgrzymce i w czasie wyjazdu za granicę.Dziękuję za sytuację
każdego dziecka,za to że w każdej sytuacji uczysz mnie Panie za wszystko dziękować.Pomóż Św.Rito
zaleźć mieszkanie moim córkom.Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny.
682 Kochana św. Rito,
Gorąco proszę Cię o uzdrowienie dla mnie i Adasia i pomyślność na sprawie sądowej.
Twoja Czcicielka,
Agnieszka

683 Św. Rito proszę Cię o pomoc memu synowi w bardzo trudnych sprawach sądowych . Miej też w
opiece Katarzynę , Jego obrońcę . Prosi Cecylia
684 Święta Rito,
Uproś u Jezusa Ukrzyżowanego, aby moja mama wyzdrowiała.
685 Święta Rito!
Proszę o zdrowie dla wszystkich chorych i potrzebujących oraz o
wszelkie łaski dla Zofii i Zuzanny. Bóg zapłać.
686 Proszę powierzać Bogu moja rodzinę, proszę o trzeźwość w rodzinie i szczęśliwe rozwiązanie dla
córki. Pozdrawiam!
687 Czcigodna Św.Rito proszę Cię o pomoc w załatwieniu wszystkich spraw które stawia przede mną
i moją rodziną życie.
Karolina
688 Sw. Rito dziekuje Ci za opieke nad moją rodzina. Prosze Cie za Dominika, ulecz jej rany, zabierz
agresję do męża i dzieci, daj pokoj jej duszy. Proszę Cie rownież o dobre przygotowanie do
Sakramentu małżenstwa mojego syna i jego narzeczonej i o szczęśliwy przebieg uroczyśtości ślubnej.
Dziękuję Ci sw.Rito za wstawiennictwo u Boga w moich intencjach.
689 Swieta Rito prosze Cie o laske znalezienia dobrej zony
690 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla moich 3 wnus i rodzicow
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla mojego meza i dla mnie
- w wiadomej intencji
Anna
691 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
692 Moja intencja: o uzdrowienie Marii.
693 Kochana Święta Rito!
Dziękuję za dotychczasową pomoc w moim życiu, za to że postawiłaś na mojej drodze Grzegorza,
którego kocham i z którym pragnę dzielić życie. Bardzo Ciebie proszę pomóż nam, zbliż nas
ponownie do siebie, spraw by docenił mnie wreszcie, i wrócił. Oboje jesteśmy bardzo poranieni,
potrzebujemy siebie na wzajem. Chciałabym go nawrócić.Daj mi pokorę, cierpliwość, wiarę, ufność.
Błagam o Grzegorza, aby zaczął o nas myśleć pozytywnie, odezwał się i wrócił. Chcę obdarzyć go
wszystkim co najlepsze. Chcę by poznał normalność ze mną, bezinteresowną miłość, wiarę w
drugiego człowieka. Chcę go obdarzyć dzieckiem.
694 Proszę w intencji Dzieciątka, które noszę pod sercem - o dobry rozwój dla niego i szczęśliwy
poród. W intencji ś.p. Marleny, Piotra, Bartosza, Andrzeja - o życie wieczne w niebie. W intencji
wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu. W intencji Mieczysława, Przemysława i Błażeja o łaskę
nawrócenia i wyrwania z nałogów, o zgodę i miłość w rodzinie. W intencji pokoju w Polsce i na
świecie oraz w moim sercu. Bóg zapłać.
695 Święta Rito,

Proszę by choroba nowotworowa taty nigdy nie wróciła by ataki mamy już się nie powtórzyły i mogli
się cieszyć dobrym zdrowiem
Dziękuję za opiekę nad Rodzicami Proszę Cię, spraw by mogli się cieszyć długim życiem i
wzajemnym szacunkiem
Proszę również by zakończył się spór z sąsiadami. By sąd wydał przychylny dla Rodziców wyrok.
Proszę o zdrowie i dobrą kondycję dla dziadków
Dziękuje za mojego synka Tymka. czuwaj nad nim i wyproś dla niego zdrowie i moc
błogosławieństw. Proszę by w naszej rodzinie zapanował spokój i stabilizacja
karolina
696 Dobry Boże za wstawiennictwem św. Rity proszę o dar trzeźwości
dla Stanisława i błogosławieństwo dla małego Alana i jego ojca.
Proszę o dar modlitwy Darek
697 Kochana Święta Rito Dziś pragnę Podziękować Tobie Kochana Przyjaciółko za Wszytko Co już
mi Uprosiłaś u Pana Jezusa i Za to że orędujesz za mną w niebie za każdą siłę i łaskę Dziękuję.
Zostałam poproszona o napisanie prośby , aby pewien syn o imieniu Ireneusz wyszedł z depresji, aby
otworzył się na ludzi, aby zaczął wychodzić z domu i aby poszedł do normalnej pracy , prosiła mnie o
to Jego mama. Kolejna prośba to aby mąż pani Łucji Janusz i Jej dzieci zaczęły Ją szanować, aby pani
Łucja została uwolniona od zła i Cała jej Rodzina, aby zapanowała miłość i radość w Jej sercu i w Jej
domu i Rodzinie. I nadal Błagam aby mi się poukładało z Mariuszem, aby Mariusz został moim
mężem bo bardzo Jego Kocham i wiem, że On mnie też Błagam pomóż Kochana Święta Rito pomóż
Kasi i Mariuszowi, aby zniknęły bariery i przeszkody, abyśmy byli razem Proszę Uproś tę łaskę, aby
Nam Pan Jezus pobłogosławił. Proszę aby Mój brat Mirek szczęśliwie i Bezpiecznie Przyjechał i
potem powrócił na wakacje i z wakacji z Całą swoją rodziną, aby zniknęły bariery i przeszkody i aby
mógł Mirek się wybudować, Proszę również o siły i zdrowie i potrzebne łaski dla Niego bo ma Jutro
Urodziny i Proszę Kochana Święta Rito o siły i zdrowie i potrzebne łaski dla Mojej Kochanej Mamy
Marii, która 15 sierpnia ma Swoje urodziny i Imieniny. Proszę o uzdrowienie z choroby dla
Marceliny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Kuzynki Agaty i Całej Jej Rodziny. O zdrowie dla
Koleżanki Bożeny i Całej Jej Rodziny. O zdrowie dla Koleżanki Elżbiety. I o dar nieba dla Kochanego
Taty Mieczysława i dziadków Józefa i Bronisławy, Edwarda i Kazimiery. Bóg zapłać Z Całego Serca
za każdą Modlitwę.
698 Proszę o uzdrowienie mojej córeczki z bielactwa, aby te plamki poznikały i nie pojawiały się
nowe. Proszę też aby mój synek był zdrowy i nie chorował na bielactwo.
699 Swieta Rito Ciebie proszę o wstawiennictwo za moja rodzinę u naszego Pana Jezusa
Chrystusa.Proszę wypros nam łaski o ktore błagam:szczesliwe zakończenie sprawy z Wiktorii i
szczesliwy powrot do domu.O laske zdrowych oczu dla mnie i mojej coreczki,laske zdrowia dla meza
rodzenstwa i mojej mamy.Prosze o łaskę zdrowia dla siostrzenca i sprawe ktora sama zanosze do
Ciebie-Ty wiesz.Dziękuję Św.Rito za wstawiennictwo do tej pory i prosze o łaski o ktore proszę bo Ty
jestes patronka od spraw beznadziejnych.Ewa
700 Święta Rito proszę Cię o łaskę uwolnienia ze zniewoleń , o przemianę serca ,duszy i umysłu
Doroty
Tylko w Bogu nadzieja , że zmieni Dorotę Proszę Św Rito pomóż
701 wiosną prosiłam Siostry o modlitwę w intencji Ireneusza, w którego jelicie został wykryty 10-cm
guz. Potem dziękowałam za tę modlitwę pisząc jak się sprawy mają. Obecnie Ireneusz czuje się
dobrze, po chemii i naświetlaniach szybko doszedł do siebie, na tyle, że nawet sporo po górach
chodził (wolno, żeby się nie męczyć), a wysokość pomagała odradzać się krwinkom. Cały czas
pracuje ale modlitwa potrzebna nadal, a może teraz nawet szczególnie mocno, bo zbliża się termin
operacji, od której wiele zależy. Ważne jest, by lekarzom udało się usunąć całego guza. A jeśli dzięki
chemii i naświetlaniom zmniejszy się tak, że będzie możliwe laparoskopowe usunięcie go bez

tradycyjnego otwierania brzucha, to byłoby wspaniale. No i oby nie było potrzebne wyłanianie stomii,
ani dalsze leczenie.
Przyjęcie do szpitala zostało wyznaczone nietypowo, bo na niedzielę popołudniu 26 sierpnia. Może
jest w tym Boży przypadek, bo to przecież dzień Matki Bożej Częstochowskiej, a różaniec towarzyszy
nam codziennie, na Jasnej Górze Ireneusz był ostatnio kilka razy, i nawet udało się zamówić
indywidualną Mszę św. tam na 24 sierpnia. A operacja będzie dzień później, 27 sierpnia, we
wspomnienie św. Moniki. Następny Boży przypadek? Św. Monika, moja patronka, postanowiła się
zająć operacją, widząc jak szturmuję niebo? Oby tak było.
Pozdrawiam i dziękuję,
Monika
702 Pomimo pewnych trudności i przykrych sytuacji dziękuję za wszystko. Proszę o zdrowie i pracę
dla całej rodziny. Aby wszyscy codziennie z uśmiechem szli przez życie. Bądź razem z nami. Strzeż
nas od złego.
Patrycja i Kamil
703 Święta Rito błagam Cię abym jutro tą rozprawę wygrała, bądź przy mnie , czuwaj żeby było
wszystko w porządku.
704 Bardzo proszę o modlitwę o pozytywnie zakonczenie trudnej sprawy urzędowej Sławka
705 Święta Rito proszę o pomoc w znalezieniu młodego, odpowiedzialnego, dobrego mężczyzny,
który będzie mnie kochał i szanował, który zostanie moim mężem.
706 Święta Rito proszę o pomoc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i
sprawozdań, które złożyłam na Uczelni. Aktualnie czekam na
wyniki, od których wiele zależy.
707 Najukochansza moja św Rito zwracam się dziś do Ciebie o pomoc. Proszę pomóż mojemu
mężowi przezwyciężyć nalug alkoholowy...żeby przestał popisać potajemnie aby potrafił z tym
walczyć bo jestem już wykończona i nie dam rady więcej. Proszę Cię również o to aby mój syn
poradził sobie teraz w szkole w ostatniej klasie. Aby był rozsądnym człowiekiem i szedł dobra droga.
Zaopiekuję się również mną....abym mogła dalej pracować i aby byli że mnie zadowoleni. Mniej
opiekuje też nad Martyna aby zdała egzamin. Nie opuszczaj mnie i moich najbliższych mniej nas w
opiece i dopomóż tym którzy potrzebują Twojej pomocy. Dziękuję Ci również za wszystko co robisz
dla mnie do tej pory.
708 Prosze o modlitwe o uwolnienie z alkocholu pewnego kaplana
709 Za wstawiennictwem Świętej Rity proszę o pomoc w trudnej sytuacji życiowej - o zdrowie, o
pracę dla Darka, o rozwiązanie problemów finansowych.
Bóg zapłać.
Kamila

