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Intencje z dnia 1 czerwca:
152 Święta Rito dziękuję,że mnie wysłuchałaś. Właśnie wczoraj drugi raz zetknęłam się z Darkiem.
Są już pierwsze próby kontaktu. Proszę o pozytywny efekt w szukaniu pracy.
153 Proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich.Niech spełnią się moje wszystkie błagania o zdrowie,
szczęście i wszelką pomyślność dla mnie i moich bliskich.Niech będzie tak jak sobie wymarzyłam.A
dla tych kochanych bliskich , których już nie ma z nami niech będzie wieczny raj i spokój ich duszom.
Bóg zapłać
Beata
154 Proszę św.Ritę o dar zdrowia dla moich oczu.magdalena
155 Św. Rito, dopomóż Marysi!
156 sw Rito proszę aby wnuczka urodziła sie zdrowa
157 Proszę o modlitwę w intencji mojej sąsiadki i jej córki która dzisiaj w nocy podcięła żyły i
wyskoczyła przez okno próbowała popełnić samobójstwo nie ma czucia w nogach teraz jest w szpitalu
158 Święta Rito, Patronko spraw trudnych i niemożliwych błagam Cię o modlitwę. Proszę wesprzyj
moją prośbę swoimi modlitwami. Proszę o zdrowie dla mnie. Błagam, żebym była zdrowa, żeby mi
nic nie dolegalo. A to o co się martwię zniknęło. Święta Rito módl się za mną.
159 SW.Rito proszę o zgodę w mojej rodzinie.Daj siły mamie aby cieszyła się jesienią życia.Aby
uśmiech nie znikał z jej twarzy,wysłuchaj wszystkie jej modlitwy .Błogosław moim synom i córce aby
znaleźli cel w życiu.O dobrą pracę dla nich.Zdrowie dla mnie i poprawę warunków finansowych.
160 *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
161 Bardzo proszę o uzdrowienie mojego męża z wszystkich chorób jakie posiada, żeby ustapily
wszystkie objawy oraz zostały uleczone przyczyny.. Żeby został uleczony z boreliozy, że h nie miał
chorób autoimmunologicznych.
Renata
162 Sw Rito za wszystko Ci dziękuję, prosze abym dala sobie rade w nowej pracy od 24 czerwca, aby
w tej do22 czerwca bylo tak jakdo tej pory, czuwaj nad nami
163 Swieta Rito przechodze teraz trudny czas-rozstanie po bolesnym fizycznie i psychicznie
zwiazku.prosze pomoz mi uporac sie z cierpieniem,ktory aktualnie przezywam.spraw aby moje mysli i
serce nie skupialy sie caly czas na tym co sie stalo.wlej w moje serce nadzieje i swiatlo.blagam pomoz
mi sie z tego podniesc.
164 Św. Rito dziękuję za wszelkie łaski które otrzymałam dzięki Twemu wstawiennictwu, szczególnie
za pracę.
Św. Rito proszę o pracę na czas nieokreślony.

Proszę o łaskę Ducha Św. dla moich dzieci, męża, teściowej i dla mnie.
Proszę o dobrych mężów dla moich siostrzenic i córek oraz o dobre żony dla syna i bratanka.
Proszę o zdrowie dla teściowej i męża.
Proszę o nawrócenie mojej chrześnicy.
Anna
165 Droga Św. Rito bardzo dziękuje Ci za wstawiennictwo u Pan Naszego. Dziękuję za szczęśliwe
rozwiązanie i narodziny Wojciecha w tak szczególnym dniu jak 13 maja. Bardzo Cię proszę o dalsze
wstawiennictw i wsparcie w naszych codziennych wzmaganiach . Ty najlepiej wiesz czego
potrzebujemy i Tobie zawierzam moją rodzinę. Proszę Cie o zdrowie dla Wojtka, Madzi i dla nas.
Mam jeszcze jedną prośbę Ty wiesz jaką. Dziękuję za wszystko!
Tomek

