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Intencje z dnia 1 lutego:
140 Św. Rito chciałabym bardzo przeprosić Cię za to że moja modlitwa do Ciebie ostatnio była trochę
zaniedbywana i niedbale odmawiana. Ja wiem że to z tego powodu w moim życiu znowu jest źle.
Proszę wybacz mi. I pozwól nadal modlić się z twoim wstawiennictwem. Jesteś dla mnie jedyna
pomocą. Proszę Św. Rito wejrzyj na moje błagania i zanies je do Pana Boga.
141 Proszę Cię Św Rito aby ten ciężki okres samotności w moim życiu wreszcie się zakończył. Nie
mam już sił ......
Wstawiaj się za mną aby Pan Bóg ulitował się i postawił mi na drodze osobę, która zostanie dla mnie
dobrym mężem.
Wyproś abym mogła w końcu realizować swoje powołanie do małżeństwa i macierzyństwa.
142 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
143 Proszę Cię Święta Rito o twoje orędownictwo do Boga Najwyższego w intencji Karoliny.
Jacek.
144 Św. Rito proszę zanieś moją prośbę do naszego Ojca i wstaw się za nią, spraw abym mogła
wyjechać na kontrakt do Gdyni razem z S. Ty wiesz jak dobrze mi się z nim pracowało, dlatego proszę
spraw aby nasze drogi zawodowe znowu się spotkały
145 Bogu znana intencja
146 Św Rito proszę pomóż mi w podjęciu decyzji
147 Sw. Rito prosze zeby pewna firma wyplacila odszkodowanie w kwocie jaka sie nam nalezy
jaknajszybciej mi, mojej mamie i mojej siostrze Magdzie. Iwona
148 Świeta Rito wstaw sie za Piotrem , zeby zdal egzmin , blagam .
149 Święta Rito dziękuję Ci za zdanie dotychczasowych egzaminów i zaliczenie przedmiotów, a w
szczególności dziękuję Ci za zaliczenie historii polskiej polityki zagranicznej. Proszę Cię patronko
spraw beznadziejnych o zdanie najtrudniejszego egzaminu podczas sesji z historii stosunków
międzynarodowych. Agnieszka
150 Proszę Cię św. Rito o zdrowie, by mój mięśniak zmniejszył się i bym doczekała się potomstwa.
Ania
151 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św Rity - za mojego 15-letniego syna Emila Jana.
Proszę o łaskę wejścia na drogę prawdy i wiary. O umiejętność odrzucenia zła. O Dary Ducha Św , by
syn rozeznał, co mu zagraża i potrafił to odrzucić. By przyjął Chrystusa do swego serca.
Święta Rito, wyproś mu łaskę wiary i daj warunki i okoliczności, w których będzie mógł przybliżyć
się do Jezusa.
Prosi mama.

152 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe życie i jego matkę jak dotychczas!
Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej miłości. Wspieraj ich w każdej chwili
życia. Św. Rito pomóż Michałowi w pracy i daj im zdrowie. Daj zdrowie tacie. Marzena
153 Dziękuję Ci za wszelkie laski i proszę o zdrowie w szczególności męża. Proszę o dobre wyniki z
rezonansu i krwi.
154 Błagam św Rito o uzdrowienie mojego malutkiego synka. Miej go św Rito w opiece napełnij go
łaską zdrowia, jedyne o co Cię proszę. Będę przekazywać mu modlitwy do Ciebie aby z ufnosci kiedy
dorośnie mógł sam dziękować Ci za dar zdrowia.
155 Proszę o pomoc w sprawach zadluzen . o zgode i trzezwosc dla Tadeusza. Bezpieczną sluzbe dla
Mateusza . Za rodzinę Marysi.oraz Marcina .
Teresa
156 Kochana św Rito błagam Cię pomóż mi w pracy. Spraw abym nie załamała się, bo nie daje sobie
rady. Jeśli to nie jest praca dla mnie, pomóż znaleźć inną.
157 Kochana Sw. Rito, znow zwracam sie z palaca prosba do Ciebie.
Prosze dopomoz w mojej nauce w pracy, abym podczas szkolenia pozostal na swojej zmianie oraz po
usamodzielnieniu sie rowniez - abym nie zmienial swojej zmiany.
Serdeczne Bog zaplac!
Grzegorz
158 Sw. Rito módl się za mojego meza o łaske zdrowia

