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Intencje z dnia 1 października:
73 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył się
ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem.
Magdalena
74 Błogosławieństwo Boże i trzeźwości dla Wasi, by przezwyciężul pokusę i uwolnienie jego od
złego ducha i wpływu ludzi, zwlascza Alexandra, Vladimira, Ivana, Janusza, Michala, i kobiet
szczególnie Darji, Niny, Wery, Swiety, Ani, Galiny,Natalji, który spokuszali go za wstawiennictwem
Matki Bożej, wszystkich świętych i sw. Archanioła Michała
Błogosławieństwa Bożego i trzeźwości dla Benzamana, by przezwyciężul pokusę i uwolnienie jego od
złego ducha i wpływu ludzi, zwlascza Mariny, Brigitte, Julie,Galiny,Wasi, Napoleona, który
spokuszali go za wstawiennictwem Matki Bożej, wszystkich świętych i sw. Archanioła Michała
Błogosławenstwo Boga i trzeźwości dla Nataszy, by przezwyciężula pokusę i uwolnienie jej od złego
ducha i zlego wpływu ludzi, zwlascza Dimy, Benzamana, Galiny, Bazylia, Anny, Niny, Ivana, Leny,
Tani, Bridgit, Juli, Mao jraz ktory spokuszaje i zazdrosny jej za wstawiennictwem Matki Bożej,
wszystkich świętych i sw. Archanioła Michała
Pojednanie Basila, Natashy i Galiny, otwarcie się na miłość Boga i prawdy o siebie i potrzebnych
darów Ducha Świętego dla tego za wstawiennictwem Bogurodzicy i wszystkich świętych
75 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża Romka niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech wyzbędzie
się nałogu. Proszę aby syn Tomek poradził sobie z nauką w nowej szkole. Proszę o docenienie przez
szefa i pomoc w rozwiązaniu sprawy z pracownikiem. Miej w opiece całą moją rodzinę. Dziękuję
bardzo za dotychczasową opiekę za awans męża, podwyżkę. Święta Rito dziękujemy i powierzamy się
Tobie.
Szczęść Boże,
M.
76 Dziękuje święta Rito za wcześniejsze wstawiennictwo i bardzo proszę o dalszą pomoc. Proszę o
uzdrowienie z nerwicy, abym mgła wrócić do normalnego życia oraz o znalezienie pracy. Natalia
77 Bardzo proszę siostry o modlitwę.Moje,,pseudo'' przyjaciólki bardzo mnie bezpodstawnie
oczerniają,plotkują,fałszywie pomawiają.Jest to dla mnie ogromnym szokiem i cierpieniem.Sprawiają
mi bardzo dużo bólu.Nigdy się nie spodziewałam,że ludzie tacy mogą być.
Mamy malutką dwuletnią córeczkę, którą siostry za wstawiennictwem św Rity nam
wymodliły.Dziewczynka jest okazem zdrowia,nie choruje,rozwija się pięknie. Pięlegniarka z naszego
ośrodka także dokłada swoje,bo jak to możliwe,że dziecko może nie chorować.W domu nam się
wszystko dobrze układa z Bożą pomocą,a one posądzają mnie o jakieś czary w związku z tym.
Wyzwają od opętanych itp.Nie stosujemy żadnych leków chemicznych ,bo nie mamy takiej potrzeby
.Jeśli nam dorosłym coś dolega to parzymy zioła według zaleceń sw,p ojca Sroki lub pijemy balsam
kapucyński.
Proszę o modlitwę z całego serca,b omimo ,że się modlę się w ich intencji, to nie dają rady modlić się
za nich. Ciągle wymyślają nowe fałszywe oskarżenia. Pozdrawiam serdecznie-Oksana
78 bardzo proszę o modlitwę w intencji moich kochanych Rodziców Marii i Czesława, o dobre
zdrowie i długie życie dla Nich,

dziękuję, @swietarita.pl>
Magdalena
79 Błagam o pomoc ukochana św. RITO dla Pauliny. Pomóż uwolnić ją z tego związku . Proszę o
radość życia dla niej. Wierzę w Toją cudowną moc, której często doświadczyłam. Św. RITO
pocieszycielko strapionych , módl się za nami!
80 Święta Rito,
Dziękuję Ci za Twe cudowne wstawiennictwo u Boga. Zanieś proszę przed jego tron moje
podziękowania za dar drugiego dziecka, wspaniałej córeczki Poli, która się wczoraj urodziła i za to że
moja starsza córcia tak dobrze znosi pierwszą w życiu rozłąkę ze mną.
Proszę Cię wspomagaj nas nieustannie w życiu osobistym i w pracy. Wypraszaj nam prosimy u Pana
łaskę zdrowia, wiary, nadziei i miłości.
Ty jesteś naszą niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. Nie raz już ratowałaś nas i
dawałaś nadzieję, że wszystko się ułoży. Wstawiaj się za nami do Pana. Prosimy Cię o pomyślne
zakończenie kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i sprawach osobistych. Byśmy
nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie. Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu. Byśmy
mogli cieszyć się wolnością. Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać
pokornych próśb, które do Ciebie zanosimy.
MKHP
81 Sw Rito przez twoje rece i rece Matki Bożej Ròźańcowej prosze cie o wysluchanie modlitw które
bedziemy wypraszac na ròzancu w miesiacu pazdzierniku.
82 intencja matki : o nawrócenie syna Marcina i jego powrót do żony i dzieci, Św. Rito pomóż!
83 Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z trudnej sytuacji. Zbigniew

