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Intencje z dnia 2 kwietnia:
108 Święta Rito, patronko rzeczy niemożliwych i beznadziejnych, proszę Cię o wstawiennictwo. Z
całego serca mego. O zdrowe rodzeństwo dla mojego synka, żebym zaszła w ciążę naturalnie bez
pomocy lekarzy. Prosimy Cię Święta Rito o cud, o cud dzieciątka zdrowego i o
zdrowie nasze żebyśmy wychowali nasze dziecko , o zdrowie naszego synka i moich rodziców oraz
moich sióstr ich mężów i dzieci. Iza
109 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki za P.Ż. o jego szczere
nawrócenie, duchową przemianę, by Duch Święty i Anioł Stróż chronili go od wszelkiego zła. Proszę,
aby Pan Jezus poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Dziękuję Wam
ogromnie za modlitwy za mnie, które już zostały wysłuchane! Święta Rito, módl się za nami! Bóg
zapłać Eremitkom! E.S.
110 Dziekuję za łaski wymodlone kochana Świeta Rito.Proszę o modlitwe za mą dusze przez diabła
umeczoną, ciagle dreczy mnie złymi natrętnymi myślami niech odejdzie.Proszę o uzdrowienie przez
ducha świętego .Święta Rito módl się za to abym była spokojna na rozprawie w sądzie.Niech dobro i
prawda zwyciezy . Proszę o modlitwe za Andrzeja ciężko chorego.Za Kasię by odnalazła spokój.
Zapraszam Jezusa do mojego serca. Bóg zapłać
111 Proszę..
Tomasz
112 Proszę o modlitwę do Św. Rity, aby dobry Bóg zlitował się nad moją rodziną i uwolnił nas od
alkoholizmu mojego męża.
113 Sw.Rito
blagam pomoz rozwiazac wszystkie problemy w mojej rodzinie,
o ktore prosze cie w codziennej modlitwie
najbardziej potrzebuje dodatkowej pracy i pieniedzy,aby wyjsc z trudnej sytuacji finansowej
blaga cie o wstawiennictwo twoja czcielka ela
114 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
115 bardzo proszę o modlitwę w intencji Krzysztofa o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych oraz
wszelkie potrzebne mu łaski. Z całego serca dziękuję, Anna
116 Dziękuję Ci Św, Rito że mnie wspierasz.
Prosze nie opuszczaj mnie i wspieraj w modlitwach
Dopomóż, żeby u M. uregulowały się hormony i dostała m.
Żebym była zdrowa
M. Żeby poporawiała oceny i dalej żebym ją uczyła
niech M. dobrze się uczy i jest miła dal nas
Żebym dostala pracę na stałe w 1
Żebym była ceniona w pracy i miała dobre kontakty
Żebym obroniła tytuł mgr
niech K. dostanie się do wojska
a M i S niech pracują jak najdłużej razem

Żeby M, K, I , A zaczęły utrzymywać ze mną kontakty i zęby kłótnie w rodzinie zanikły
E
117 Bogu znane intencje bardzo trudne
118 Droga Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszelką pomoc i wstawiennictwo, jakie dotychczas otrzymałam. Chcę Cię dziś prosić
o pomoc w rozeznaniu właściwej decyzji odnośnie mojego ślubu. Wstawiaj się proszę za mną i
narzeczonym i pomoż nam rozwiązać nasze wspólne problemy i konflikty. Amen.

