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Intencje z dnia 2 października:
84 Święta Rito, proszę Cię o pomoc dla mojej siostry, która jest chora. Proszę Cię, pomóż jej, daj jej
siłę na walkę z chorobą. Święta Rito, nigdy nie prosiłam o pieniądze, ale teraz tak bardzo ich
potrzebuję, bym mogła pomóc Ewie, mojej siostrze, w terapii.
Agnieszka
85 bardzo proszę o modlitwę
Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o trwałe uzdrowienie jej z choroby nowotworowej.
O pomyślny przebieg leczenia. O dobre wyniki ostatnich badań i światło dla lekarzy by potrafili jej
pomóc.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla mojej mamy bo tak bardzo ja
kocham i jej potrzebuje.
Proszę także o modlitwę w intencji o zdrowie dla dziecka,które nosze
pod sercem. Prosze o to by rozwijalo sie dobrze, by ciaza przebiegła bez komplikacji a
dziecko urodziło sie zdrowe, siłami natury.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
86 Święta Rito proszę Cię o spotkanie i szczerą rozmowę ze Stanisławem. Proszę Cię aby On do mnie
wrócić i abyśmy odważyli się być razem. Proszę cię o światło Ducha Świętego dla nas podczas tej
rozmowy.
Prosi Aneta
87 Św.Rito wstaw się za mną i moją rodziną u Naszego Taty i pomóż mi ,mojemu mężowi i naszym
dzieciom jak najszybciej przeprowadzić się do innej miejscowość, dla dobra ratowania naszej
rodziny i naszego małżeństwa , z dala od fałszywych przyjaciół i ludzi którzy za przyczyną "złego"
dążą do zniszczenia naszego małżeństwa.wysłuchaj mnie Św.Rito i pomóż .powierzam Twej opiece
wszystkie małżeństwa i rodziny zagrożone rozbiciem.
88 ŚW.Rito, pomóż mi pozbyć się wątpliwości w związku, tak abym mogła zaufać i stworzyć dobry
dom ze swoim partnerem. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny i dziecka , które noszę pod sercem, o
radość i szczęśliwy poród.
Jednocześnie dziękuję za wszystkie łaski i za wszystko co mamy dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Bóg zapłać!
K.
89 droga Św. Rito proszę o łaskę rozeznania powołania dla mnie oraz o kierownika duchowego wg.
bożej woli.
Proszę również o nawrócenie mojej mamy Barbary.
dziękuje,
-Justyna S.
90 Święta Rito proszę o pomoc w znalezieniu młodego, odpowiedzialnego, dobrego mężczyzny, który
będzie mnie kochał i szanował, który zostanie moim mężem.

91 Święta Rito proszę o pomoc w otrzymaniu ważnych dla mnie stypendiów.
92 kochana Rito proszę uproś u Boga szczęśliwość wieczną dla mamy kolegi oraz zdrowie i długie
życie dla jego taty.
proszę także o łaskę uzdrowienia Z nowotworu i o odzyskanie wzroku dla Mateusza.
oraz o zdrowie i dobre życie po narodzeniu dla dziecka koleżanki by diagnoza, którą dali lekarze się
nie sprawdziła.
93 Proszę Cię Święta Rito o łaskę nawrócenia dla Karoliny i o miłość i zgodę w mojej rodzinie.
Jacek
94 Bardzo proszę modlitwę za przyczyną Św. Rity:
- o łaskę uzdrowienie córeczki z autyzmu.
- o uzdrowienie relacji społecznych córeczki, by miała koleżanki, kolegów, przyjaciół (by nigdy nie
była samotna).
- O uzdrowienie relacji z drugą córką.
- o zgodę i miłość w rodzinie.
- o możliwość przyjmowania sakramentów.
- o Pełne nasze nawrócenie (mnie, córek, taty, Tomka, Krzysztofa).
- o Błogosławieństwo dla mojej działalności i łaskę powodzenia.
Dziękuję.
Bóg zapłać.
Katarzyna
95 Bogu znana intencja
96 Św.Rito proszę o kolejną modlitwę ,aby Szymon wyleczył się z uzależnień odbył tą kare,podjął
pracę,poznał porządną dziewczynę,aby był zdrowy i był porządnym człowiekiem.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji ,aby znalazł sens życia . mama
97 Święta Rito, dziękuję Ci za to że mój bratanek urodził się zdrowy. Proszę Cię wyproś potrzebne
łaski u Matki Najświętszej i u Jej Syna dla mojej bratanicy i bratanka, oraz dla mnie i wszystkich
moich bliskich. Czuwaj nad nami. Joanna.
98 Święta Rito, proszę Cię o łaskę dla mojego brata, aby uporał się z chorobą i trudnościami na
studiach.
Sprowadź na jego drogę dobrą duszę, bądź zawsze obok niego.
Dziękuję za Twoje dotychczasowe łaski,
Asia
99 Święta Rito,
proszę Cie, by moja babcia odezwała się do nas, by zobaczyła prawdę o mnie i mojej mamie, o swoim
synu i o sobie,
proszę Cie, aby babcia przestała nas oszukiwać i innych ludzi, aby przestała nami manipulować i
innymi ludźmi, aby nie nastawiała swoich dzieci przeciwko sobie.
Święta Rito powiedz mi proszę, jak zostałam oszukana przez mojego ojca, jego braci i jego syna w
związku z tym, co chciał mi dać dziadek lub żeby dziadek do mnie przyszedł i mi powiedział, jak
zostałam oszukana, ja nie rozumiem, dlaczego oni mi to robią.
Spraw, by wyszła na jaw prawda o moim ojcu, co mi zrobił i jak mnie cale życie oszukiwał.
Spraw proszę, jeżeli mam dalej żyć, żebym szczęśliwie zakochała się i miała swoja szczęśliwą
rodzinę.

