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Intencje z dnia 2 stycznia:
87 bardzo prosze o modlitwe za Ewe i Włodka o łaske wzajemnej miłosci
88 Św.Rito proszę o modlitwę aby Szymon mój jedyny syn wyleczył się z uzależnień ,był porządnym
człowiekiem,poznał porządną dziewczynę ,aby był zdrowy,mógł mieć potomstwo.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji,aby znalazł sens życia.Bożena
89 Święta Rito proszę o pomoc w znalezieniu młodego, odpowiedzialnego, dobrego mężczyzny, który
będzie mnie kochał i szanował, który zostanie moim mężem. Załamana. Błagam o pomoc.
90 Święta Rito proszę o pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów.
91 Święta Rito bardzo Cię proszę o zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz znalezienie dobrej pracy.
Proszę o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa.
Twoja czcicielka Sabina.
92 Święta Rito potężną orędowniczko rozwiązywania spraw beznadziejnych, proszę o pomoc w
uwolnieniu mnie od sił nieczystych, które powodują we mnie ogromne spustoszenie i kłopoty pomóż
mi się wyrwać z nałogu masturbacji i z oglądania pornografii. Wyproś dary pocieszenia i spraw żeby
w tym nowym roku znalazł drugą połówkę serca dziewczynę
93 proszę o uzdrowienie dla brata Krzysztofa i błogosławieństwo dla niego i jego rodziny.
94 O ratunek dla Szymona
Mama
95 Św.Rito proszę o dobrą pracę i poprawę sytuacji finansowej w mojej rodzinie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
96 Święta Rito proszę zajmij się relacją syna Gracjana z mamą, jak również zajmij się święta Rito
naszymi finansami i przymnażaj nam ich.
Święta Rito zajmij się także tym byśmy przeprowadzili się do większego domku.
Dziękuje Ci święta Rito za dotychczasową opiekę i pomoc
Dariusz
97 *święta Rito proszę o pomoc dla małego Fabianka który walczy o życie .Błagam o uzdrowienie
tego dzieciątka żeby był z nami.dziekuje za wszystkie łaski.Aga
98 Święta Rito proszę cię abym pomyślnie zaliczyła zbliżającą się sesję egzaminacyjną i dzięki temu
abym mogła ukończyć pierwszy rok studiów na wymarzonym kierunku. Jednocześnie proszę cię o
ogrom siły, motywacji i wytrwałości w ciężkim i pełnym pracy miesiącu.
99 Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego przebiegu oraz rozwiązania mojej ciąży.
Szczęść Boże,
Joanna

100 Św. Rito na wstępie chce podziękować za moją wspaniałą rodzinne , za wszystkie prośby które
zostały spełnione .Piszę z ogromną prośbą o znalezienie drugiej połowy nie wiem czym jest
spowodowany brak zainteresowań kobiet moją osobą .Chcę znaleźć kobietę z która będzie
odwzajemniała moje uczucia i będzie zawsze przy mnie w gorszych i lepszych chwilach życiowych
proszę z całego serca pomóż mi osiągnąć mój cel albo chociaż zmień we mnie to co odpycha ode
mnie kobiety .` Za wszystkie spełnione marzenia szczere Bóg zapłać bardzo ciebie proszę dokonaj
cudu w tym temacie a uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi
101 Święta Rito błagam pomóż mi. Niech M w końcu skupi się na nauce. Niech zmieni swoje
priorytety życiowe. Niech przestanie grać a zacznie się uczyć. Niech S pozbiera się i zakończy z
hazardem. Niech ogarnie się i zacznie jakoś funkcjonować .niech pogodzi się z E i wspólnie
wychowają syna
Niech E pozwoli nam skontsktosko się z Brunem.
Niech w pracy mnie szanują i lubia
Twoja oddana E
102 Kochana Święta Rito,
Dziękuję Ci za dotychczasowe wsparcie...i proszę Cię z całego serca o pomyślność operacji ojca
Tadeusza, o zdrowie i spokój ducha dla Pani Stasi, o zdrowie dla moich dzieci a przede wszystkim o
pomoc w podjęciu decyzji czy dam radę wspierać Marka w prowadzeniu firmy...nie ufam mu, zranił
mnie niesamowicie i czy ja temu wszystkiemu podołam? Nie znajduję odpowiedzi w sobie dlatego
zwracam się do Ciebie...pokieruj proszę mną, moimi myślami, każdego dnia...
103 Bardzo proszę o modlitwę abym dobrze zaczeła nowy rok z Jezusem i wszystkie plany w tym
roku żebym je zrealizowała z Bożą pomocą oraz za Huberta o boże błogosławieństwo dla niego. Będę
wdzieczna za modlitwę
104 O pomyślne zetknięcie się z Darkiem,za Serkana o jego nawrócenie i za mnie żeby znaleźć
stabilną pracę.
105 Święta Rito błagam o pomoc w modlitwie. Proszę pomóżcie nam Rodzicom nauczyć córkę
korzystania z nocnika. Problem wydaje się banalny ale strach jako ma dziecko przed wypróżnieniem
się do nocnika jest olbrzymi, a my jesteśmy bezradni, wszystkie metody zawodzą przez to prośba do
Ciebie Orędowiczko w sprawach beznadziejnych. Błagam o pomoc.
106 Proszę o zdrowie i l. Laski na każdy dzień
107 Święta Rito patronko spraw trudnych i niemożliwych błagam Cię o modlitwę za moim synem
Michałem. Błagam pomóż mi prosić Boga o zdrowie dla mojego syna. Proszę żeby Michał był zdrowy
i żeby nic mu niedolegał. Żeby ułożyło mu się dobrze w życiu. Proszę Święta Rito módl sie za moim
synem
108 Święta Rito proszę o wstawiennictwo za córkę, o rozeznanie woli Bożej w podejmowanych
decyzjach, o dobrego i wierzącego męża, siłę w przeciwstawianiu się złu oraz potrzebne dla niej łaski.
M.
109 Za pośrednictwem św. Rity Wielmożny Boże proszę Cie o wysłuchanie mojej prośby.
Proszę o pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej, o spłacenie
długów, w tym długu hipotecznego,o uratowanie przed licytacja naszego mieszkania, o dobrą pracę, a
przede wszystkim
uwolnienia się od spraw mojej przeszłości. Proszę również za zdrowie
mojego męża Henryka i uzdrowienie mojego kręgosłupa i bólu nóg.
Wielebne Siostry,proszę o modlitwę za nas.
Bóg zapłać,
Romana

