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Intencje z dnia 22 grudnia:
1 wspieraj mnie nadal św Rito, módl sie w moich intencjach proszę. Już dłużej nie moge i nie chcę tak
zyć, wegetujac..wyproś mi u pana łaske pokoju serca, równowagi emocjonalnej, odpuszczenia sobie,
tej wewnetrznej szamotaniny i destrukcji ...wyproś mi dobrobyt materialny, przypływ sporej gotówki
potrzebny mi teraz do rozpoczęcia nowego zycia...
Na nadchodzący rok bądz mi nadal wsparciem, orędniczką moją
i dziekuje za dotychczasowa pomoc, bardzo mi pomagasz
iza
2 Święta Rito,proszę o powrót Wojciecha i dar Sakramentu Małżeństwa dla nas
3 Św. Rito, moja patronko, proszę Cię, pomóż mi i Marcinowi w powrocie do siebie. Otwórz nasze
serca i oczyść dusze, abyśmy mogli stworzyć szczęśliwy związek.
Katarzyna
4 Święta Rito proszę żeby dobry człowiek który znalazł porwel syna z zawartością dokumentów i
wypłaty miesięcznej zagranicy odesłał mu ciężko zapracowane pieniążki proszę patronki od spraw
trudnych uproszczony Pana naszego kochanego by odnalazł portfel który zginął zagranica.
5 Święta Rito,
Dzisiaj nie mogłam przyjść na nabożeństwo ku Twojej czci ale pamiętam i gorliwie się modlę.
Dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo.
Proszę Cię też o wsparcie dla mojego brata. Dopomóż mu by dostał w końcu pracę. Jest młody i
zdolny. A z jakiegoś powodu nie może dobrze trafić.
Proszę Cię też o szybki powrót do zdrowia mojej córeczki tak byśmy mogli w pełni przeżywać Święta
Bożego Narodzenia.
Twoja wierna czcicielka
Magdalena
6 Świeta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w uproszeniu łaski zdrowia i dobrej diagnozy dla
Bartusia a takze proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów w pracy proszę o to by zakończyło się to
po mojej myśli i aby warunki pracy były dobre
Dziekuje
Twoja sługa
7 Pragnę podziękować wspólnocie za modlitwę, a świętej Ricie za wstawiennictwo w mojej sprawie.
Cztery lata temu zaczęłam modlić się o przemianę serca i zachowania mojego syna, o Bożą pomoc w
podjęciu właściwych decyzji wychowawczych. I to, co wydawało się tak trudne, tak odległe, dzisiaj
jest faktem i wielką radością mojego życia.
Wierzę, że święta Rita wstawiała się w mojej sprawie. Bogu niech będą dzięki.
LiliaMonika
8 O powrót do zdrowia i znalezienie dobrej pracy. O Boże Błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej
i Św. Rity.
Sabina
9 Święta Rito prosimy o Twoje wstawiennictwo w drodze do odzyskania domu.

