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Intencje z dnia 22 września:
1 Święta Rito błagam pomóż mi wygrać sprawę sądową w piątek.
2 Swieta Rito, Mamo. Wiem, ze raz juz mi pomoglas. Wyprowadzilas mnie z beznadziejnej sprawy.
Przychodze kolejny raz, poniewaz nie mam juz sil. Prosze i blagam wypros u Boga wyleczenie
mojego domu i rodziny z alkoholizmu. Jestesmy bezsilne i wyczerpane. Alkoholizm trwa juz wiele
wiele lat, a niestety jest coraz gorzej. Nasza rodzina sie rozsypuje.. W Tobie nadzieja. Prosze i blagam
dopomoz nam.
Beatka
3 Sw Rito prosze o spokoj ducha i abym mogla bezpiecznie zamieszkiwac w dotychczasowym
mieszkaniu.ProszeProsze o uzdrowienie fizyczne i duchowe.Anna
4 Proszę o zdrowie dla mojego męża
5 O woli Bożej i Bożego błogosławieństwa w wyzwoleniu się z uzależnienia od narkotyków Romana,
oraz uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców za
wstawiennictwem sw Rity
6 Święta RITO- proszę o Łaskę zdrowia dla mojej maleńkiej wnuczki Ani. Błagam o zdrowie i
uzdrowienie Ani z ciężkiej nieuleczalnej choroby GENETYCZNEJ . Ania ma 2 latka- sama nie
siedzi, nie chodzi. . Boże pomóż- ZDROWIE ANI W RĘKACH BOGA.
Babcia Danusia
7 Proszę o modlitwę o uzdrowienie rodziców Danuty i Jana z choroby nowotworowej.
Dorota
8 Proszę Cię Święta Rito o powrót mojego partnera. Spraw Święta Rito aby uwierzył w to, że możemy
być znowu razem, by uwierzył, że można wszystko jeszcze naprawić. Daj nam Święta Rito szansę na
szczęśliwy związek i trwałe małżeństwo związane sakramentem.
Święta Rito wysłuchaj mojej modlitwy i daj nam pomoc. Justyna.
9 Święta Rito dziękuję za Twoją pomoc i proszę o siły do życia, o łaskę radości iłaskę wybaczenia.
ZA Twoim wstawiennictwem proszę o dobrego i kochającego męża, proszę o pomoc w mojej
sytuacji finansowej i jedność w rodzinie.
Proszę o lepszą pracę bardziej rozwojową
Święta Rito błagam dopomóż.
10 Dziękuję Ci Św Rito, że utrzymujesz mnie jeszcze przy życiu, że mąż jest moją podporą i
opiekunem. Proszę o ukochana święta Rito wypraszaj u Boga nawrócenie syna i synowej, oraz o dar
wiary dla 3 wnuczek ( rodzice im tego nie przekażą, a my mieszkamy daleko).
11 Św. Rito Tobie i Bogu powierzam moje zmartwienia. Proszę, aby Bóg wszedł w moje życie ze
swoją miłością i oddalił ducha przekleństwa i choroby. Gosia
12 Święta Rito, dla której nie ma nic niemożliwego, gorąco Cię proszę uproś dla Marzeny łaskę
zdrowia.

Tak bardzo Cię proszę uproś u Pana Naszego łaskę wyzdrowienia dla Marzeny. Panie Boże , błagam
wysłuchaj modlitwy wstawienniczej świętej Rity w mojej sprawie. Prosze Cie jeszcze moja
Opiekunko najdrozsza o łaskę zdrowia, wytrwałości i siłę dla rodziny Marzeny w tych trudnych dla
nich chwilach!
twoja czcielka Małgorzata
13 Sw Rito prosze o zdrowie dla mnie aby zniknely problemy ze strony ukladu pokarmowego i aby
lekarz postawil dobra diagnoze

