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Intencje z dnia 23 stycznia:
16 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia dla rodziców i Szymona .
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
17 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
18 *ukochana święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej
rodziny.Aga.
19 Sw Rito proszę o zdrowe dziecko dla Joanny
20 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża Zbigniewa, niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech
wyzbędzie się nałogu i żyje w trzeźwości. Spraw, by pieniądze nie stanowiły sensu jego życia, żeby
nie przedkładał ich nad rodzinę. Proszę o uwolnienie Go z toksycznych relacji z rodzicami. Ratuj moje
małżeństwo, uzdrów je, ulecz je. Proszę o miłość, jedność, zgodę i wierność w moim małżeństwie i
rozwiązanie jego bardzo trudnej sytuacji. Spraw, aby mój mąż w końcu dorósł do roli męża, ojca,
niech kocha mnie i dzieci tak byśmy to my stanowili sens jego życia. Proszę o dar zdrowia i wiary dla
naszych dzieci: Bartosza, Wiktorii, Błażeja i Julii. Proszę o bliskość w naszym małżeństwie i łaskę
otwarcia męża na dar życia. Spraw Święta Rito, bym sprostała finansowo potrzebom naszej rodziny.
Prowadź mnie każdego dnia w moim życiu. Proszę Cię Święta Rito o modlitwę za naszą ojczyznę.
Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus ratuje nasz kraj z rąk nieprzyjaciół. Proszę o dar wiary dla moich
rodaków a szczególnie dla rządzących naszym krajem. Proszę, aby w tegorocznych wyborach wygrała
partia, która będzie rządzić na chwałę Boga i dla dobra nas Polaków. Dziękuję za wszystkie łaski
otrzymane za sprawą tej modlitwy.
21 Kochana Św. Rito bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo w intencji uzdrowienia mojej mamy
B.Ch. u której zdiagnozowano nacieki i guzki w płucach.
Szczęść Boże
Pozdrawia córka
22 Święta Rito, która już tyle razy pomogłaś... Wyjednaj proszę pilną łaskę nawrócenia dla Michała,
który dawno nie był u spowiedzi i nie przyjął komunii świętej. Namawiam go do tego ale
bezskutecznie.
Twój czciciel
23 O przewspaniała Święta Rito, wyjednaj mi łaskę powodzenia we wszystkich wyzwaniach jakie
mnie czekają oraz spokoju który jest potrzebny dla mojego zdrowia.
Twój wdzięczny czciciel
24 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć od
kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham.

Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel
25 Ukochana Święta Rito... Wyjednaj proszę łaskę przystąpienia po latach do spowiedzi i przyjęcia
komunii przez Igę, która bardzo tego potrzebuje.
Twój czciciel
26 Święta Rito wpłyń pozytywnie na moją sprawę wiesz jaką . Święta Rito chroń mnie i moich
najbliższych wspomagaj mnie każdego dnia
27 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w intencji kupna własnego mieszkania w Gdansku Morena.
Proszę, spraw, aby Bóg wysłuchał moich próśb i pomógł mi znaleźć dobrą i stałą pracę abym mogła
wziąć kredyt i kupić własne mieszkanie. Proszę abym trafila na dobrego doradce kredytowego i
uzyskala kredyt na dogodnych warunkach. Proszę, mam dosyć mieszkania katem u kogoś proszę
dopomóż jak najszybciej. Błagam pomóż w tej ważnej dla mnie sprawie bo nie mam na kogo liczyć.
28 Błagam ..
Tomasz
29 Święta Rito,
Proszę Cię o modlitwę za mnie grzeszną, Bardzo cię proszę o wstawiennictwo w sprawie wyjścia z
uwikłania.
Małgorzata N
30 Święta Rito bardzo Cię proszę o zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz znalezienie dobrej pracy.
Proszę o dobrego chłopaka a w przyszłości męża.
31 Święta Rito!
Proszę o:
- pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w nauce szczególnie biologii i chemii
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny
Dziękuje za otrzymane łaski i opiekę
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
32 Proszę o modlitwę - O szczęśliwy poród dla córki.O zdrowie dla niej i dziecka.
O rozwiązanie problemów z pracą dla zięcia.O błogosławieństwo dla ich rodziny.
33 Bogu znane intencje

