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Intencje z dnia 24 maja:
67 święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę wstaw się za mną do Pana Boga
niech wysłucha mych modlitw o przemianę M., o łaskę natchnienia dla Niej i otworzenia oczu na
pewne sprawy.
68 Św. Rito w tej sprawie co poprzednio bardzo dalej proszę
dziękuję z ato co już się dokonało
69 Święta Rito błagam pomóż...
strach o przyszłość mnie paraliżuje...wyprostuj naszą zagmatwaną drogę...wstaw się za moim
mężem...
opiekuj się dzieckiem niech rośnie zdrowo...
daj również zdrowie dla mnie...
błagam pomóż, wysłuchaj mych próśb
70 Proszę o modlitwę w intencji moich dzieci żeby umiały znaleźć wspólny język i
porozumienie.Proszę również o zdrowie dla całej mojej rodziny.
71 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny A szczególnie dla Rajmunda i dla mnie. Proszę by
się spełniło moje marzenie. Uproś u Boga by moje wnuki dobrze się uczyły. Proszę by nie brakowało
nam pieniędzy na życie i opłaty. Za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchanie prośby bardzo dziękuję.
Jezu ufam Tobie
72 Pokornie proszę o wstawiennictwo modlitewne za mną w moim funkcjonowaniu w pracy
73 Święta Rito za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchanie prośby bardzo dziękuję . Proszę bądź z
moją rodziną każdego dnia i nie opuszczaj nas w naszych potrzebach dnia codziennego. Jezu ufam
Tobie
74 *Świata Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie,miłości, żebyśmy
byli zdrowi,pomóż nam w życiu codziennym , osobistym i zawodowym, pomóż nam w realizowaniu
naszych planów,pomóż żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
75 Kochana Św. Rito, proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża dla mnie i siostry o dom,
rodzinę i łaskę macierzyństwa. Proszę o opiekę w pracy, o zdrowie dla taty i chorego Tymka. O zgodę
i trwały pokój w rodzinie
Karolina
76 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki w mojej trudnej
sprawie, jaką jest egzamin magisterski i obrona pracy magisterskiej.
Proszę także o modlitwę za P.Ż. o jego szczere nawrócenie, duchową przemianę. Proszę aby Pan Jezus
poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Święta Rito, módl się za nami!
Bóg zapłać Eremitkom! E.S
77 Święta Rito!
Proszę o:
- pozytywne zakończenie sprawy sądowej

-dobrą,stałą pracę dla brata oraz dobra żonę dla niego
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
Dziękuje za otrzymane łaski i opiekę
78 Proszę o modlitwę w intencji szybkiego powrotu mojego ukochanego do mnie, by znowu mnie
pokochał i żebyśmy stworzyli szczęśliwą rodzinę.
79 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia syna
80 Najdroższa Święta Rito...!
Błagam wylecz mnie z chorobliwej zazdrości i wybuchów złości, wylecz mnie z tego napięcia, które
jest przyczyną kłotni z moim partnerem... Pomóż nam razem zwalczyć wszystko co złe...
Twoja Czcicielka
81 Święta Rito, choć wciąż modlę się i czekam na wysłuchanie mojej najbardziej beznadziejnej
sytuacji, pragę w modlitwie podziękować za inne otzrymane łaski. Dziękuję Ci za oparcie w
cierpieniu, za zbliżenie do Boga, za chęć naprawy swoich zyciowych błędów. W moim w życiu dzieje
się istna rewolucja duchowa, nigdy nie czułam się tak bliska Pana, to Ty mnie do niego
odprowadziłaś. Kochana Święta, dziś pragnę prosić Ci o wstawiennictwo w sprawach bliskich memu
sercu, choć nie dokońca dotyczących mojej osoby. Proszę Cię o wmocnienie kościoła, który przeżywa
tak trudny teraz czas, błagam o siłę i dary ducha świętego dla osób konsegrowanych, które są tak
bardzo potrzebne nam w drodze do zabwienie. Dziękuję za wspólną modlitwę z siostrami Pustelni,
miej je w swojej opiece, siostrę Brunę- tak wiele dobrego robią. Prosze o łaski zdrowia i głębokiej
wiary dla całej mojej rodziny i przyjaciół. O szczęśliwy poród serdecznej przyjaciółki i łaskę
obdarzenia kolejnym potomstwem mojego brata i bratowej. Proszę o zdrowie dla mojej mamy. Bądź
dalej moim pocieszeniem, moją inspiracją i wzorem do naśladowania. Dopomóż w nauce pokory i
pogodzenia z wolą naszego Boga.M
82 Bardzo proszę o modlitwe za mnie za wystawiennictwem św Rity o znalezienie pracy, żebym nie
została bez środków do życia, prosze za starszego syna w jego sprawach rodzinnych i za młodszego o
podjecie nauki w szkole średniej

