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Intencje z dnia 24 sierpnia:
29 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Aleksandry aby odnalazła swoją drogę w życiu, która
będzie zadowalać ją pod względem zawodowym i finansowym.
pozdrawiam . Jola
30 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
31 Bardzo proszę św. Rito o zdrowie dla mojego taty, który jest ciężko chory
32 Swieta Rito
Prosze Cie o uzdrowienie mnie psychiczne I emocjonalne I fizyczne I duchowe. Prosze zebym miala
prace I zeby syn utrzymal sie na studiach I zeby znalazl tam przyjaciol I zeby bylo tam szczesliwy.
Prosze o uleczenie mnie z z bezsennosci. Prosze zeby Udalo mi sie przeprowadzic potrzeby remont w
domu.
Prosi Joanna
33 Droga Św. Rito, wiem, że to o co proszę jest niemożliwe do spełnienia, ale równocześnie wiem, że
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę z pokorą i ufnością w Boskie Miłosierdzie w intencji
Rafała, którego kocham całym sercem i który całkowicie zerwał ze mną kontakt, gdy zaczął się
spotykać z moją koleżanką. Skoro nie dane nam było być razem, niech ułoży sobie życie, ale błagamz kimś innym. Sytuacja jest dla mnie tym bardziej bolesna, że poznali sie przez moja osobę. Modlę się
codziennie do Św. Rity od trzech miesięcy, aby wydarzyło się coś, co raz na zawsze ich rozdzieli.
Proszę, aby Rafał jak najszybciej nawiązał ze mną kontakt i aby był to początek pięknej przyjaźni.
Razem z Nim znikła cała radość z mojego życia. Jestem zupełnie załamana, codziennie płaczę, brakuje
mi już sił. Proszę Św. Rito nie zostawiaj mnie z tym samej, tak bardzo sie boję , że to o co proszę nie
mieści sie w Bożych planach. Proszę o wsparcie w modlitwie. Anna
34 Proszę o modlitwę w intencji przemiany serca człowieka którego kocham..by dobry Bóg polaczyl
nasze serca ponownie.Błagam Boże uczyń ten cud..spraw by zrozumiał i przestał mnie tak traktować i
ranić
35 Proszę o modlitwę do św. Rity aby ubłagała u Boga łaskę o która proszę i której potrzebuje.
Błagam aby Dobry Bóg sprawił zmianę w zachowaniu mojego męża oraz poprawę sytuacji w firmie.
Bóg zapłać MB
36 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki za P.Ż. o jego szczere
nawrócenie, duchową przemianę, by Duch Święty i Anioł Stróż chronili go od wszelkiego zła. 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.
37 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. PISZĘ DO CIEBIE
Z WIELKA WIARA , Z PODZIEKOWANIAMI ZA WSZELKIE ŁAKSKI JAKIMI MNIE
OBDAROWYWUJESZ. DZIEKUJE CI ZA RADOSC, ZA SZCZESCIE, ZA TO ZE PRZED MOIM
WYJAZDEM WSZYSTKO SPRZEDALAM, DZIEKUJE CI ZA WIARE WE MNIE, ZA MOJE
SILY, ZA MOJE CHCECI, ZA MOJA NIEUSTEPLIWOSC, DZIEKUJE ZA OGROMNE
WSPARCIE W DZIALANIACH, ZA TO ZE JESTEM ZDROWA, PIEKNA SZCZESLIWA,

ZDOLNA, ZA TO ZE SUPER MOWIE PO ANGIELSKU I NORWESKU,ZA TO ZE JESTEM
NAJLEPSZA, ZA TO ZE MAM 10 BIUR NIERUCHOMOSCI, ZA TO ZE JESTEM BARDZO
ZNANA W NORWEGII, ZA TO ZE MAM PIENIEDZY BARDZO DUZO, DZIEKUJE ZA
ZDROWIE, ZA SZCZESCIE, ZA UDANE ZYCIE RODZINNE, ZA CUDOWNEGO MEZA, ZA
SUPERR WSPANIALE, ZDROWE DZIECI, DZIEKUJE ZA MOZLIWOSCI PODRÓZY, ZA
LOTY, ZA ZWIEDZANIE NOWYCH PANSTW, ZA RADOSCI MALE I DUZE

