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Intencje z dnia 25 listopada:
47 Prosze za ojcem Piotrem aby przeszedł pozytywni kryzys i nie rezygnował z zakonu. Prosze za
moim synem aby wyszedl z gier i towarzystwa zwiazanego z demonicznoscią i okultyzmem i zeby
Bog jakos uzdrowil go z syndromu braku ojca, zeby mial przyjaciół. radość i pokój,zeby dobrze zdal
mature. Za sobą zebym wyszla z chorób nóg oraz znalazła pracę, ktorą bym lubiła.
I za Panią Helą aby wyzdrowiała
prosi Joanna
48 Serdecznie proszę o modlitwę o pomoc w rozeznawaniu drogi powołania i podążania nią dla siebie,
najbliższych i wszystkich potrzebujących.
Z Panem Bogiem,
Agnieszka
49 Cudowna Sw. Rito z całego serca dziękuję, że wysłuchujesz moich intencji. Proszę Cìę , żeby na
mojej drodze stanął dobry, kochający mężczyzna, ktorego pokocham z calego serca, tak jak on mnie i
zalozymy szczesliwa, kochajaca sie rodzine.
Katarzyna.
50 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek da mi szansę.
51 Święta Rito wesorzyj mnie w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej Rodziny.
Oby dobry Bóg uwolnił mojego męża od złego, a jego kochanka zniknęła na zawsze z życia naszej
Rodziny. Panie proszę zajmij się tym.
52 Kochana Święta Rito ! Dziękuję Ci za opiekę i proszę o dalsze wstawiennictwo w moich prośbach.
Proszę o zdrowie dla Marysi. B.
53 Św. Rito,
dziękuję za dotychczasowe dary,
proszę o łaskę dostania się na studia tam gdzie chcę, o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny, o łaskę
miłości.
54 Poraz kolejny zwracam sie do Ciebie Sw. Rito.Chce Ci goraco podziekowac za modlitwy do
Boga i wstawiennictwo w sprawie mojej corki.Dziekuje Ci z calego serca i calej mojej
duszy.Niemozliwe stalo sie mozliwym.Ufam Ci bezgranicznie,i prosze pomoz mi tez w mojej
sprawie,z ktora tak wiele razy zwracam sie do Ciebie.Ulituj sie nad moim losem i prosze
pomoz mi.Wiem ze jest to sprawa prawie niemozliwa,jednak za Twoim wstawiennictwem i
modlitwa wszystko moze sie zdarzyc.Jesli taka jest wola Najwyzszego pokornie ja przyjme .lecz
prosze pomoz mi jesli jestem tego warta.Sw. Rito modl sie za mna .Marta
55 Swieta Rito
Dziekuje Ci za moje dzieci ktore sa zdrowe i szczesliwe.
Prosze Cię o wymarzoną ciążę dla Anety i szczesliwe donoszenie ciazy Oli.
Wypros u Boga zdrowie dla calej mojej rodziny.
56 *pomóż mi święta Rito wygrać te walkę że złem. pomóż mojemu mężowi żeby się opamiętał i
wrócił do rodziny my go kochamy nadal i wybaczamy wszystko. pomóż w ocalenia rodziny. Aga

57 Kasia l.42
Gorąco proszę w imię Jezusa Chrystusa Tatusia Niebieskiego o laske uzdrowienia:
- obu nerek w schylkowej fazie przewleklej niewydolności,
- kosci aby osiagnely prawidlowa gęstość (pragnę wstać i chodzić ale moje kosci sa b. slabe i krzywo
zrośnięte po zlamaniu obu nog oraz krzywe po gipsie)
- uwolnienie od licznych patogenów, pasożytów i metali ciężkich, awitaminozy, anemii- braku
mineralow i b. niskiej odporności.
- o uwolnienie od duchów choroby, przeklenstw i wszelkich barier
- o wiarę, ktora gory przenosi i żywa relacje z Bogiem,
- natchnienia Ducha Sw. jak wyjść z tej beznadziejnej sytuacji.
Michalina l.79
O cud nawrócenia, uzdrowienie przestającego pracować serca i nerek oraz zyl.
Serdecznie pozdrawiam!
Z Bogiem!
Kasia
58 Dziękujemy za Waszym pośrednictwem Sw.Ricie za wszystkie otrzymane od Niej laski i prosimy
o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy.
serdecznie pozdrawiamy
Z Panem Bogiem
Elżbieta i Joanna
59 Święta Rito!
Proszę cię o pomoc w pracy i wspieraj mnie w wychowaniu córki.
Małgorzata
60 Święta Rito,
bardzo proszę Cię o pomyślne rozwiązanie problemu, z którym obecnie się borykam.
Izabela
61 O Cudowna SW Rito wyblagaj proszę spokój i wolność od złego .który ją uwikłał w chory związek
. Wypros proszę Pana Jezusa Chrystusa .by zło odeszło .którym Anna (nauczycielka) jest zniewolona
.by szybko wróciła na drogę wiary chrześcijańskiej i mogła wrócić do kraju i żyć bezpiecznie .módlmy
się za laski dla Niej potrzebne .Kocham Cię Jezu .Ufam Tobie .Małgorzata z Londynu
62 Święta Rito proszę wstaw się do Pana Boga w mojej intencji. A także o zdrowie dla Tadzia i
Randalla.
Wspomóż nas Święta Rito.
Nie opuszczaj nas w modlitwie.
Barbara
63 bardzo proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich, w intencji pomyślnego zdania w grudniu
egzaminu na uprawnienia budowlane, jest to dla mnie bardzo ważne i wiem, że za wstawiennictwem
św. Rity napewno się uda.
Z góry serdecznie dziękuję za sióstr modlitwę.
Wojciech
64 Bardzo proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania spraw zawodowych i osobistych.
65 o spotkanie z os dobrze sw rito ci znana laske malzenstwa z nim , dobra prace za dusze czysciowe

