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Intencje z dnia 25 stycznia:
59 Św. Rito błagam Cię pomóż mi ,nie wiem co mam robić w sprawie wiadomej Panu Bogu.
60 O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się
do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodna z tytułu niewierności mojej,
nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę,
aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty
właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę: żeby zaprosili mnie na rozmowę kwalifikacyjną i żebym
się na niej nie stresowała, bym uwierzyła w końcu w siebie mimo przeciwności. By ta rozmowa
przebiegła pomyślnie i żebym dostała tę pracę. Serdeczne Bóg zapłać!
61 Nieustanie proszę Dobre Siosty o modlitwę do Świetej Rity o wstawiennictwo za mnie i za Marka.
By wyprosiła łaskę zmiany serca Marka, abysmy mogli sie porozumiec, abysmy poszli na teapię i by
terapia przyniosła dobre zmiany w naszym zyciu. Abysmy stali się dobrą rodziną. Abyśmy sobie ufali,
wspierali się, dbali o siebie nawzajem.
I.
62 Święta Rito ! Proszę o opiekę nad Marysią ,całą moją rodziną i nade mną. B.
63 Za wstawiennictwem Świetej Rity proszę o dar życia dla nienarodzonej córeczki Anny.
64 Święta Rito!
Nie dostałam tej pracy o którą prosiłam. Dziękuję Św. Rito widocznie to nie była praca dla mnie.
Proszę o twoje dalsze wstawiennictwo. twoja Cczicielka
65 Proszę o gorącą modlitwę do Św. Rity w intencji Damian P i Justyny C, ażeby kolejny raz
odnaleźli drogę do swoich serc i już nigdy z niej nie zboczyli, oraz to co się stało umocniło ich
bardziej w związku i nigdy już nie rozłączyło.
Dziękuje i pozdrawiam
Damian
66 Św. Rito za Twym wstawiennictwem proszę Cię wypros mi u Pana łaskę macierzystwa,
szczęśliwego donoszenia oraz urodzenie zdrowego dziecka. A za wcześniejsze wyproszone łaski Bóg
zapłać!
Agnieszka
67 Św. Rito prosze naucz mnie tak modlic sie i prosic Pana Boga by moja modlitwa była sukteczna
68 proszę św. Rito o wstawiennictwo, abym wygrała konkurs i otrzymała nową pracę, która jest
zgodna z moim wykształceniem i umiejętnościami. Ewelina
69 *święta Rito błagam pomóż mi ,już nie mam siły. pomóż mi wygrać że złem wstaw się za moja
rodzina małżeństwem, pomóż je ocalić. niech mój mąż się opamięta skończy romans ,wróci i naprawi
krzywdy. ja mu wszystko wybaczam i wciąż go kocham ,mimo że tak mnie skrzywdził. pomódl się za
duszę mojej dziś zmarłej teściowej z która nie zdążyłam się pożegnać. proszę niech mój mąż uszanuje

jej pogrzeb i przyjdzie bez kochanki. proszę pomóż mi znaleźć nowa pracę. dziękuję za wszystkie
laski. Aga
70 Św Rito proszę pomóż mi przemienić serce Radka

