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Intencje z dnia 26 kwietnia:
68 Prosze Sw'Rite o pomoc w uzyskaniu laski uzdrowienia fizycznego.Bog zaplac.
69 SW RIto proszę aby Asia urodziła zdrowe dziecko oraz o zdrowie dla niej
Prośba o zdrowie dla brata i kuzyna
70 O zdrowie dla Sylwii
71 *Święta 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, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż żebyśmy nie
odchodzili od Boga. Aga
72 Proszę o modlitwę w intencji Agnieszki
73 Ukochana Święta Rito, ulituj się nad swoim czcicielem. Andrzej
74 Rito, błagam o dobrego męża i o uwolnienie od podejrzliwości, złych myśli i złych relacji. O
ochronę. O pracę. We wszystkich intencjach serca. Za Dimę.
75 Proszę w intencji mojej żony Martyny o jej nawrócenie i powrót do domu.
U jej uwolnienie emocjonalne i uczuciowe od tamtej osoby oraz od wszelkiego zła które ją otacza.
O wlanie w jej serce miłości do Jezusa, do mnie i do naszej rodziny którą stworzyliśmy.
O silną przemianę jej wnętrza i poukładanie tych wszystkich trudnych spraw.
76 Dziękuję Ci Święta Rito za pomoc. Czuję że dzięki Twojemu wstawiennictwu część problemów
rozwiązała się. Proszę o dalsze wsparcie w sprawach nadal ciężkich i trudnych.
77 Sw.Rito wstaw się za mną i moją najbliższą rodziną aby wszystkim zdrowie dopisywało.Nie
oczekuje zbyt wiele , pragnę szczęścia dla mojej córki ,by wyjść z pętli zadłużenia i mieć na to
zdrowie i siłę na najbliższe lata, chciałbym znaleźć sens na dalsze lata,by osoba niedawno poznana
okazała się tą jedyną na resztę życia....staram się ale czasem brakuje bodźców do działania i
wytrwałości, nie zależy mi na bogactwie ale by móc godnie żyć i mieć możliwość pomagania innym
to moje marzenie od młodych lat...a na to trzeba zdrowia i energii, szkoda że świat a raczej ludzie
jedynym sensem w życiu czynią potrzebę bogacenia niszcząc relacje międzyludzkie, życzę
jednocześnie Siostrom Eremitkom by miały dużo wiary i wytrwałości w swoim działaniu
78 Boża wola dostarczenia listu
Boża wola dla analizy, Boże błogosławieństwo dla lekarzy i wszystkich osób z nimi związanych
Zdrowie dla Louisa, Nataszy, Lissy, Benjamina, Boże błogosławieństwo dla nich
Boza wola dla Gali i Wasi, opeka MatKi Bozej
79 Święta Rito.
Dziękuję bardzo za wszelkie łaski, jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam. Proszę o wyjście z
choroby, która bardzo utrudnia mi życie, o zdrowie dla syna, męża, rodziców, rodzeństwa, o trzeźwość
dla męża i brata, o pomyślne załatwienie wszelkich spraw związanych ze studiami syna, o opiekę i
błogosławieństwo dla syna podczas studiów z dala od domu, o nawrócenie dla syna, o miłość i zgodę
w małżeństwie.A.P

80 Dziękuję św. Rito za wszystko! Za ochrzczenie córki i wszystko co z tym związane, dziękuję za
nasze zdrowie, dziękuję za całą moją rodzinę! Niech będzie Bóg uwielbiony! Wysławiaj Pana w
naszym imieniu, abyśmy nie okazali się niewdziecznikami
81 Proszę o modlitwę o szczęśliwa operacje wycięcia nowotworu Mamy by okazało się ze nie ma
przezutow by nie było komplikacji po operacji
82 Święta Rito, wspieraj mnie proszę modlitwą o zmiany w moim życiu. Pomóż mi proszę bo nie chcę
spędzić reszty życia w samotności. Stój przy moim boku podczas operacji i pozwól wyzdrowieć.
Opiekuj się mną i wyproś potrzebne łaski.
Agnieszka
83 prosze o cud pracy, zebym w tym roku wyszla za maz, i zebym zaszla w ciaze, prosze opiekuj sie
osoba o ktorej mysle i mam w sercu bardzo chce by zostal moim mezem, prosze za kolege by w tym
roku znalazl dobra dziewczyne i szybko sie z nia ozenil, prosze o znikniceie tradziku u mnie, za dusze
czysciowe
84 Błagam o łaskę macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków Bożeny i Sebastiana.
85 Bogu znane intencje
d.
86 Sw Rito tak bardzo Cie prosze o pomoc w otrzymaniu pracy o ktora sie ubiegam, prosze pomoz mi
ja dostac, tak bardzo Cie prosze, czuwaj nad moja rodzina i prowadz nas przez zycue z Bogiem
87 Proszę Cię Święta Rito o wszelkie łaski i miłosierdzie dla mnie i moich najbliższych. Spraw Święta
Rito by moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się. Błogosław nam Święta
Rito i bądź zawsze przy mnie i moich najbliższych. Proś Matkę Najświętszą o wszelkie łaski i
miłosierdzie dla mnie i moich najbliższych oraz wstaw się za nim u Jezusa Chrystusa by miał nas w
opiece. Dziękuję za twą łaskę.
88 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża, który sprawi, że będę coraz lepszym
człowiekiem, który się mną zaopiekuje i pokocha naprawdę.
89 proszę o modlitwę w intencji o zdrowie dla Antka i Helenki, oraz dla całej rodziny.
90 Bogu znana intencja

