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Intencje z dnia 26 listopada:
46 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo w mojej prośbie...abyśmy ojciec mojego dziecka i ja
sama na nowo odnaleźli wielką miłość do siebie, która doprowadzi do powrotu do siebie, która
doprowadzi nas do małżeństwa i zbudowania kochającej się rodziny i DOMU dla nas i dla naszej
córeczki. A
47 Święta Rito proszę Cię o dalszą pomyślność na studiach. Aby udało mi się je szczęśliwie ukończyć.
Aleksandra z Warszawy
48 Sw.Rito proszę o poprawę warunków finansowych mojej rodziny,aby moi synowie dokladali sie do
domowego budrzetu
49 Prosze o modlitwę o dar Ducha Świętego dla mnie, napełnienie i zycie na codzien w Duchu
Świętym.
Bo mam wrażenie że sa tylko same utrapienia, ciemność, a Bóg daleko..
Dziekuje. Grzesiek
50 Kochana Swieta Rito
prosze Cię z calego serca o wsparcie dla mojej rodziny. By znowu zapanowal w niejdomu
spokoj,wzajemne zrozumienie i miłość. Zeby moj maz przestał byc agrestywny zeby nie bylo klutni,
awantur i złości. Zeby zyl w zgodzie ze mna i moja matka. Prosze Cieto swieta Rito rowniez o,
zdrowie dla całej naszej rodziny oraz o spokoj w pracy. Zebysmy mogli spokojnie pracowac sobie
bez nerwow
51 Kochana sw.Rito dziekujemy za wstawiennictwo w sprawie zdrowych narodzin mojego synusia
Jozka
Monika
52 Św Rito wstaw się za moją rodziną, a w szczególności moim mężem, aby był spokojnym
człowiekiem.
Upros u Boga Ojca byśmy w końcu wyszli z problemów finansowych.
Abym znalazła dobra prace, o błogosławieństwo dla dzieci w szkole i dla całej rodziny.
Módl się za nami św.Rito!
53 Św. Rito proszę o zdrowie i znalezienie dobrej pracy.
Bóg zapłać za wszystkie łaski, które otrzymałam dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Twoja czcicielka
54 Droga Święto Rito,
Błagam o pomoc, pomóż mojemu chłopakowi żyć jeszcze bliżej z Bogiem i pomóż mu, aby mógł
zauważać co w życiu jest na prawdę cenne i ważne
55 Święta Rito, uproś u Pana łaskę wyleczenia schorzenia szmerów w serduszku dla mojej 2 letniej
wnuczki.
Babcia
56 Proszę o modlitwę w intencji wyleczenia moich schorzeń urologicznych, laryngologicznych,
gastrologicznych i immunologicznych. Panie Boże, proszę o pomoc, mam coraz mniej sił, spraw, aby

moje życie odmieniło się na lepsze w chwale dla Ciebie. Święta Rito, wyjednaj mi u Boga łaskę
powrotu do zdrowia.
Małgorzata
57 Święta Rito
Blagam Cię o to abym nie miała konsekwencji w pracy po swoim skandalicznym zachowaniu. Spraw
aby przestała pić lub zaczęła to kontrolować.
Całkowicie zawierzam się Twojej obronie i liczę na Twoje wsparcie.
Spraw św Rito abym poukladala relacje z mężem. Żeby było tak jak powinno być.
Prosze o zdrowie dla moich dzieci
Święta Rito wyoraszaj wstawiennictwo Maryhi w tym trudnym dla mnie czasie, który mam na własne
zyczenie
Bog zapłać A

