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Intencje z dnia 26 marca:
36 Pragne podziękować Sw. Ricie i wszystkim, którzy się za mnie modlą . Pragnę rowniez
podziękować za wszystkie laski do tej pory są znane.
Proszę o oddanie modlitwie mojego życia, spraw miłości, pojednania z człowiekiem, którego
kocham i zaznanie spokoju mego serca i duszy, by wyrwano mnie z sił, które teraz mnie trzymają A
mnie brak wiary i chęci by żyć.
Oddaje wszystkie bolączki i cierpienia modlitwie i proszę o wyjednanie laski spokoju i radości życia
Bóg zapłać
Urszula4
37 Św. Rito pomóż bo nie wiem co się dzieje boję się
38 sw Jozefie prosze o cud wygrania jezeli to mozliwe konkursu na artykul do przeglady Tobie
wiadomego, o lakse pracy na dobrej uczelni i laske pracy jako asystent sedziego w tym roku, o to bym
miala chlopaka w tym roku zebym byla z kims poczatkiem kwietnia niech ta osoba mnie kocha bardzo
39 Kochana Święta Rito! Prowadź mnie po trudnych ścieżkach życia, niech się nie zachwieję ! Proszę
o bezbolense i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji, oraz o pewność w wyborze drogi !
40 Opuściła mnie żona ponad dwa lata temu. Jednak nieustanie walczę o nasze małżeństwo.
Przysięgaliśmy obydwoje w kościele przed Bogiem. Prosił bym o modlitwę w tej intencji. Bardzo bym
chciał aby do mnie wróciła. Z Góry dziękuję za pomoc.
41 *Swieta Rito proszę wstaw się za. mną pomoz mi znaleźć kochającego człowieka .mój mąż
zostawił mnie i synów odszedl do kochanki bawi się naraża nas na wstyd prosze niech wkrótce
dotrze do niego co zrobił. niech skończy się jego sielanka. proszę żeby nie stawał moim synom na
drodze. niech moi synowie rodzina i przyjaciele byli zawsze po mojej stronie i wspierali mnie. Aga
42 Święta Rito,
proszę o pomoc i wstawiennictwo w Bogu wiadomej sprawie.
Izabela
43 Święta Rito BŁAGAM O UZDROWIENIE MOJEJ RODZINY O ZGODĘ I ZNALEZIENI
PRACY DLA SYNA I ZNALEZIENIE DOMU PROSZE CIE PATRONKO SPRAW
BEZNADZIEJNYCH ANNA
44 Sw Rito proszę o zdrowie o pomoc w trudnych sprawach finansowych , aby siec Tmobile zwrociła
nam 1250 zł ktore za duzo nam naliczyła,.prosze cie otocz nas Matczyną opeka kazdego dnia i pomoż
mi wychowac moich synków na dobrych ludzi. IRENA
45 Święta Rito! patronko spraw trudnych, orędowniczko w beznadziejnych sytuacjach.
Proszę Cię o:
-pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
-pomoc w nauce
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża dla K.
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny

Z wielką ufnością prosi Twoja czcicielka
46 prosze by ernest dostal prace w zus, ania meza, marcin zone, laske pracy
47 Bogu znana intencja
Monika M.
48 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w
którym oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy.
Abyśmy oboje byli tak samo mocno zaangażowani w budowanie dobrej relacji między nami.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom. Proszę o to, abyśmy w niebawem kupili i wykończyli dom, w którym
razem zamieszkamy.
Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby w niedługim czasie
urodziło nam się zdrowe, silne i mądre dziecko. Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była
pewna i stabilna.
Agnieszka
49 Sw. Rito proszę Cie o pomoc w ujawnieniu prawdy o człowieku, który jest moim ojcem, a który
zostawił moja matkę, gdy zaszła w ciążę i zostawił całkowicie mnie.
Wyrzekł się mnie i wyparł, a fakt mojego istnienia jest przez niego ukrywany przed całym jego
otoczeniem.
Jestem przez niego oszukiwana cale życie, każdego dnia i nikt o tym nie wie.
Mam zniszczone cale życie i nic nie mam, a jemu udało się wszystko i wszystkie zle rzeczy w
stosunku do mnie.
Proszę Cie spraw, aby to zło i krzywda, którą mi wyrządził wyszły na jaw i ujrzało światło dzienne,
tak aby wszyscy sie o tym dowiedzieli.
50 Bardzo proszę Was o modlitwę w intencji mojego zdrowia oraz zdrowia moich rodziców, babci i
braci.
51 Święta Rito,
proszę dalej o modlitwę o uzdrowienie z bezsenności.
Pomocy!
Justyna
52 Święta Rito,
Dziękuję za Twoje wstawiennictwo.
Badania dziecka wyszły pomyślnie, również starsza córeczka wraca do zdrowia.
Teraz zanoszę do Boga przez Twe wstawiennictwo bardzo ważną dla naszej firmy i rodziny intencję.
By kontrola skarbowa się zakończyła i nie przyniosła żadnych poważnych konsekwencji i kar dla nas.
M

