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Intencje z dnia 26 stycznia:
71 bardzo proszę o modlitwę w intencji moich kochanych Rodziców Marii i Czesława, o dobre
zdrowie i długie życie dla Nich. Dziękuję, Magda
72 Święta Rito, chciałam Ci z całego serca podziękować za wszystkie łaski, które dla mnie
wypraszasz. Proszę Cię o dalsze wstawiennictwo, o błogosławieństwo oraz łaskę miłości, aby relacja z
Łukaszem była zgodna z wolą Bożą. Proszę obdarz mnie w najbliższym czasie łaską małżeństwa i
darem macierzyństwa. Proszę, aby Łukasz otrzymał wizę studencką.
Marzena
73 Kochana Św. Rito,
Zawierzam Tobie siebie i wszystkie moje trudne sprawy. Proszę o łaskę założenia rodziny dla mnie i
dla siostry, o zdrowie dla taty i Tymka, proszę o pokój i zgodę w rodzinie. Wyproś u Boga
błogosławieństwo i opiekę w nowej pracy.
Karolina
74 Bardzo proszę o modlitwę w intencji powrotu zdrowia dla mnie , po 3 tyg. zapaleniu oskrzeli, o
powrót do sił i pracy.
Bóg zapłać serdeczne!
Ewa
75 Św. Rito bardzo Cie prosze módl sie za mną i wstawiaj u Pana abym jak najszybciej otrzymała
łaske macierzyństwa
76 o laske szturmu w inetencji abym miala prace, zachowania czystosci dla wojtka by rzuciul porno i
masturbacje, prosze bym w tym roku byla juz zareczona jezu ty sie tym zajmij
77 Drogie Siostry Eremitki, z całego serca dziękuję za dotychczasowe modlitwy do Św. Rity. Niech
Dobry Bóg obdarza Was Łaską Wielkiej Wiary, Ufności i innymi Wam potrzebnymi Łaskami.
Droga Święta Rito od miesiąca modlę się i proszę o Twoje wstawiennictwo w mojej sprawie u
Naszego Pana Jezusa...Dokładnie miesiąc temu mężczyzna, którego kocham odepchnął mnie,
mówił,ze ostatecznie... od pół roku walczyłam o Nas, bez rezultatu. Przez ten czas zbliżyłam się do
Pana Jezusa, odkryłam Św. Ritę. Tylko w Tobie Św. Rito, w Twej modlitwie wstawienniczej za Nas w Tobie Panie Jezu jest moja Wiara, Nadzieja, że możesz wszystko odmienić... Panie Jezu
doprowadziłeś w moim życiu do takich sytuacji, że 22 stycznia, po miesiącu spotkałam się z
Grześkiem a Jego zachowanie było odmienione, dające Nadzieję... Panie Jezu, wierzę, wiem, że to
dzięki Tobie. Św. Rito, wierzę i wiem, ze to dzięki Twojemu wstawiennictwu, Twoim modlitwom,
prośbom do Naszego Pana Jezusa! Z całego serca dziękuję i bardzo proszę Św. Rito o dalsze Twe
wstawiennictwo.
Proszę, Św Rito wstaw się u Naszego Pana Jezusa o Miłość dla Grześka dla Naszych Dzieci i dla
mnie. Proszę o zjednoczenie o Rodzinę dla Naszej czwórki. Proszę o łaskę Wiary i Miłości do
Naszego Pana Jezusa dla Grześka, dla Naszych Dzieci, dla mnie. Proszę by Grzesiek otworzył swe
serce na Miłość Jezusa a przez Tę Miłość Niech otworzy swe serce na mnie, na Dzieci. Niech nie boi
się przyszłości, proszę o wiarę dla Grześka w sens naszego związku, proszę by pokochał mnie na
nowo. Proszę o Miłość, Pokój, Cierpliwość między Naszą czwórką. Św. Rito proszę o dalsze
wstawiennictwo, proszę bądź dla nas wsparciem. Jezu Ufam Tobie! Jezu prowadź nas...
Magdalena

78 *święta Rito już nie mam siły ciągle nowe przeszkody jakby los się uwziol na mnie. pomóż mi
wygrać, wyrwij mojego meza z romansu niech wróci i naprawi zło które wyrządził.ja go nadal kocham
i wybaczam. niech wybierze rodzinę wycofa sie z rozwodu. proszę o modlitwę za spokój duszy mojej
zmarłej teściowej o wsparcie dla mnie na jej pogrzebie, aby mój mąż uszanowal matkę i przyszedł na
pogrzeb bez kochanki. proszę o pomóc w znalezieniu pracy i zalatwieniu ważnych rzeczy oraz dalsze
wsparcie rodziny i znajomych. Aga
79 Św Rito proszę pomóż mi przemienić serce Radka

