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Intencje z dnia 3 lutego:
170 Św. Rito błagam o łaskę zdrowia, żebym mogła chodzić, pomóż mi odnaleźć nadzieję w
rozważaniu tajemnicy krzyża Jezusa.
Wiem że mi pomożesz i pocieszysz.
O Panie przez moc Twojej św. Krwi obmyj mnie i niech w Twoje imię odejdzie choroba i nigdy nie
powraca.
Najszlachetniejsza Św. Rito wstaw się za mną u Miłosiernego Jezusa.
Ania T.
171 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
172 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża dla Doroty
173 Św. Rito proszę wyproś dla mojej rodziny łaskę i pomoc w przeniesieniu się do Grudziądza,
jeszcze w tym roku, przed porodem. Aby Nasz Syn mógł się tam urodzić. Pomóż Nam, błagam.
174 Pragne podziękować Sw. Ricie i wszystkim, którzy się za mnie modlą . Pragnę rowniez
podziękować za wszystkie błogosławieństwa, jakich doświadczam. Proszę o oddanie modlitwie
wyproszenie łask dla modlących się za mnie i moje błogosławieństwa, za ludzi którzy każdego dnia
mnie wspierają i są obok, za tych, którzy wyrządzili mi krzywdy by laska wybaczenia pomogła nam
żyć dalej lepiej, za wszystkich których kocham, by doświadczali każdego dnia łask obfitości w
każdym obszarze życia, za mnie bym miała zawsze rozeznanie w prawdzie, spokój i harmonię w
życiu .
Bóg zapłać
Urszula4
175 Proszę Cię św.Rito o łaskę ozdrowienia z chorób mojej córki Kasi i o zgodę w jej małżeństwie.
176 Proszę o modlitwę w intencji spotkania ukochanego mężczyzny, który będzie dobrym mężem i
ojcem.
Dziękuję
Natalia
177 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina.
Proszę nigdy nas nie opuszczaj.
Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencji po pobycie w szpitalu
pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności.
Proszę Cię także o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy.
Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata.
Aby moje małżeństwo nie przezywalo kryzysów i było zgodne.
Z Panem Bogiem
Milena
178 pragnę podziękować św Ricie za wstawiennictwo do Pana Boga w bardzo ważnej dla mnie
sprawie .Dziękuję za udany zabieg córki, dziękuję za wspólnie spędzone święta. Jednocześnie proszę

o dalszą opiekę nad moimi córkami. O pomyślne zaliczenie egzaminów, o zdrowie dla dziewczyn oraz
o wzajemne zrozumienie i miłość.
Dziękuję za modlitwę.
Pozdrowiam
Elżbieta
179 Święta Rito dziękuję Ci za szczęśliwe rozwiązanie i proszę Cię o zdrowie i wstawiennictwo dla
mojej córeczki Małgosi. Proszę również o zdrowie dla całej rodziny. Justyna.
180 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby. O pomyślne rozwiązanie trudnej
sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka oraz uleczenie z bólów
migrenowych Justyny. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej
córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
181 Święta Rito, proszę Cię o wstawienniczą modlitwę w intencji uzdrowienia duszy i ciała
wszystkich członków rodziny, którzy tego potrzebują. O spokój i miłość w rodzinie, o ochronę przed
złem i wszystkie łaski potrzebne do zbawienia. O życie wieczne dla zmarłych w naszej rodzinie J. R.
182 Św. Rito błagam Cie z całego serca módl sie za mna i proś Pana aby obdarzył mnie łaską
macierzyństwa

