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Intencje z dnia 31 stycznia:
129 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża, o znalezienie pracy dla męża. O siłę w walce z nałogiem. O
zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty. O rozwiązanie
trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
130 Święta Rito, pragnę Ci całym sercem podziękować za to, że nadałaś nowy bieg w mojej sprawie z
Grzegorzem, że Pan Bóg za Twoim pośrednictwem wysłuchał moich próśb i próbuje z Grzesiem
jeszcze raz.
Proszę Cię, abyś Wybłagała Pana Boga, żeby otworzył serce Grzegorza na mnie aby mnie pokochał i
żeby Pan Bóg zbliżał mnie i jego do siebie coraz bardziej.
131 Św. Rito za Twym wstawiennictwem proszę Cię wypros u Pana łaskę dla Mojego Męża o
wyzdrowienie ze schorzenia oka.
Bóg zapłać!
Agnieszka
132 o prace, zdanei sesji, laske urodzenia zdrowych dzieci, zeby tradzik mi szybko zniknal
133 Proszę Cię bardzo, przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej
opieki, by modlitwy moje o uratowanie mojego związku stały się skuteczne.
134 Prosze o modlitwe o zdrowie dla mojej mamy Janiny.
Bog zaplac
Ela
135 Św. Rito pocieszycielko mego serca. Błagam Cie wstawiaj sie nieustannie za mna u Pana abym
jak najszybciej doświadczyła łaski macierzyństwa.
136 Sw Rito prosimy Cię o dary Ducha Sw dla naszego syna Cezarego w jego 18 urodziny i Twoja
nad nim opiekę Rodzice
137 Św Rito proszę pomóż mi być z Radkiem
138 Proszę o modlitwę w następujących intencjach: o łaskę dobrego zdrowia,
wspomożenie materialne, wzrost wiary, opiekę Matki Bożej i św. Rity,
łaskę dobrej spowiedzi oraz wszystkie potrzebne łaski dla mnie,
Karoliny, Roberta, Wiktorii, Małgorzaty oraz moich rodziców - Haliny i
Henryka. O siły i cierpliwość dla Roberta. O prawidłowy rozwój
duchowy, intelektualny i fizyczny dla małej Wiktorii. O to, żeby
Robert i Karolina byli szczęśliwi w małżeństwie, nie kłócili się i
żeby się łatwo dogadywali. Żeby Małgorzata znalazła wyjście z problemu
ze zdrowiem psychicznym, zechciała się leczyć, nawróciła się i żyła w
zgodzie ze Sławkiem. Proszę także o modlitwę za Katarzynę K. aby
odnalazła nadzieję i sens w swoim życiu, za Damiana I. aby nawrócił
się do Boga, o ulgę w cierpieniu, ustąpienie bezsenności i aby
zrozumiał, że tylko w Bogu znajdzie rozwiązanie swoich problemów, za

Marie N. i jej synka Maxa o wszystkie potrzebne łaski i
błogosławieństwo Boże. Proszę także o modlitwę za zmarłych dziadków
Piotra i Leokadię C. oraz Bohdana i Stanisławę C., za zmarłego Macieja
C., zmarłego Pawła K., zmarłego Jana C., zmarłego Andrzeja K. oraz
zmarłego Krzysztofa J.
139 Święta Rito, dopiero co zaczynam Cię poznawać, a mimo wszystko wiem, że Twoja miłość do
Jezusa i Twoja wiara były, są tak głębokie, że potrafiły wprowadzić pokój w mieście, w którym
wydawałoby się, że już nic po ludzku nie da się zrobić; potrafiły godzić i nawracać tych, których po
ludzku nawrócenie wydawało się niemożliwe i również potrafiły czynić prawdziwe cuda.
Rzeczywiście byłaś i jesteś Tą, którą nazywają "od spraw najtrudniejszych". Chciałabym posiadać
taką wiarę jak Ty i postaram się do tego dążyć, jednak posiadam dzisiaj pewną sprawę tak niemożliwą
w moim życiu, że potrzebowałabym bardzo takiego wielkiego Twojego wstawiennictwa oraz
modlitwy innych osob również, bo wiem, że sama moja modlitwa tutaj nie wystarczy. Pewnie
zachowuję się zbyt zuchwale, że poznawszy Cię dopiero dzisiaj, od razu zabieram się za proszenie Cię
o coś, ale zapewniam Cię, że postaram się głebiej Cię poznać oraz mówić o Tobie innym w miarę
możliwości. Postaram się włączyć w modlitwy i nowenny, które Siostry z Częstochowy wskazują na
swojej stronie, a którą również dopiero dzisiaj odnalazłam, oraz w miarę moich możliwości wspomóc
siostry materialnie. Potrzebny jest "Cud, Łaska Wiary" dla mojego męża, bardzo bym chciała, aby
uwierzył, że w tabernakulum, w monstrancji i w czasie przeistoczenia na Mszy Świętej jest obecny
prawdziwie i rzeczywiście Jezus Chrystus. Otrzymałam od Boga Łaskę Wiary już w dzieciństwie i
również chciałabym aby On tego doświadczył, a nawet w większym stopniu niż ja, bo wiem, że jeśli
Go pozna i doświadczy rzeczywiście w Eucharystii Jego miłości, to będzie (podobnie jak św. Paweł)
wielkim narzędziem w ręku Boga bo to dobry człowiek. Bardzo tego pragnę jak również nawrócenia
dla jego rodziców, a moich teściów. Mąż powiedział mi kilka razy, że nigdy nie zobaczę go z
różańcem w ręku. Jest typowym intelektualistą, dla którego tylko wyjaśnienia empiryczne i logiczne
mają znaczenie, dlatego tak bardzo potrzebuję "Cudu" dla niego.
Z góry Ci Święta Rito dziekuję, jak również siostrom za modlitwy, a teraz zabieram się pomału za
spełnianie powyższych obietnic. Również z pamięcią modlitewną. Hania

