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Intencje z dnia 25 lipca:
37 5 lat temu prosiłam o modlitwę w intencji Julii, mojej córeczki - miała wtedy 10 lat i
zdiagnozowany złośliwy, nieoperacyjny, niepoddający sie leczeniu chemioterapią nowotwór płuc.
Dziś proszę o uzdrowienia mojego taty Antoniego, u którego również wykryto nowotwór płuc. Oraz
dalsze łaski uzdrowienia dla Julii. Wierzę, że doświadczymy cudu i choroba sie zatrzyma...
Ewelina
38 Święta Rito od spraw trudnych i niemożliwych,
Bardzo proszę o dobrą pracę dla mojego męża Adama, aby mógł się w niej rozwijać i spełniać, pracy
zgodnej z jego możliwościami, jednocześnie zwiększającej jego zarobki. Prosimy o przetrwanie w
tych trudnych chwilach, dam nam siłę i wytrwałość, abyśmy pokonywali wszelkie trudności.
Proszę Cię o pomoc w realizacji kupna naszej Kancelarii, dopomóż nam finansowo i wesprzyj
duchowo w procesie finalizacji tej inwestycji, aby mogła służyć ona ludziom. Spraw by wszystko
przebiegło pomyślnie, a bank udzielił nam kredytu.
O najsłodsza Święta Rito, dopomóż nam! Bardzo Cię prosimy.
Natalia S.K.
39 Czcigodna Rito!
Dziękuję Ci za niezliczone łaski, jakimi mnie obdarzyłaś do tej pory.
Błagam Cię o dlaszą opiekę i kolejne łaski: dar dobrego małżeństwa, rozpoznanie dobra dla Luizy,
łaski w pracy zawodowej, rozwiązanie kłopotów rodzinnych oraz wszelkie dobro potrzebne na
codzień.
Wierna czcicielka
40 o wyjsciw z samogwałtu dla wojtka jezu ty sie tym zajimj
41 Proszę o uzdrowienie serca i duszy Patryka, który pogubił drogi do Boga i do Miłości, aby odnalazł
w sobie wiarę, odwagę i siłę i uczucie którym mnie darzył, a przed którym nagle uciekł, żebyśmy
mogli w obliczu Boga stworzyć kochającą się rodzinę
Ola
42 Św Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem
43 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby jajników, tarczycy, wady wzroku, znalezienia
stałej pracy oraz nawrócenia całej rodziny.
44 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w sprawie znalezienia nowej pracy przez mojego męża, a
także o uzdrowienie naszego małżeństwa
Proszę też o zdrowie da całej rodziny i nawrócenie dzieci
Magda
45 O łaskę uwolnienia i uzdrowienia duchowego oraz żywej wiary dla mojej córki - Kaliny i jej
przyjaciółki- Zuzanny, o Bożą mądrość i opiekę dla nich.
Bóg zapłać!
Szczęść Boże!
Ewa

46 Moja najdrozsza Świeta Rito, przychodze dzis do Ciebie z cierpiacym sercem. Ty wiesz co dzieje
sie z moim sercem - jak cierpi z milosci, jak jest mi ciezko. Za twoim wstawiennictwem powierzylam
Panu moje troski proszac abyscie oboje mieli mnie w swej opiece i spelnili moje prozby. Z serca
prosze abym zaznala nareszcie szczescia u boku Jakuba z ktorym pragne byc prosze abysmy oboje
nalezeli do siebie i byli razem szczesliwi. Spraw Panie Boze abym ja Karina i Jakub byli para na dobre
i na zle. Abym odnalazla w nim swoje szczescie a Jakub we mnie. Prosze pozwol mi byc z szczesliwa
a On ze mna. Kocham Cie moj Ojcze i ciebie moja najdrozsza patronko. Twoja Karina z gdanska
47 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz przemianę
jego serca

