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Intencje z dnia 3 stycznia:
140 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud, jakim jest nowe życie i donoszenie do 37 tygodnia ciąży. Proszę o
szczęśliwy i szybki poród oraz zdrowie dla maleństwa, Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi
we wzajemnej miłości. Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż Michałowi w pracy i daj
im zdrowie. Daj zdrowie tacie.Marzena
141 Siostry proszę módlcie się za wstawiennictwem Świętej Rity za mojego syna o jego nawrócenie
odszedł od kościoła i wiary w Boga. Wyproscie także Siedem Darów Ducha Świętego dla niego.
142 Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji stałej, rozwijającej pracy, dobrego miejsca
zamieszkania, siły, darów Ducha Świetego w nauce języka obcego, znalezieniu prawdziwej miłości i
przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych wyborów
zagranicą na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności i
gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
143 Św Rito proszę pomóż mi naprawić to co zostało zniszczone. Pozwól zacząć to od nowa.
144 *święta Rito pomóż mi już nie ma nadziei że moje małżeństwo ocaleje. pomóż mojej rodzinie
niech zwycięży dobro i miłość. pomóż mojemu mężowi bo zbladzil. niech zrozumie że grzeszy że
krzywdzi mnie i synów. niech skończy romans i wróci do domu. my nadal go kochamy wybaczamy
mu. Aga
145 Święta Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych, błagam uproś u Boga łaskę trwałości
mojego małżeństwa i Rodziny. Spraw przez Twe wstawiennictwo, aby moje Córeczki wychowywały
się w pełnej Rodzinie. Spójrz na Nas łaskawym wzrokiem i wyjednaj nam błagam u naszego Pana
Boga Wszechmogącego dar jedności Rodziny, daj mojemu mężowi dar docenienia Rodziny, aby
chciał ją z nami tworzyć.
Święta Rito, módl się za nami, błagam i pomóż nam.
Dziękuję za wszelkie łaski, które do tej pory otrzymaliśmy dzięki Twemu wstawiennictwu.
Edyta
146 Dziękuję św. Rito za otrzymane za twym pośrednictwem łaski i błagam o pośrednictwo w
otrzymaniu następnych. Proszę o łaskę uzdrowienia duchowego i cielesnego mojego syna Pawła,
uzdrowienie duchowe męża i drugiego syna. O rozwiązanie problemów szkolnych i rodzinnych,
znalezienie prawdziwych przyjaciół przez syna by mógł czuć się szczęśliwy tu na ziemi. O zdrowie
dla wnuczki i dla nas oraz miłość i spokój w rodzinie. J. R.
147 Z całego serca dziękuję Ci Św. Rito za wstawiennictwo u Pana Boga Naszego w mojej tak trudnej
i ważnej sprawie. Proszę Cię nadal o wyproszenie łaski u Boga związanej z wyjściem z mej ciężkiej
sytuacji finansowej. Nie zawiodę Cię nigdy w modlitwie i w głoszeniu świadectwa Bożego. Dodaj mi
siły, abym mogła to wszystko przetrwać. Bóg zapłać. Sylwia
148 o dobra zone dla tomka marcina, krystiana, dobrego meza gosi, magdy, basi,ani, zdanei sesji,
dobra prace nawrocenie politykow, pioenkarzy, dziennikarzy, wykladowcow,
149 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki w mojej trudnej
sprawie, jaką jest egzamin inżynierski i obrona pracy inżynierskiej.

Proszę także o modlitwę za P.Ż. o jego szczere nawrócenie, duchową przemianę. Proszę aby Pan Jezus
poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Święta Rito, módl się za nami!
Bóg zapłać Eremitkom! E.S
150 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża dla Doroty
151 Prosze o modlitwe i wspracie w związku z cieżką chorobą nowotworową mojej babci I.
152 Droga Święta Rito staję przed Tobą ponieważ jesteś szczególną moją orędowniczką u Boga
Najwyższego i Syna Jego Jezusa więc ośmielę się przedstawić Ci wiele próśb za które już dziś
dziękuję i wierzę że zostanę wysłuchany. Proszę o rychłe rozwiązanie trudnej sprawy mojej
siostrzyczki Edytki i jej przyszłego męża,proszę o Błogosławieństwo i wiele łask dla mojej rodziny,
szczególnie o uzdrowienie i przymnożenie wiary mojemu braciszkowi Łukaszowi, o
Błogosławieństwo dla mojej wspólnoty i moich przyjaciół a szczególnie dla mojej przyjaciółki Kasi,
proszę o nawrócenie wielu grzeszników i trudnego środowiska w mojej pracy i wreszcie proszę o
łaskę dla mnie o wytrwałość w wierze i trwanie przy Bogu a także o znalezienie tak długo
wyczekiwanej żony o którą się modlę abym mógł wypełnić swoje powołanie jako ojciec i mąż. Proszę
też o wskazówkę co do mojego przyszłego miejsca zamieszkania i kupna mieszkania AMEN :)
153 Święta Rito,
Proszę o zdrowie dla mojego synka i moich najbliższych,
oraz o prawdziwą przyjaźń.
Proszę również o pomoc w wyjściu z wypalenia zawodowego.
Dziękuję z całego serca za pomoc w uzyskaniu doktoratu.
154 Świta Rito. Wyproś mi u Pana Boga łaskę o której Mu wiadomo.
Czarek.
155 Bardzo proszę o modlitwę w intencji szybkiego znalezienia przeze mnie odpowiedniej pracy. Bóg
zapłać.
156 Św.Rito prosze o łaskę prawidłowego wyniku badań, o zdrowie.
157 Proszę Cię Św. Rito za Twoim wstawiennictwem uproś mi łaskę u Boga, by moja córka Jagoda
pomyślnie przeszła operację nogi dnia 05.01.2018 r. aby wszystko się dobrze skończyło i leczenie
przynosiło skutki. A także wyproś zdrowie dla mnie i mojej rodziny.

