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Intencje z dnia 31 lipca:
99 Święta Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla moich rodziców Haliny i Stanisława.
Proszę w szczególności o poprawę wyników badań dla mojego taty.
100 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
101 Droge siostry w 2015 roku pisałam do Was gdyż byłam w bardzo złej sytuacji życiowej a
mianowice doszło w naszym małzenstwie do separacji która trwała prawie 1,5 roku i chcę wam
serdecznie podziekowac za modlitwę gdyż już od 2 lat jesteśmy razem z męzem co dla mnie jest
wielkim cudem i zasługą również i Wasza, wiec pomyślałam, ze jak wtedy mi pomogłyscie w
modlitwie to i teraz mi pomożecie, od roku modlimy się z mezem Litania ponieważ nie mamy
mieszkania od 2 lat po naszym zejściu mieszkamy na jednym pokoju u teściów w drugim pokoju brat,
mamy syna wiec nie ukrywam, ze własny kont jest naszym marzeniem by stworzyć nasz wlasny kont.
Z racji tego, ze ja tylko dorabiam jest jedna wypłata, wiec ciężko nam o coś własnego, bardzo proszę
siostry by wsawiły się za nami do Dobrego Boga by nasz sytuacja mieszkaniowa się poprawiła, być
może praca dla mnie maż nie zarabia zbyt wiele, chce tylko dodac, ze to co najważniejsze już mamy
czyli nasza rodzine w całości i jeszcze raz wam serdeczne Bóg zapłac, należymy do Wspołnoty ,,
Zanurzeni w krwi Chrystusa" codziennie modlimy się za rozbite małżeństwa, staramy się uczesniczyc
w mszy swietej również w tygoniu, jak tylko jest czas odwiedzamy Najswietszy Sakrament w
adoracji, Pan Bóg nie jest nam obojętny wiec jeśli tylko siostry by nam zechciały pomoc w modlitwie
to będę bardzo szczesliwa i będę informować czy coś się u Nas zmienia, z Panem Bogiem, K.N
102 Św.Rito
Kochana Rito , ja znów proszę o opiekę nad moim synem i jego rodziną.Proszę bo wierzę,że Ty
pomożesz mu.Moja wiara jest nieskonczona ,wierze,że nadal bedziesz się nim opiekować.On
potrzebuje tego.Teraz zwłaszcza kiedy podjął się nowego przedsięwzięcia.Wstaw się u Boga za nim
bardzo proszę.Niech wszystko się ułoży dobrze, niech zacznie nowe życie.Błagam o wstawiennictwo
u Boga.
Twia czcicielka Anna
103 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i wyproszone łaski,
dziękuję że wyszłam z nerwicy, proszę o łaskę przebaczenia grzechów,
żebym była dobrym człowiekiem, proszę o zdrowie w rodzinie, zdrowie
dla mnie - uleczenie z kolejnej choroby, endometriozy, łaskę poczęcia
dziecka i szczęśliwe rozwiązanie, proszę o miłość i zrozumienie w
naszym małżeństwie i dobre relacje w naszych rodzinach.
B.H.
104 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę,donosić i urodzić zdrowe
dziecko.
Aby jej mąż zmienił swój stosunek do jej dodatkowej pracy, bo musi ona dużo podróżować i jest
przepracowana, zestresowana, co nie sprzyja zajściu w ciążę i jej donoszeniu. Proszę więc o opiekę
podczas jej i moich podróży.

Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało mi się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów i
remont łazienki.
Oprócz tego opiekuj się mną podczas mojej pracy i podróży do Francji, abym miały siły to znieść bez
trudu.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka, którego pokocham,
a on otoczy mnie miłością, czułością i bezpieczeństwem materialnym.
Pomóż mi odnaleźć radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
105 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz
przemianę jego serca
106 Za wstawiennictwem Świętej.Rity, prosze o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy. Bóg
zapłać. Święta Rito módl się za nami!
107 Swieta Rito
Prosze Cie aby cala moja rodzine sie nawrocila I doznala uzdrowienia szczegolnie moj syn. Prosze Cie
zeby Bog uzupelnil jakos brak I glod ojca u mojego syna. Zeby Dal mu jakis autorytet. Zeby mu sie
dobrze wiodlo na studiach zeby Dal rade z nauka. Zeby mial przyjaciol w Krakowie. Prosze Cie tez
zebym miala prace umozliwiajaca utrzymanie go na studiach I remont domu.
108 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
109 Święta Rito,błagam uproś łaskę zdrowia dla mojego syna Pawła i wnuczki Sary.Pomóż rozwiązać
problemy rodzinne ,szkolne .By wreszcie zapanował w domu spokój.J.R.
110 Święta Rito błagam uproś łaskę zdrowia dla mojego syna Pawła,rozwiązania problemów
rodzinnych ,zdrowia dla wnuczki Sary,zbawienia dusz wszystkich zmarłych z rodziny.J.R.
111 Błagam Cię święta Rito o natychmiastową pomoc , błagam cię spraw abym mogła zdobyć
potrzebne środki na spłatę wszystkich zobowiązań finansowych aby nie rozpadło się moje
małżeństwo. Ratuj święta Rito proszę cię o pomoc .

