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Intencje z dnia 1 kwietnia:
102 sw rito prosze o wspomozenie we wszystkich potrzebach szczegolnie moralnych duchowych i
materialnych dla mnie, dla mojej siostry magdy, dla mojego brata pawla i dla moich rodzicow, sw rito
prosze zeby pewien chlopak pokochal mnie a ja jego i zeby zostal moim mezem, prosze tez o dobrego
meza dla mojej siostry magdy i o dobra zone dla mojego brata pawla, iwona
103 Obraz Twoj Boze racz odnowic w duszy mej,najwyzszym szacunkiem i powazaniem ,bojaznia
Boza i Miloscia do Twojej substancjonalnej i rzeczywistej obecnosci w Przenajswietrzym
Sakramencie racz obdarowac, pokory mestwa i odwagi racz dodac w uwielbianiu i wyznawaniu
Ciebie Boze wzmocnij mnie abys Ty stale wzrastal a ja zebym malal i o laske wytrwania w wiernosci
Tobie Jezu Chryste az do konca pokornie prosze Cie.
Artur.
104 Drogie siostry proszę módlcie się za mojego syna za wstawiennictwem Świętej Rity o jego
nawrócenie oraz Siedem Darów Ducha Świętego dla niego i aby te Dary objawialy się w jego
zachowaniu.
105 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, Sławka 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 dla niego, ustąpienie
bezsenności i aby zrozumiał, że tylko w Bogu znajdzie rozwiązanie
swoich problemów, za Marie N. i jej synka Maxa o wszystkie potrzebne
łaski, nawrócenie 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.
106 *Święta Rito pomóż mi wstaw się za moja prośbą. proszę żebym spotkała człowieka który mnie
pokocha ,z którym będę szczęśliwa. proszę żeby mój były mąż zrozumiał ile krzywdy wyrządził mnie
i synom niech za to odpowie. my teraz cierpimy a on się bawi, żyje z kochanka. proszę żeby trzymał
się od nas z daleka. proszę żeby znajomi i rodzina byli zawsze po mojej stronie. dziękuję za otrzymane
łaski.Aga
107 O św. Rito proszę o wstawiennictwo za mą rodzinę i o spełnienie wiadomych próśb członków
rodziny.

