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Intencje z dnia 1 lipca:
117 Święta Rito.
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie od Ciebie otrzymuję. Pragnę dalej prosić Cię o wstawiennictwo w
trudnych sprawach. Proszę o trzeźwość dla mojego męża o wyzwolenie się z nałogu pijaństwa, bardzo
proszę o dobrą przyszłość dla mojego syna, o pomyślną realizację jego planów życiowych, proszę Cię
o zdrowie dla mnie i moich bliskich, proszę o pomyślne ułożenie się spraw zawodowych moich oraz
męża. A.P
118 Bogu znana intencja
119 W niedziele 1 lipca 2018 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrznosc wsparcie i laske oraz
blagamy o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Milosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji abysmy ujrzeli Swiatlo do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego: Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s/.p.Kazimierz,
Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z cala rodzina Bartoszewiczow - AMEN.
Serdecznie blagamy - SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin modl sie za nami... O Maryjo bez
grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Krolowo Rozanca Swietego modl
sie za nami... Jezu ufamy Tobie, badz wola Twoja...
Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof
120 Swieta Rito
prosze Cie za moim synem, zeby pozytywnie przeszedl kryzys, nawrocil sie. zeby znalazl dobra
odpowiedz na to czym jest milosc, nienawisc i inne i zeby znalazl w zyciu dobrą opokę, zeby wyszedl
z zagubienia. prosze Cie abys wyprosila dla Niego uzdrowienie z samotnosci, której kiedys
doswiadczal. Zeby mial dobrych oddanych przyjaciol. Zeby dostal sie na studia do Krakowa i zeby
byl na nich szczesliwy, zeby sie na nich utrzymal. Prosze Cie tez o dobrą zonę dla niego. Zeby byl
szczesliwym, spenionym czlowiekiem. Prosze tez o udany wyjazddo pracy, aby udalo nam sie zarobic
i nie stracic wiary.
prosi Joanna
121 Św.Rito, proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski dla mojej rodziny, o zdrowie dla mojego męża,
Natalki, Kuby i dla mnie.
Proszę o łaskę uzdrowienia z choroby onkologicznej dla teścia.
122 Proszę o modlitwę o zdrowie dla Magdy oraz całej rodziny jesli będzie to zgodne z wola Bożą
oraz pokój duszy i ukojenie w tym trudnym dla całej rodziny czasie.
I ja również będę się modlić za tę wspaniałą organizacja.
123 Proszę o modlitwę za mnie i moich najbliższych , niech wszystko będzie tak jak sobie
wymarzyłam, niech spełnią się moje wszystkie prośby i modlitwy o zdrowie , szczęście i spełnienie
dla mnie i wszystkich moich bliskich żyjących oraz tych , którzy już odeszli do Nieba.
Bóg Zapłać
Beata
124 Proszę o modlitwę o daj macierzyństwa dla Agnieszki i dobre wyniki badań dla brata
A.

125 Święta Rito dopomóż mi
- Żebym obroniła tytuł mgr
- żeby K. również obronił się
- żeby K i jr=ego tato pracowali w Sz
- żeby M. dostała się do LO i dobrze uczyła
- żeby dziewczyny odezwały się do mnie
- żebym dostałą stały etat w 1 i żebym tam była równie ceniona jak w B
- żeby chłopaki dogadywali się i zarabiali dobrą kasę
żebym równiez zarabiałą dobre pieniądze , a moja firma dobrze prosperowałą
126 O dobrą ciążę dla Zosi
127 Bardzo proszę o modlitwę w intencji całkowitej odmiany mojego życia oraz w intencji mojej
bratowej, która walczy z chorobą nowotworową.
Paweł z Lublina
128 Święta Rito, błagam o uzdrowienie mojego ukochanego z ciężkiej choroby i o to, żebyśmy znowu
mogli być razem, zawrzeć związek małżeński. Dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sytuacjach,
które mnie przerosły, w których nie mam już siły i nie wiem co dalej robić...
Aleksandra

