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Intencje z dnia 1 listopada:
99 Proszę o modlitwę za mnie za i za moich bliskich zarówno tych żyjących jak i tych co już odeszli
do nieba.Niech spełnią się wszystkie moje błagania i prośby o zdrowie , szczęście i wszelką
pomyślność .Niech spenią się wszystkie moje marzenia!
Bóg zapłać
100 Kochana Święta Rito, błagam z całego serca o uzdrowienie mnie z depresji oraz o spełnienie
marzenia o przeprowadzce, twoja czcicielka
101 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa oraz o upragnione potomstwo.
Katarzyna
102 za dusze czyśćcowe, uwolnienie i uzdrowienie swego drzewa genealogicznego, rozwiązaniu
problemów życiowych, zdrowotnych i rodzinnych, pojednaniu rodziny, a także aby nie były duszami
letnimi, oczyszczeniu ciała, umysłu i duszy, aby żona zaczęła wierzyć i modlić się, w przyszłości moja
rodzina powiększyła się jeszcze o jedne dziecko i mieć na to warunki, przez macierzyńskie łzy
miłosierdzia proszę, aby Maryja za każdym razem wstawiała się z moimi prośbami przed Bogiem i
chroniła mnie i bliskich przed szatanem i jego upadłymi aniołami, aby mieć fach w rękach, abym mógł
godnie utrzymać rodzinę bez kombinacji, mógł zmienić samochód sobie i żonie, mieć własny dom na
własność, gdzie moja rodzina by mieszkała, aby Bóg mnie przemienił byłbym jego apostołem - totus
tuus soli deo, amen
103 Święta Rita, troskliwa i kochająca Matko, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla mojego syna
Mateusza, który jest w szpitalu i cierpi bardzo. Błagam Cię Święta Rito!
Proszę Cię również o łaskę dobrej pracy dla mnie i zdanie egzaminu dającego kwalifikacje pracy jako
pielęgniarka w Anglii.
Niech Miłosierny Bóg będzie uwielbiony !
Agnieszka
104 Swieta Rito prosze Cie o Twoje wstawiennictwo u Naszego Pana w Niebie i wyproszenie
potrzebnych mi lask. Laski uzdrowienia wszelkich wiadomych Panu nieprawidlowosci w moim ciele,
Blogoslawienstwa dla mojej rodziny oraz Bozej pomocy przy zakupie wlasnego domu w miescie w
ktorym obecnie mieszka my. Ewa
105 O spokój duszy św.pamięci męża Stanisława i ojca Stanisława.
106 Świeta Rito pomoz mi w mojej intencji prosze strzez mnie i chron
107 Świeta Rito spraw by moja córka Karolinka wyzdrowiala by to nie mowle bylo zdrowe by nie
lapaly ja zadne ingekcje daj jej zdrowko spraw by te stawy biodrowe poprawily sie zeby byla zdrowa
daj zdrowie dla calej mojej rodziny dla mnie i dla damiana kocham cie z calego serca najmocniej
dziekuje ci za wszystko za to ze jestes przepraszam cie za moje przewinienia i za to jak zle mowilam o
ciazy kocham moja coreczke z calego serca i bede jej to udawadniac kazdego dnia i przepraszac daj jej
zdrowie i nam prosze z calego serca

