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Intencje z dnia 1 maja:
89 Święta Rito proszę wstaw się za Michałem żeby wyszedł z tego,proszę.Aga
90 Święta Rito proszę wstaw się za moją prośbą,żeby Michał przeżył i wrócił do
zdrowia.Aga
91 Proszę o odnowienie kontaktu z Łukaszem abyśmy mogli stworzyć rodzine
92 Bardzo dziękuję za wszystkie modlitwy.Prosze o
modlitwy w intencji mojego brata Michała,jego
żony Alicji i ich syna Feliksa o ich szczęśliwy powrót
do Wrocławia.
Proszę o modlitwy o ochronę całej naszej rodziny przed
chorobami, Coronavirusem i przed wszelkim złem.
Dziękuję za wszystkie modlitwy.
Bóg zapłać.
Krystian
93 Proszę o modlitwę za mnie i za wszystkich moich bliskich zarówno tych żyjących jak i
tych , którzy już odeszli do Pana Boga. Niech spełnią się moje wszystkie błagania o zdrowie ,
szczęście i wszelką pomyślność. Niech będzie pięknie i dobrze!!!!
Bóg Zapłać
Beata
94 Św. Rito proszę Cię gorąco o łaskę dobrego męża. Jeśli ma nim być Jakub, spraw proszę,
aby jego serce zostało uzdrowione, przemienione, nawrócone i aby do mnie wrócił ze
szczerym uczuciem. Spraw też, by moje serce było na niego otwarte i pełne zrozumienia. Jeśli
jednak wolą Bożą jest ktoś inny w moim życiu, postaw proszę tego człowieka na mojej
drodze i spraw byśmy się sobie wzajemnie spodobali, obdarzyli się szczerą, czystą miłością i
szacunkiem oraz stworzyli razem z Bogiem silną rodzinę. Amen
Z Panem Bogiem,
Natalia
95 Kochana św. Rito,
Chroń mnie od moich wrogów i nieszczęść.
Daj mi i mojemu Synkowi pomyślność w pracy i w szkole dla nas.
Z Panem,
Agnieszka
96 Św Rito proszę o:zdrowie dla mamy Alicji żeby nigdy nie zachorowała na groźną chorobę
zwaną covid żeby Anna nigdy nie była przeniesiona na inny wydział żeby Anna pracowała
cały czas tu gdzie pracuje żeby nikt nie dokuczał Anie w pracy

97 Proszę o opiekę,zdrowie i łaski dla Rodziców,dla Sebastiana,Roksany
,Kamila,Kasi,Marcela,Fabiana ,o zdrowie dzidziusia,który ma się urodzić i szcześliwy
poród,dla mojego rodzeństwa z rodzinami,dla mnie.Prosze o pomyślność w życiu dla
nas,proszę o poprawę sytuacji w pracy,o przeniesienie na IT,o kochającego człowieka,bym
poradziła sobie w życiu i przestała być samotna,o utrzymanie przyjaźni, o ustanie
pandemii.Święta Rito wstaw się za moimi prosbami

