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Intencje z dnia 2 grudnia:
106 W niedziele 2 grudnia 2018 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrznosc wspar cie 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
107 święta Rito gorąco proszę bys sprawiła jakis choć mały cud i pomogła mojej mamie wyzdrowieć.
dojść do sił fizycznych i psychicznych. dużo przeszła. teraz znow jest w szpitalu w którym i tak już z
pół roku spędziła. pomóż by tata się nie poddal i by mój dom rodzinny nie podupadl. pomóż tez proszę
by w moim małżeństwie układało się tak jak powinno. by męża nie nosiły pokusy i zależało mu na
moim szczęściu. nie tylko na jego uciechach. oraz zeby mnie nie zostawił i by nikt nie zlozeczyl
naszemu małżeństwu
108 Za pośrednictwem Św. Rity z całego serca pragnę podziękować Bogu i Maryji za ocalenie syna Marcina, który uległ poważnej stłuczce samochodowej. Pragnę wyprosić dla synów dary Ducha
Świętego, zdrowie dla rodziny.
Bóg zapłać!
109 Św.Rito proszę wysłuchaj mnie!Niustannie błagam Cię abym mogła z Maciejem się zobaczyć aby
nie oddalał się ode mnie, abym miala przedłużoną umowę o pracę na kolejny rok.Błagam wysłuchaj
mnie.Joanna
110 Święta Rito, Ty która tak zawierzyłaś Bogu że nigdy nie zwątpiłaś w Jego miłosierdzie, wstaw się
za moim Tatą Jankiem.
Uproś Pana naszego, o obdarowanie mojego Taty darem mądrości, wytrwałości, wiary i dar pokonania
nałogu alkoholowego.
Uproś dla niego dar długiej szczęśliwej starości w zdrowiu, miłości, trzeźwości.
Dla Pana naszego nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy jedna Jego myśl aby nas ocalić.
111 Panie Boże - obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze
mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął.
Panie Boże proszę Cię, pomóż mi abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze
pamiętał, że mam je od Ciebie!
112 Święta Rito bardzo Cię proszę o powrót do zdrowia i Boże Błogosławieństwo oraz znalezienie
dobrego męża.
Proszę o dobrą pracę i opiekę Matki Bożej.
Święta Rito za wszystko Ci dziękuję.
113 Sw rito prosze zeby pewien mezczyzna mnie pokochal aaja jego i zeby zostal moim mezem i oo
laske potomstwa proszę. Sw rito wspomoz mnie we wszystkich potrzebach szczegolnie materialnych
zebym stale pracowala w dobrej obecnej pracy prosze zeby nigdy nie zagraza Lo mi bezrobocie i
problemy finansowe iiI oto samo prosze dla mojej siostry magdy iwona

114 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie z choroby skórnej
dziecka. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla
naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
115 Święta Rito, wykryto u mnie guza wątroby położonego w nieciekawym miejscu. Czeka mnie
operacja i leczenie. Bardzo Cię proszę wstaw się za mną, bym dała radę przez to przejść i cieszyć się
życiem jeszcze przez długie lata. Proszę Cię również o wstawiennictwo za moją mamusią i bratem,
którzy potrzebują zdrowia, wzmocnienia i sił aby być dla mnie wsparciem w tych ciężkich chwilach
życia. Z całego serca dziękuję za wszelkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem i
wyproszeniem u Pana Jezusa. Miej mnie jak i moich najbliższych Święta Rito w swojej opiece. Bóg
zapłać!
116 Matko Boska, Ojcze Święty, Święta Rito i wszyscy Święci - proszę o wsparcie, siłę, zdrowie i
pomoc w podejmowaniu dobrych decyzji. Błagam o Wasze wsparcie przy wyjściu na prostą. Proszę o
ochronę przed złym.
Proszę i błagam o realizację moich intencji, które zanoszę do wszystkich Świętych, a w szczególności
do Świętej Rity i św. Judy Tadeusza.
Panie Jezu - Ty się tym zajmij.
Bóg zapłać!
Grzegorz
117 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe życie w zdrowiu i rozwoju oraz
jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej miłości.
Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż w pracy Marzenie i Michałowi i daj im zdrowie.
Daj zdrowie tacie.Marzena

