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Intencje z dnia 2 lutego:
159 Proszę o modltwę za mnie i moich bliskich , niech spełną się moje błagania i modlitwy o
szczęście , zdrowie i wszelkie spełnienie dla mnie i moich bliskich zarówno tych żyjących jak i tych ,
którzy już odeszli do Boga.
Żeby wszystko było tak jak sobie wymarzyłam.
Bóg zapłać
Beata
160 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny,
szczególnie o zdrowie dla moich najbliższych i dla mnie.
Z pozdrowieniami Barbara
161 Proszę Cię św Rito o wstawiennictwo do Jezusa Miłosiernego w swojej intencji. Prosze o
zdrowie. Prosze o wyzwolenie mnie z lękow i depresji. Twoja gorliwa czczicielka
162 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie i mojej rodziny, godnego życia dla nas, dobrych i
mądrych wyborów życiowych, spełnionego i szczęśliwego życia, dobrych i mądrych ludzie na naszej
drodze.
163 Droga Św. Rito, bardzo dziekuję Ci za wstawiennnictwo u Pana Boga w naszych codziennych
zmartwieniach.Wszystko zaczęło się ukladać dostaliśmy decyzje o mieszkaniu i teraz na nie czekamy
ale żona obawia się o pracę. Niech wszystko się ułoży pozytywie a szefowa żony niech stanie się
dodrym człowiekiem. Bardzo Cię o to proszę.Miej nas w swojej opiece i wyproś nam u Pana Boga
tego czego potrzebujemyn a Ty najlepiej już wiesz co jest nam potrzebne. Dziękuję Tomek M
164 prosze o nawrocenie dla damiana, piotra, zdzislawa, wojtka, kuby, milosza, joli, kingi, roberta,
dalenia, anny, laske macierzynstwa i urodzenia zdrowych dzieci, dobrego meza, dla mnie i kolezanek,
zony dla marcina, i krystiana, o zachowanie czystosci przedmalzenskiej dla wojtka i wyjscie z
samogwaltu i pornografii prosi
165 Św. Rito błagam cie módl sie za mną i upros mi u Boga łaskę macierzyństwa
166 Kochana święta Rito Moja Przyjaciółko z Całego Serca Dziękuję Ci za każdą już uproszoną łaskę
u Pana Jezusa. Nadal Błagam Cię o całkowite uzdrowienie z choroby dla Marceliny. Błagam, aby
Mariusz którego tak kocham został moim mężem, abyśmy byli razem i aby zniknęły bariery i
przeszkody, bo wiem że Mariusz też mnie kocha. Proszę o zdrowie dla Mojej Kochanej Mamy Marii
dla Brata Mirka z Rodziną z prośba, aby Mirek miał siły i się wybudował i o zdrowie dla kuzynki
Agaty i dla Jej rodziny. Prosi Kasia.
167 Proszę o modlitwę w intencji:
O łaskę stałej i dobrej pracy dla Ewy, a także miłość i jedność w jej małżeństwie.
Bóg zapłać!
Ewa
168 Święta Rito blagam Cie wypros laski u najświętszego Boga i cudownej Maryi dla mojej corki
Mai,która wyjeżdża na zimowisko.Niech będzie zdrowa i bezpieczna,chroń ją od zła i wypros
szczęśliwą podróż w obie stronyi oraz udany pobyt. Proszę Cię również o zdrowie i opiekę dla mojego
synka i łaski i błogosławieństwo dla calej naszej rodziny oddana Agnieszka

169 święta Rito w intencji tej nowenny składam przez Tobą sprawę mojej mamy. stalo się z nia coś
niedobrego po zabiegu na żylaki i znieczuleniu w kręgosłup. miewala juz różne komplikacje po takich
znieczuleniach. teraz niknie w oczach. nie chodzi itd. proszę by wróciła do zdrowia, odzyskała siły i
przezwyciężyla problemy.by to wszystko odeszlo jak zły sen. czuwaj tez Boże nad moim nowym
związkiem i planowanym macierzyństwem. bym znalazła prace bądź inny sposób na uzyskanie
potrzebnych mi spraw. nie opuszczaj mojej mamy Mieczyslawy w potrzebie bo jest bardzo wierząca.

