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Intencje z dnia 2 maja:
167 O łaski dla dzieci zdrowie ,uzdrowienie
o zdanie roku szkolnego dla Dawida Karoliny Kuby
o pozytywne wyroki o podniesienie alimentów
pozytywne decyzje wypłat ubezpieczycieli po wypadku Karoliny
o dobra trafną diagnozę dla Karoliny
O łaski materialne ,wyjście z długów
ułożenie spraw mieszkaniowych
O wynajmy i zdrowie dla Andrzeja ,płodność uzdrowienie mądrość
Bóg zapłać Anna
168 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o uzdrowienie z lęków.
Proszę o łaskę podejmowania dobrych życiowych decyzji.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie oraz żebym była dobrą matką dla swoich dzieci.
Proszę o poprawę sytuacji w pracy męża.
Proszę o łaskę żebym schudła i nie łysiała.
169 Proszę o modlitwę o zgodę, wzajemną miłość i zrozumienie w małżeństwie: Anny i Krzysztofa
oraz Alicji i Mariusza.
Proszę również o wyproszenie łask dla mojego niedawno zmarłego brata Jacka by jego dusza
połączyła się z Bogiem
170 Święta Rito wspieraj modlitwą mojego córkę i wnuka Tymka,proszę niech nie opuszcza ich wiara,
nadzieja i miłości.Proszę Świętego Ducha o światło ,oraz Aniołów by ich strzegli na wszystkich
ścieżkach życia.JEZU UFAM TOBIE prosi mama AHJ
171 Święta Rito proszę o pomoc dla mojej córki Agnieszki w wyborze właściwej drogi życiowej i
pomoc w zdaniu matury.Twoja czcicielka.
172 Św. Rito proszę Cię o modlitwę i wstawiennictwo w bardzo trudnej dla mnie sprawie. Dziękuję
Małgorzata
173 Święta Rito błagam pomóż...
Ochroń mojego męża, wstaw się za nim...
On naprawdę zrozumiał co jest w życiu ważne...
Ty go zmieniłaś bo się o to mocno modliłam...
I teraz się modlę...pomóż wyjść obronną ręką z tej dziwnej beznadziejnej sytuacji...
174 Święta Rito, proszę Cię o modlitewne wstawiennictwo za Michała aby dobrze rozwijała się jego
nowa firma,
175 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż
nas od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga

176 Cudowna święta Rito,
Proszę cię o zdrowie dla mojej córki, aby naczyniak który szpeci jej ciało zaniknął i zszedł, aby już
nigdy się na niej nie pojawiał. Opiekuj się nią i wraz z nami rodzicami dbaj o jej rozwój.
Ponadto proszę o opiekę nad moim małżeństwem, aby mąż rozumiał jak ważne są nasze relacje w
życiu i że to my a nie reszta świata stanowimy najważniejszy wspólny element życia.
Proszę opiekuj się moja mama i jej partnerem oraz moim bratem jego żona i ich nienarodzonym
dzieckiem.
Z miłością Ola
177 dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną i moimi najbliższymi
oraz o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla mnie intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
178 Dziękuję św Rice za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o łaskę odczytywania woli Bożej oraz o
siłę do wypełnienia jej. Proszę o potrzebne łaski dla córki Hiacynty oraz dla syna Krzysztofa. Proszę
kochaną świętą o pomoc dla mojej chorej mamy i polecam Ci relacje rodzinne z siostrą, bratem i
mężem. Zawierzam Ci św Rito inne sprawy i dziękuję za pomoc. Ania
179 proszę Cię święta Rito by mężowi memu udało się wrócić do pracy.by udało się zaradzić na moje
problemy zdrowotne. oraz by moja mama odzyskała siły i zdrowie choć w połowie i tata byl przy niej

