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Intencje z dnia 2 maja:
98 Proszę o odnowienie kontaktu z Łukaszem abyśmy mogli stworzyć rodzine
99 Święta Rito proszę wstaw się za moją prośbą,żeby Michał przeżył i wrócił do
zdrowia.Aga
100 Panie Jezu, Mamo Boża błagam byśmy z Tomkiem na zawsze byli razem, kochali się,
byli sobie wierni, pobrali się i przetrwali razem już wszystko. Karolina
101 Proszę Drogie Siostry o wspomożenie w modlitwie w następujących intencjach za
wstawiennictwem św. Rity:
1. O siły na czas przygotowania do egzaminu, o zdrowie, siły i Światło Ducha Świętego na
czas egzaminu zawodowego i zdanie tego egzaminu dla Emilii,
2. O znalezienie dobrego, wierzącego męża dla Emilii, na poziomie rozwiniętej i mocnej
wiary w Boga,
aby nie pozostawać w samotności, jeżeli takie jest powołanie i wola Boża względem Emilii, o
rozeznanie woli Bożej dla Emilii i podpowiedź Światła Ducha Świętego
Bóg zapłać za modlitwę,
Z Panem Bogiem,
Emilia
102 Święta Rito proszę o opiekę nad nami.Nad synem aby skończył studia i znalazł pracę
,żeby miał szczęśliwą i dobrą miłość.Żebyśmy byli dobrymi ludźmi.
103 O spotkanie z Księdzem i o znalezienie pracy. Jestem gnębiona przez mamę słowem. Jest
mi źle
104 Bogu znane intencje
d.
105 Św Rito proszę żeby Piotr miał zawsze przyznawaną rentę na komisji lekarskiej w ZUS
żeby Piotr był na rencie cały czas żeby Piotr otrzymał pomoc finansową żeby Piotr na komisji
lekarskiej w Powiatowym Centrum orzekania o niepełnosprawności otrzymał orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym i kartę parkingowa dla osób niepełnosprawnych
106 W niedzielę 2 maja 2021 dziękujemy Tobie Święta Rito za opatrzność wsparcie i łaskę
oraz błagamy o Błogosławieństwo i wstawiennictwo do Miłosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Miłosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryi abyśmy ujrzeli Światło
do rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogącego: Zofia Piotr Mateusz Katarzyna s.p.Janina
s.p.Kazimierz s.p.Bolesław s.p.Malwina s.p.Helena Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy z
rodziną Bartoszewiczów... Jezu ufamy Tobie, bądz wola Twoja... O Maryjo bez grzechu
pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy... Pouczaj mnie
Panie, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca...
Składa: Krzysztof

107 Bardzo proszę Siostry o modlitwę aby za wstawiennictwem św. Rity odzyskać kontakt
pomiędzy mną, a osobą na której mi zależy. Aby mały krokami spróbować zacząć naszą
relację od nowa ,ale bez złych emocji i żalu. Chciałabym mieć możliwość ten ostatni raz
zawalczyć o Tą osobę i pokazać jak dużo dla mnie znaczy. Wiem, że moja praca nad sobą jest
ważna dlatego cały czas się nie poddaje aby stać się lepszym człowiekiem dla Pana Boga,dla
siebie ,dla innych.
Dziękuję
108 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

