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Intencje z dnia 22 listopada:
1 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek da mi szansę. Niech będziemy razem.
2 Bogu znane intencje
3 W intencji zmarłych z rodziny Wiśniewskich, Zalewskich, Dec.
4 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego wyjścia z kłopotów finansowych poprzez sprzedaż
działek.
w intencji powodzenia i szczęścia moich dzieci w życiu i powrotu mojego ukochanego K. do mnie.5 Św.Rito prosze o modlitwę aby Szymon poszedł sie leczyć z uzależnienia ,ja już nie mogę na to
patrzeć,on płacze,strasznie jest mi go żall,ojciec jego nie chce pomóc,
śwRito prosze wieże że Ty pomożesz.dziekuje za wszystko bożena
6 *Proszę o wstawiennictwu i modlitwę o pomóc w rozprawie sądowej żeby zwyciężyła prawda
dobroć i miłość. o ocalenie małżeństwa i rodziny o wybawienie Jerzego z grzechu i jego powrot do
domu gdzie wszyscy go kochają i wyłączają. Aga
7 proszę o modlitwę za corke Ade, która dziś pisze próbny egzamin maturalny z matematyki, o dary
Ducha Świętego.
Bóg zapłać!
Jolanta
8 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Damiana i mojej, proszę niech Sw.Rita pomoże aby z tej
znajomości powstalo cos wiecej, cos wspaniałego, niezapomnianego, na długie lata. Poznać dobrego
człowieka nie jest prostą rzecza. Proszę o dar miłości dobroci radości szczerości. Proszę w modlitwie
o to aby nie byc samotną a szczesliwa u boku drugiego czlowieka. Proszę o zdrowie dla Damiana, o
radość z życia o zrozumienie jego problemów i wiarę w zaufanie.
9 ochane siostrzyczki błagam Was o modlitwę w intencji mojej rodziny , o modlitwę w intencji
mojego syna Łukasza, już kiedyś prosiłam siostry w tej intencji , i był czas gdzie wszystko szło ku
lepszemu , niestety kiedy demon zaczął się ujawniać coraz bardziej , coraz bardziej mąci Łukaszowi w
głowie, zaczyna odsuwać go od księży egzorcystów , od przyjaciół , robi wszystko zeby przekrecic
cała rzeczywistość , proszę o łaskę wytrwałości , wierności Chrystusowi, ostatnio wmówił mu ze jest
wolny i ze wszystko jest już dobrze , dzięki BOGU na modlitwie się ujawnił , syn przez jakiś czas
widział że szatan robi wszystko żeby odsunąć go z tej drogi , błagam Was siostrzyczki o modlitwę
Bóg zapłać
Pozdrawiam w Panu naszym Zmartwychwstałym
Anna
10 Bardzo proszę o szczęśliwe ustabilizowanie drogi życiowej. Miłość, rodzinę, odpowiednią pracę.
11 Proszę o modlitwę w intencji odnalezienia dokumentów (dowodu, karty płatniczej..)
Wanda
12 Rito prosze pomóż mi z moją bardzo ciężką, fizyczną pracą. Proszę aby moja umowa została nie
przedłużona lub aby mnie przenieśli. Pomóż mi. Błagam Cię.

13 Błagam Cię Św Rito wstaw się za mną do Boga abym wyszła z długów, błagam Cię. Zabierz ode
mnie ten ciężar. Bóg zapłać
14 Świta Rito ma patronko dziękuję Ci bardzo za wsparcie.
Proszę nie opuszczaj mnie i wspieraj mnie dalej
- Niech Sz. da spokój M. niech znajdzie sobie jakiegoś innego chłopaka
- Niech pozdaje dobrze egzaminy i otrzyma dobre oceny na półrocze i koniec roku
- żebym zdała egzaminy i uzyskała tytuł mgr
- niech rodzina zacznie się dogadywać, M. , I niech zaczną utrzymywać ze mną kontakty
- żebyśmy zarabiali dobre pieniądze
- zdrowie dla całej rodziny
- niech S. wywalczy prawa do B w polskim sądzie
15 Proszę Cię Święta Rito uproś Pana Naszego Jezusa Chrystusa o łaskę Błogosławieństwa Bożego
dla Justynki,żeby Pan Jezus sprawił, że dziecko poczęte w jej łonie będzie zdrowo rosło i szczęśliwie
się rozwijało i szczęśliwie urodziło się zdrowe o to błagam Pana z głębi mojego serca.
Babcia Jagoda
16 Proszę Cię Święta Rito uproś Pana Naszego Jezusa Chrystusa aby okazał nam swoje miłosierdzie i
uzdrowił moją pięcioletnią wnusię Emilcię. Spraw Święta Rito aby już nic złego się z nią nie działo,
żeby zaczęła mówić i żeby wyzdrowiała. Wiem, że Pan nasz jeśli zechce może też sprawić, że Emilcia
zacznie mówić i będzie widziała na oczki. Proszę uproś uzdrowienie dla niej. Dziękuję też za
dotychczasowe łaski, za to że Pan Jezus sprawił, że torbiel z jej główki znikła.
Babcia Jagoda
17 Dziękuję Kochana Święta Rito, że wysłuchałaś mojej prośby - moja dwuletnią wnusię Marcelinka
nie jąka się już. Proszę otaczaj ją dalej swoją opieką i uproś Pana Jezusa żeby sprawił, że to
maleństwo będzie zdrowym, pogodnym dzieckiem i nie będzie się denerwować.
Babcia Jagoda
18 Zawsze mówią jak Trwoga to do Boga. Coś w tym jest. Bo najbardziej przypominam sobie o Tobie
i o Bogu kiedy coś mi na serduszku nie gra. Kochana święta Rito. w Pełni Ufam Tobie. Dziękuję CI za
siłe dziekuje Ci za radosc. dziekuje CI za miłosć, dziekuje za spełnienie marzen, dziekuje za wszystko
co dobre. Dziękuję za małe i duże usmiechy. Dziękuje Ci za to ze mój narzeczony Kamil P jest dla
mnie idealny, ze kocha mnie najmocniej na swiecie, jest troskliwy i ciepły, dziekuje Ci za pierscionek
zareczynowy od niego. Za naszego dzidziusia zdrowego i pieknego, za wszelkie łaski dobra które na
mnie spływaja. Za zdanie sesji, za jaguara za miliony innych pozytywnych rzeczy dookoła mnie. Po
prostu dziekuje Ci z całego serca/ Za sprzedaż niedzicy, za jaguara i za motorki. Za nieznikajacy
usmiech z mojej twarzy

