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Intencje z dnia 23 lipca:
17 Święta Rito upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem i jeśli wolo Boga jest żebyśmy byli
razem oraz przemiane jego serca
18 Błagam o uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor.
19 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
20 Ja Dorota D. proszę o modlitwę w sprawie rozwijającego się związku z Andrzejem S. oraz o to
żeby mama Andrzeja S, Aniela dała nam swoje błogosławieństwo w tej sprawie / nie mamy żadnych
przeszkód ażeby zawrzeć związek sakramentalny/.
21 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych!
Proszę o:
-pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
-pomoc w nauce szczególnie j.angielskiego,biologii,chemii i matematyki
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny szczególnie dla J.,G.,R.,B.,M.,A.,K.,M.
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
I dziękuje za wszystkie otrzymane dary i łaski za Twoim wstawiennictwem.
Święta Rito módl się za nami!
22 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań. Uchroń mnie przed
rakiem.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
23 Proszę o modlitwę za Andrzeja w intencji jego przemożnego, głębokiego nawrócenia w Duchu
Świętym, uwolnienia i uzdrowienia od złego ducha i pewnego nałogu, wszelakich zniewoleń, nałogów
i złych nawyków, osób, miejsc oraz sytuacji, które uniemożliwiają mu powrót do Pana Boga, proszę
również o modlitwę w intencji dobrej, wierzącej oraz praktykującej żony dla niego, czystej miłości i
otwartości na działanie Ducha Świętego dla obojga, zbudowania ich relacji na fundamencie Pana
Boga.
Proszę również o modlitwę w intencji Ducha Świętego i Jego Darów, wszelakich łask,
Błogosławieństwa Bożego, ogromu chęci, głębokiego zapału, gorliwości i pilności w pisaniu pracy
magisterskiej.
Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia i uzdrowienia od złego ducha oraz wszelakich zniewoleń i
nałogów, nawrócenia w Duchu Świętym rodziny Moniki, rodziny Waldemara, rodziny Eweliny,
rodziny Krzysztofa, aby Boży pokój królował w ich sercach; proszę o Boże Błogosławieństwo dla
tych rodzin, dla Moniki i Waldemara, dla Eweliny oraz Piotra; proszę w intencji Panu Bogu wiadomej.

24 Serdecznie prosimy o modlitwę za nienarodzonego jeszcze Franka, zdiagnozowano rozszczep
podniebienia, o uzdrowienie dla niego i o Wiarę, Nadzieję i Miłość dla jego rodziców. Za
pośrednictwem Świętej Rity prosimy o cud!
25 najdroższa święta Rito, Ty , która zawsze mnie słuchasz i pomagasz, błagam pomóż w wiadomej
mi sprawie, L

