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Intencje z dnia 23 listopada:
12 Proszę o uzdrowienie relacji z Kubą, w to aby Bóg połączył nasze serca, drogi życia, i abyśmy
mogli dzieki Bogu zacząć budować na nowo naszą relację, budować miłość, małżeństwo , rodzinę.
Aby Kuba na nowo tworzył na mnie swoje serce, a Pan Bóg za wstawiennictwem Mamy
Pompejańskiej wlał w nie miłość, chęć. Proszę o rychłe i owocne spotkanie, o szansę.
13 Droga św.Rito ! Dziękujemy Ci za dotychczasową opiekę nad naszym synem, za to że czuwasz nad
nim .Prosimy o dalszą opiekę nad nim ,zdrowie ,zachowanie od wszelakich nieszczęść, żeby nic złego
nie działo się w jego organiźmie i o dobre wyniki badań. Twoi wdzięczni na zawsze czciciele.
14 Św Rito proszę Cię pomóż żeby moi rodzice zaakceptowali mój nowy związek .Jezu ufam tobieTy
się tym zajmij
15 Św Rito,
proszę Cię o zdrowie, siły dla mnie u mojej rodziny
oraz o pomoc w nauce oraz o łaskę miłości, o dobrego męża.
16 Kochana święta Rito ratuj, bo tracę wiarę w miłość. Potrzebuję wskazówek jak jej nie stracić i jak
odzyskać sens życia. R
17 Święta Rito - błagam spełnij moje prośby i błagania, które znoszę do Ciebie, wszystkich Świętych i
św. Judy Tadeusza. Dziś dziewiąty dzień nowenny.
Proszę o zdrowie fizyczne, psychiczne i spokój ducha. Oddal ode mnie mroczne myśli, pobłogosław
mnie i dopomóż w sprawach codziennych. Proszę i błagam, aby wszystko dobrze się ułożyło. Święta
Rito wstaw się proszę u św. Judy Tadeusza o spełnienie moich intencji.
Duchu Święty przyjdź i napełnij duszę moją.
Proszę wszystkich o modlitwę w mojej intencji.
18 Święta Rito!
Proszę o:
- pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w nauce szczególnie biologii i chemii
-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
Dziękuje za otrzymane łaski i opiekę
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
19 Święta Rito, proszę Cię wyproś u Pana Boga o uzdrowienie naszego małżeństwa Marty i Bartosza
oraz uwolnienie męża od wszelkiego zła i zniewolenia inną kobietą a napełnienie jego serca miłością
do żony i pragnieniem realizacji przysięgi małżeńskiej.
20 Ukochana św. Rito. Serdecznie dziękuję za dotychczasową opiekę nad moimi dziećmi. Proszę o
potrzebne łaski ,o ile są zgodne z wolą Bożą. Gorąco modlę się ,myśląc o przyszłości moich córek o
dobre, zgodne małżeństwa, w których nie zabraknie miłości między ludźmi , a także uwielbienia dla
Pana Boga. Panie, Ty się tym zajmij! Proszę. Twoja czcicielka Elżbieta

21 Proszę ..
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