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Intencje z dnia 23 marca:
11 Ja Dorota D.proszę o modlitwę w sprawie rozwijającego się związku z Andrzejem S. oraz o to
żeby mama Andrzeja S, Aniela dała swoje błogosławieństwo w tej sprawie / nie mamy żadnych
przeszkód ażeby zawrzeć związek sakramentalny/.
12 pragnę prosić o wsparcie w modlitwie w intencji mojego syna Huberta B.ażeby skończył szkołę
średnią, żeby się nawrócił, i żeby wszedł na drogę którą pokazuje nam Jezus Chrystus ,Pragnę aby mój
syn był dobrym katolikiem po prostu dobrym człowiekiem
13 Święta Rito,
proszę o pomoc w istotnej dla mnie, Bogu wiadomej sprawie.
Izabela
14 Święta Rito prosimy, aby nasz problem z dzieckiem został potraktowany poważnie. Prosimy, aby
nasza mała Rita dostała kwalifikacje do zabiegu i żeby odbył się on jak najszybciej.
15 Święta Rito błagam Cię dopomóż. Proszę o modlitwę za uzdrowienie oczu mojego syna Jasia.
Czcicielka Żaklina
16 Bogu znana intencja
17 Boża wola dla Galiny i Bazylego
Boża wola dla Siergieja i Bazylego
Zdrowie psyche dla Bazylego i Nataszy poprzez wstawiennictwo Matki Bożej
Boża wola dla Bazylego i jego współpracowników
Zdrowie duszy i ciała dla Galiny
Wyjscie Vasi z uzależnienia od azarta rybołówstwa
Wecznyj pokuj dla nenarodzonych dzieci Lui, Maryji, Jozefa, Jana
O udanej operacji dla Galiny i błogosławieństwie Boga dla niej i dla lekarzy
Blagoslawenstwo Boze dla zajzdrosnikow Nataszy, sczegolnie za Annu, Tatjanu i ich blizkich
18 Św.Rito prosze o łaskę o zdrowie, o uleczenie fizyczne i psychiczne. Dziękuję za wszelkie łaski.
Proszę o Twoją opiekę. Anna.
19 Proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka w naszym małżeństwie.
Proszę święta Rito wybłagaj u Boga dla nas łaskę macierzyństwa i ojcostwa.
Daj Nam Święta Rito tak bardzo nam potrzebną nadzieję.
Bardzo pragniemy mieć dziecko zrodzone z naszej miłości, już długo czekamy na ten piękny dar.
Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa moich rodziców, które jest zagrożone rozpadem.
Niech Bóg ma ich w opiece.
20 proszę św. Rito o wstawiennictwo, abym wygrała konkurs i otrzymała
nową pracę, która jest zgodna z moim wykształceniem i
umiejętnościami. Ewelina

21 Św Rito proszę o :
- o zdanie matury, o zdanie egzaminów zawodowych w czerwcu, bym dostała się na studia na języki,
znalazła pracę za granicą, bym na swojej drodze spotkała Toma,żeby odwzajemnił moją miłość,
żebyśmy byli razem i szczęśliwi
- o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie, by zapanował spokój i wzajemny
szacunek, żeby ustąpiły awantury, wyzwiska, żeby zaczęli akceptować moje wybory, decyzje, życie,o
zdrowie dla mojej rodziny,o uzdrowienie mnie i mojej mamy od wszelkich chorób szczególnie
depresji nerwicy lęku,o nawrócenie dla mojego taty i brata, żeby przestali pić, by tata nie przepijał
swojego zasiłku, żeby brat zechciał iść do jakiejkolwiek szkoły i zdobyć wykształcenie, by znalezli
stałą pracę,o dobrego męża dla mnie,o łaskę prawdziwej przyjazni, o niebo dla tych którzy odeszli z
mojej rodziny i z moich znajomych.
- żeby wyjazd nad morze w tym roku się udał
- o uzdrowienie Marii od chorób, zła, nałogów, nienawiści do Boga, ludzi, mnie, żeby zrozumiała
swoje błędy i starała się je naprawić, by zrozumiała to, że chciałam dobrze, żeby wróciła do Boga,
żeby Bóg otworzył jej serce na dobro, spraw by nie bala się odezwać do mnie, by żałowała za to co
zrobiła,by starała się to naprawić,by razem ze swoim tatą odnowiła ze mną kontakt, żeby zależało jej
na naszej przyjazni.
- żeby w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma zmieniły się warunki pracy, żeby ustąpił wyzysk i
mobbing, żeby szefostwo zaczęło ich szanować, by zapewniło im godne warunki pracy i godną pensję,
by nie zabierano im prawa do urlopu, żeby sytuacja finansowa mojej mamy i ojczyma się poprawiła,
spraw by nie musieli rezygnować ze swojego zakładu pracy, dopomóż by ich znajomi z pracy
otrzymali pomyślne wyniki badan, by mogli tam dalej pracować,o zdrowie i uzdrowienie ich od
chorób.
- o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla Natalii i jej mamy
- o przemianę decyzji, o uzdrowienie od gniewu , nie wybaczenia,o przemianę serc dla tych, którzy
gniewają się na mnie, o łaskę dla Magdy P, Angeliki P, Marty, Anastazji, Nikolii i innych którzy
gniewają się na mnie i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były takie jak kiedyś
- by zabieg na oczy dla mojej cioci i babci okazał się pomyślny,o zdrowie dla nich, o uzdrowienie od
choroby nowotworowej dla mojej ciotki, o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla moich dwóch ciotek,
o spokój w ich domu, by ustąpiły awantury, kłótnie.
-by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, spraw bym szczęśliwie ukończyła zaczęte
przeze mnie kierunki, dopomóż żeby nie zabierano dotacji na szkoły, by złożona petycja i podpisy
osiągnęły sukces, by nie rozwiązano żadnego kierunku na który uczęszczam, żeby relacje między mną
grupą i nauczycielami się poprawiły.
22 *Swieta Rito proszę wstaw się za. mną pomoz mi znaleźć kochającego człowieka .mój mąż
zostawił mnie i synów odszedl do kochanki bawi się naraża nas na wstyd prosze niech wkrótce
dotrze do niego co zrobił. niech skończy się jego sielanka. proszę żeby nie stawał moim synom na
drodze. niech moi synowie rodzina i przyjaciele byli zawsze po mojej stronie i wspierali mnie. Aga

