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Intencje z dnia 24 czerwca:
37 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych i
beznadziejnych,Wszechmogący i
miłosierny Boże - nasz Stwórco i Panie, Ty obdarzyłeś św. Ritę
szczególnymi łaskami i dałeś nam w niej szczególną orędowniczkę; prosimy Cię za jej wstawiennictwem - dopomóż nam w tej trudnej sprawie proszę cie św Rito
o Błogosławieństwo Boże dla mnie, moich dzieci Patrycji,Mateusza,Agnieszki,Wiktorii dla mojego
partnera ,dla wnuków Bartka i Lilianki
,proszę cie o wsparcie finansowe jakakolwiek wygrana pieniężna.
Proszę cie św Rito o zdrowie dla mojej całej rodziny dla mnie mojego partnera dla moich zięciów i
synowej
Święta Rito proszę cie o wyleczenie mięśniaków które mam żeby już zniknęły i żebym miała zdrowe
jelita proszę cie także żebym miała zdrowa tarczyce ,proszę cię aby moja prośba była przez ciebie
wysłuchana Amen.
Święta Rito, módl się za nami.
38 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
39 O zwolnieniu Nataszy od wpływu Wasyi i strachu przed komunikowaniem się z ludźmi, Bożą wolą
dla nich
O darze komunikacji dla Nataszy poprzez wstawiennictwo św. Antoniego
40 Boża wola dla Nataszy, by porozmawiać z dyrektorem szkoły baletowej i błogosławieństwem Boga
dla nich i wszystkich z tym zwiezanych
41 Wieczny pokój dla Napoleona, Heleny i wszystkich zmarłych, z którymi byli związani
Błogosławieństwo, zdrowie dla Dimy, Leny, Eleny, ich dzieci i krewnych, nawrocienie się do Boga
Błogosławieństwo Boże dla Nataszy, niezbędne dary Ducha Świętego dla niej, Lissy i ich rodziny
42 Wieczny pokój dla Patricka, Derdri, Ajsidory, Mai
Miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy występowali w Grand Opera

