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Intencje z dnia 24 grudnia:
17 Św Rito proszę pomóż naprawić to co zniszczyła. Dodaj mi sił.
18 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, proszę, w intencji przebaczenia i zgody w sprawie Bogu
wiadomej
K
19 *święta Rito proszę wstaw się za mną w mojej prosbie pomóż ocalić moje małżeństwo i rodzinę.
Proszę o pomóc dla mojego męża bo się zagubił zdradza grzeszy porzucił rodzinę. niech zrozumie
swoje błędy zerwie z grzechem przeprosi i wróci do nas.my wyłączamy i kochamy. niech sąd
pozytywnie orzeknie w naszej sprawie. Proszę o dalszą pomóc rodziny i przyjaciół. proszę o wsparcie
Teściowej i o zdrowie dla niej ,dla Marcelka i całej rodziny. Proszę o pomóc żebym wygrała w walce
że złem i niesprawiedliwoscia. Aga
20 Bogu znana intencja
Monika M.
21 O ukochana św Rito! Zawierzam Twojej opiece całą moją rodzinę . Szczególnie proszę o łaski
potrzebne moim dzieciom. Powierzam Ci ich w codziennych modlitwach . Proszę także o wskazanie
dobrej drogi mojemu meżowi w jego pracy . Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Wspomożycielko w sytuacjach trudnych , prosimy Ciebie! Elżbieta
22 Św.Rito dzisiaj jest wigilia Szymon podzielił się tylko ze mną opłatkiem,nie widzi już sensu życia
przez środki odurzające,proszę pomóz mu wyjść z tego,
proszę o modlitwę aby w moim domu zapanowała miłość,spokój ,zdrowie,kocham Szymona nad życie
,nie zostawię go jak ojciec,
Św.Rito proszę o modlitwę.
23 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 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 dalej kontynuował naukę
studiach, jak również proszę by zawsze były środki finansowe na Jego utrzymanie i na Jego edukację.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i 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

