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Intencje z dnia 24 kwietnia:
31 Pokornie proszę o wstawiennictwo modlitewne za przyczyną sw Rity w intencji mojej
córki Zofii aby pokonała depresję i cieszyła się życiem.
Łukasz
32 Św. Rito patronko spraw beznadziejnych i trudny, proszę Cię wyproś łaskę uzdrowienia
dla Jurka, aby jego płuca znowu zaczęły same pracować. Proszę również za personel
medyczny, który nim się opiekuje.
Brygida
33 Proszę o opiekę,zdrowie i łaski dla Rodziców,dla Sebastiana,Roksany
,Kamila,Kasi,Marcela,Fabiana ,o zdrowie dzidziusia,który ma się urodzić i szcześliwy
poród,dla mojego rodzeństwa z rodzinami,dla mnie.Prosze o pomyślność w życiu dla
nas,proszę o poprawę sytuacji w pracy,o przeniesienie na IT,o kochającego człowieka,bym
poradziła sobie w życiu i przestała być samotna,o utrzymanie przyjaźni, o ustanie
pandemii.Święta Rito wstaw się za moimi prosbami
34 Święta Rito proszę wstaw się za moją prośbą,żeby Michał przeżył i wrócił do
zdrowia.Aga
35 Święta Rito proszę wstaw się za Michałem żeby wyszedł z tego,proszę.Aga
36 Święta Rito
Nigdy mnie nie zawiodłaś. Tym razem zwracam się do Ciebie prosząc o dobrą pracę dla syna
Łukasza. Pomóż mu znaleźć swoje miejsce na ziemi i nie pozwól żeby odszedł od Boga.
Agnieszka
37 Święta Rito proszę Cię o dobra atmosfera w pracy aby niż nie wracała koleżanka która
jest na wypowiedzeniu ,bez niej jest całkiem inaczej bez krzykow o nieporozumień
38 Proszę św Ritę o dar zdrowia dla moich oczu.magdalena
39 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki
Bożej i Św. Rity.
O możliwość otrzymania stażu w Leżajsku lub o dobrą pracę w Polsce.
40 Św. Rito błagam Cię pomóż uprosić łaski potrzebne nam do zbawienia. Uproś spokój i
wzajemną miłość w rodzinie,siłę do życia i podejmowania rozsądnych decyzji. J. R.
41 proszę o modlitwę w intencji przemiany mojego życia, o miłość, przyjaźń, a jeśli to jest
zgodne z wolą Bożą dar powtórnego macierzyństwa.
Małgorzata
42 Prosze o modlitwę w poniższej intencji. Bóg zapłać

Św Rito prosze o łaskę pojednania między Monika a mną. O przemianę jej serca. O zdrowie
dla niej.

