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Intencje z dnia 24 września:
27 Święta Rito pomóż mi w modlitwie o:
Niech M. Zacznie się uczyć i dostawać dobre oceny.
S. Niech dostanie A1
Żebym dostała w 1 umowę na stałe
Żeby mnie docenili i szanowali jako pracownika
Żeby rodzina się szanowala i utrzymywała kontakt
E
28 Prosze o blogoslawiony tydzien dla mnie i dla dzieci.
29 Najdroższa Św. Rito, moja orędowniczko, dziś mój bardzo ważny dzień, egzamin na prawo jazdy,
prosze wspomóż mnie, dodaj siły i nie opuszczaj mnie podczas jazdy, 25,09 o godz 9.00. Błagam bądź
ze mną wraz z Panem Jezusem i nie dajcie się mi zdenerwować. Dziękuje za wsparcie podczas
egzaminu teoretycznego, cały czas czułam, że jesteś. Także jutro proszę trwajcie ze mną o 9.00.
Kochana wierzę w Ciebie, w siłę Twoją i Naszego Pana Jezusa Chrystusa, sprawcie, żeby choć jedna
rzecz udała mi się dobrze.
Twoja wierzycielka Agnieszka
30 Swieta Rito, prosze Cie o wsparcie w mojej trudnej studenckiej sprawie. Wspomoz prosze, aby
moje podanie zostalo rozpatrzone I abym mogla zlozyc moja prace magesterska, gdyz jestem juz tak
blisko celu, ktory przez ostatnie dwa lata mi przyblizalas u Pana.
Bog zaplac,
Dominika
31 Droga Św. Rito, bardzo proszę, aby problem dotyczący Rafała, który dotyka mnie bardzo boleśnie
od 4 miesięcy został jak najszybciej i jak najbardziej pozytywnie dla mnie rozwiązany. Tylko
modlitwa, liczne Nowenny i świadomość, że jest Ktoś, kto może pomóc dodaje mi sił. Serdecznie
dziękuję Siostrom Eremitkom za wsparcie. Szczęść Boże. Anna
32 Anna prosi o zdrowie laski do życia i pomoc na codzien
33 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych!
-dziękuje za pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-Dziękuje za pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
Proszę o:
-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
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
Święta Rito módl się za nami!
34 Prosimy o duchowe przyłączenie się modlitwą do Misji Parafialnych (23 -30 I X 2018 r)w Parafii
Macierzyństwa NMP i Michała Archanioła w Bolesławiu.
Módlmy się za dusze czyśćcowe, szczególnie za te parafialne.

35 Prosze o zdrowie dla mnie i aby sprawnie mi posm poszlo umawianie wizyt do lekarza.

