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Intencje z dnia 25 listopada:
31 W Bogu wiadomej intencji
32 Święta Rito, która już tyle razy pomogłaś... Wyjednaj proszę łaskę nawrócenie dla Michała, który
dawno nie był u spowiedzi i nie przyjął komunii świętej. Namawiam go do tego ale bezskutecznie.
Twój czciciel
33 proszę o modlitwę za mnie o łaskę całkowitego uzdrowienia dla mnie z mych wszystkich
nieuleczalnych chorób i ich objawów i dolegliwości. Proszę Cię Święta Rito o pomoc, uproś dla mnie
u Boga tę łaskę o którą usilnie proszę. Święta Rito, módl się za nami. Amen
34 Św Rito błagam niech mój brat się opamięta i przezwycięży swoje słabości. Niech załatwia pracę
dla K. Niech dogadują się i pracują w Sz jak najdłużej. Niech M dostaje dobre oceny. Żebym była
szanowanym i lubianym pracownikiem. ZebŻe miała przyjaciół a moje niepowodzenie poszło w
zalomnizapo. Niech I i M. K zaczną ydo mnie odzywać. E
35 Św Rito wspieraj i wyproś potrzebne łaski.Zechciej wyjechać mi u Boga przemianę serca Jakuba
by Pan napełnił jego serce prawdziwą miłością do mnie. Boże przemien i moje serce bym potrafiła go
lepiej rozumieć..Boże proszę pomóż...
36 Proszę o modlitwę za zdrowie mojego syna Bartłomieja, mojego męża i moje. Proszę o to aby mój
syn zaczął mówić. O szczęśliwą przeprowadzkę.
Bóg zapłać
Bożena
37 Proszę o modlitwę do Sw. Rity o dobrego lekarza dla Antoniego o laske nawrócenia i uzdrowienia
z urojeń.Prosze o zdrowie i laski dla Marii Andrzeja Uli Jarka i ich rodzin o zdrowie i laski dla moich
bliskich i dla mnie.
38 Święta Rito proszę o pomoc w znalezieniu młodego, odpowiedzialnego, dobrego mężczyzny, który
będzie mnie kochał i szanował, który zostanie moim mężem. Załamana.
39 Święta Rito proszę o pomoc w otrzymaniu ważnych dla mnie stypendiów.
40 Bogu znana intencja
Monika M.
41 Zwracam się z prośbą wsparcia modlitwą o uproszenie łask w mojej ostatniej próbie ratowania
rodziny, ostatniej próbie przekonania żony Justyny do odstąpienia od rozwodu i rozbijania szczęśliwej
rodziny, o pomyślność mediacji, znalezienia dla mnie katolickiego obrońcy sądowego oraz trwałości
łaski uświęcającej, a dla córeczki Nikoli o ochronę przed złem w izolacji od dobra do której jest przez
matkę już od ponad pół roku zmuszana a ja nie jestem w stanie w żaden sposób pomóc.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi i błogosławi!
Króluj nam Chryste!
Tomasz
42 Św. Rito wiesz w czym problem. Proszę pomóż!
d.

43 Prosimy Cie Swieta Rito o powiekszenie rodziny. Juz raz nam pomoglas i stal sie cud, prosimy o
nastepny.
44 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
45 Ja Dorota D.proszę o Boże błogosławieństwo dla moich dzieci Lenki i Huberta oraz dla Andrzeja
S. Serdeczne Bóg zapłać.

