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Intencje z dnia 25 maja:
49 Bogu znana intencja
50 Sw Rito Proszę z całego serca o pracę dla mojego syna Damiana.
51 Swieta Rit,
bardzo dziekuje za pomoc i opieke jaka obdarzasz cala nasza rodzine. Wiem, ze jestes z nami w
trudnych chwilach i to dodaje nam otuchy.
Swieta Rito prosze Cie o pomoc i dalsza opieke oraz o mozliwosc pracy.
Twoja wierna czcicielka
Joanna
52 Święta Rito pomóz abym zdobyła pieniadze na leczenie córki - dopomóż mi Ty wszystko możesz
Twoja sł€żebnica
53 Kochana Św. Rito,
Pragnę zawierzyć Tobie wszystkie moje trudne sprawy, proszę o miłość i zgodę w rodzinie, o zdrowie
dla najbliższych, dla chorego Tymka oraz o łaskę znalezienia dobrego męża, dom i rodzinę dla mnie i
mojej siostry. Wyproś potrzebne łaski w nowej pracy.
Karolina
54 proszę o modlitwę w następujących intencjach: aby ojcu udało się uzyskać dodatek pielęgnacyjny
w ZUS-ie oraz aby mi udało się znaleźć szybko odpowiednią do moich możliwości i uzdolnień prace
którą mógłbym łączyć z rentą
55 Święta Rito, błagam Cię o łaskę przebaczenia ze strony narzeczonego, łaskę miłości z jego strony.
Proszę żeby nasz związek się nie rozpadł, umocnił się, żebyśmy byli rodziną, aby nam się ułożyło.
Proszę o łaskę małżeństwa i macierzyństwa. Święta Rito czuję że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji,
błagam Cie o pomoc, niech Bóg to nam poukłada.
56 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 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

57 Św. Rito, proszę Cię o szczęśliwe przejście przez chemię dla mojej mamy Lucyny,proszę o pomoc
w walce z rakiem. Proszę o mądre decyzje dla mojego męża Łukasza. Miej w opiece moją rodzinę.
Bóg zapłać JGS
58 Kochane Siostry
Proszę o modlitwę w intencji mojej koleżanki Kasi , która będzie przechodzić operację i czyni starania
o poczęcie dzieciątka.

