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Intencje z dnia 26 sierpnia:
34 Proszę o zdrowie dla siebie i swojej rodziny oraz o wsparcie psychiczne w walce z choroba
Dziękuję
35 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji znalezienia dobrej pracy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
36 Św.Rito chroń moją rodzinę od wszelkich spraw trudnych i beznadziejnych
MB.
37 Proszę o modlitwe w intencji o łaskę rodzicielstwa dla Hanny i Sebastiana.Serdeczne Bóg zapłać
H.S.
38 Święta Rito z Cascia proszę Cię o wstawiennictwo w uproszeniu u Boga łaski zdrowia dla mnie,
żebym wyzdrowiała i nie musiała mieć operacji i mogła spokojnie żyć być dobrą matką i żoną. Proszę
o zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Bóg zapłać. M. D.
39 Kochana Święta Rito...
wiesz co nęka moje serce i duszę każdego dnia
proszę pomóż opanować strach
proszę uwolnij nas od kłopotów
proszę pomóż mojemu mężowi...
modle się do Ciebie każdego dnia
wstaw się na nami, za moją rodziną u Jezusa Miłosiernego, wybłagaj potrzebne łaski
nie zostawiaj nas w potrzebie
pomogłaś już kiedyś pomóż i teraz, błagam...
40 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę o zdrowie dla mnie,Fabianka,Marcelka,moich
synów,synowych,rodziców,rodzeństwa.Prosze ,by były mąż nie przeszkodził w weselu mojego
syna.Aga
41 za zmarłych dziadków Helenę i Jana Hewlik oraz Maksymiliana Polok
Bóg zapłać Joanna
42 O łaskę Bożą, aby dzieci widziały we mnie dobro, pomimo że walczę o Jezusa w mojej rodzinie i o
sprawy Boże.
Łukasz
43 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji poprawy relacji z moim rodzeństwem.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka

44 Kochana Św. Rito, proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża dla mnie i siostry o dom,
rodzinę i łaskę macierzyństwa. Proszę o opiekę w pracy, o zdrowie dla taty i chorego Tymka. O zgodę,
pokój i pojednanie w rodzinie
Karolina

