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Intencje z dnia 26 września:
43 Święta Rito, wiem że już nieraz mi pomogłaś. Dzięki Twojemu pierwszemu wstawiennictwu moje
życie bardzo się zmieniło (zdecydowanie na lepsze), a minęło już kilka lat od tego momentu. Dzisiaj
znów proszę Cię o wsparcie. Daj mi siłę i energię aby udało mi się z powodzeniem przejść przez nowy
projekt, którego się podjęłam. Proszę Cię również o zdrowie dla moich rodziców i spokój ducha dla
mojego przyjaciela. Nie jest złym człowiekiem, jedynie pogubił się w życiu... W Tobie moja nadzieja.
Wiem że ostatnio pogubiłam się trochę w życiu, ale obiecuje poprawę. Wymódl dla mnie uzdrowienie
duchowe. Kasia
44 Proszę o modlitwę za pośrednictwem Świętej Rity.O modlitwę za zdrowie mojej córki Katarzyny,
aby wyzdrowiała , szczęsliwie zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Święta Rito proszę Cię o
pomoc, ufam Ci i wierzę , że nas nie opuścisz.
Elzbieta
45 bardzo proszę o wstawiennictwo w sprawie związanej z Andrzejem S.o Boże błogosławieństwo dla
nas, o szczęśliwe zakończenie naszego związku sakramentem małżeństwa/ nie mamy żadnych
przeszkód ażeby zawrzeć związek sakramentalny/ , oraz o to ażeby mama Andrzeja dała nam swoje
błogosławieństwo.Za wsparcie modlitwą serdeczne Bóg zapłać.Dorota D.Chciałabym jeszcze
podziękować za Huberta i Lenę.
46 Bogu znana intencja
Monika M.
47 Proszę pokornie św. Rito wyproś mi przemianę serca Jakuba... niech dobry Bóg polaczyl nasze
serca ponownie... sprawi by on szczerze mnie obdarzył miłością, by potrafił się otworzyć.... Boże
przemień też moje serce spraw bym i ja potrafiła go zrozumieć.... tak bardzo go kocham ....serce mi
pęka gdy jesteśmy osobno... Boże uczyń ten cud błagam
46 Prosze bardzo o gorąca modlitwe za moja manę o potrzebne łaski i za tate również o to. Bóg
zaplac!
47 Uprzejmie proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Proszę
o wiarę, dla mnie która może przenieść biblijną górę. Proszę o łaskę szczęśliwego porodu i urodzenie
zdrowej dziewczynki.

