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Intencje z dnia 27 czerwca:
72 Św Rito proszę o dar macierzyństwa dla mojej bratowej oraz przyjaciółki Oli i Marzeny.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
73 Św Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża oraz o poprawę sytuacji finansowej w
mojej rodzinie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
74 Św Rito proszę o uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
75 Św. Rito błagam z całego serca o wyproszrenie u Boga potrzebnych mi łask i wyjście z trudnych
problemów finansowych. Bóg zapłać. Sylwia
76 Święta Rito dziękuję za opiekę nad moją rodziną. W szczególności za awans męża, bierzmowanie
syna, skończenie szkoły i zdrowie. Proszę Ciebie o święta w pewnej Tobie znanej intencji i o dalszą
opiekę. Pomóż
aby wszystko było dobrze. Proszę o pomoc, wierzę że mnie otoczysz opieką i całą rodzinę.
Dziękuję bardzo,
M.T.
77 Św. Rito
Wysłuchaj miłościwie prośby z jaką się do Ciebie zwracam, proszę. Pomóż Karolowi się wybudzić,
bądź przy nim i jego najbliższym, daj siłę i wiarę, że Pan im pomoże.
Pokieruj mną na dobrą drogę, daj siłę walczyć ze złem, i nie żebrać o uczucie, błagam nie tym razem.
Proszę wysłuchaj mojej prośby, o dobrego męża, dziecko rodzinę, pomóż moim najbliższym, daj
zdrowie. Okaż mi swoje miłosierdzie i daj mi szanse kogoś pokochać ze wzajemnością, dbać o kogoś,
całym sercem. Nie prosić się o uwagę, ciągle tylko się starać i wymyślać coś czego nie ma, już nie
chce. Błagam pomóż i wysłuchaj wszystkich moich próśb. Wybacz wszystkie grzechy i złe uczynki,
okaż łaskę i wstaw się za mną u Pana, daj mi łzy radości.
Dziękuję za pomyśle zakończenie sprawy finansowej,
78 Boża wola dla Lery, wyzdrowenie ot alergii
Błogosławieństwo Boga za czlionkow chora, Bronisława, Svety
Wieczny pokój dla pewnego zmarłego
79 zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji Marka B.który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej
związanej z prowadzeniem swojej firmy oraz jego syna Huberta B. który wszedł w dorosłość i
dokonuje złych wyborów.Dziękuję za modlitwę Dorota D.
80 Święta Rito, dziękuję Ci pokornie za wszystkie łaski, które otrzymałam za Twoim pośrednictwem.
Proszę o wstawiennictwo do Pana Jezusa i wyproszenie Darów Ducha Świętego i otoczenie mnie
opieką na czas podróży i wypoczynku w sanatorium.
Agnieszka z Sosnowca

81 Proszę o wstawiennictwo świętej Rity o łaskę dobrego męża.O łaskę wzrastania w miłości dla mnie
i dla J-Michała.
82 Miłosierdzie Boże i wieczny odpoczynek dla Wassy, Anatolija, Napoleona, Maji, wszystkich
zmarłych z ich rodzin i pracowników sztuki, zwłaszcza z baletu
Blagoslawenstwo Boze dla Dimy i jiego rodziny i krewnych
Blagoslawenstwo Boze i Boza wola dla Galiny i Inny i ich rodzin i krewnych
83 Święta Rito zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo u Matki Bożej i Pana Boga o
zdrowie i dobre wyniki badań dla mojej bratowej Ani,
aby mogła wychować swoje malutkie dzieci. Proszę o modlitwę i opiekę za całą jej rodzinę.
Twoja czcicielka Ewelina
84 Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa!
Proszę o:
-pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
-pomoc w nauce szczególnie j.angielskiego,biologii,chemii i matematyki
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża dla mnie,Kazimiery i Sylwii
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny szczególnie dla J.,G.,R.,B.,M.,A.,K.,M.
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
I dziękuje za wszystkie otrzymane dary i łaski za Twoim wstawiennictwem.
Święta Rito módl się za nami!
85 Miłosierdzie Boże i wieczny pokój dla Rudolfa, Erica, wszystkich zmarlych krewnych i zmarlych
na AIDS
Błogosławieństwo Boga dla Lery, Lissy, Nataszy, Koli, Wasyi, Stasa,Tani, Ani, jej matki, Benjamina,
Bridgit, Leli i wiecznego odpoczynku dla zmarłych z ich rodzin pszez zastupnictwo Matki Bozaj
Błogosławieństwo Boga dla ludzi o nietradycyjnej orientacji, nawrocanie ich ku Bogu pszez
wstawenictwo Matki Bozej, miłosierdzie Boga i wieczny odpoczynek dla takich zmarłych
86 Św. Rito, proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga za Rafałem. O łaskę nawrócenia, wiary,
samoakceptacji, uleczenia ran wewnętrznych, darów i łask Ducha Św. .O ochronę przed złymi
ludźmi, informacjami,obrazami, o kontakt z osobami, które będą dla niego wsparciem, pomocą i
wzorem do nasladowania.
87 Św. Rito, błagam o Twoje wstawiennictwo u Boga za Damianem. O uleczenie go z raka, o łaskę
nawrócenia, wiary, przebaczenia, samoakceptacji, o napełnienie go darami i laskami Ducha Św. ,o
właściwych znajomych co będą dla niego wzorem do naśladowania i będą go prowadzić drogą Ducha
Św., o ochronę przed złymi ludźmi, informacjami, kontaktami,obrazami.
88 Św Rito proszę o dobrą pracę.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
89 Św Rito proszę o zdrowie dla moich rodziców oraz poprawę ich sytuacji finansowej.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka

