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Intencje z dnia 27 kwietnia:
91 Sw Rito proszę o zdrowie dla brata i kuzyna
św Rito proszę o szczęśliwy powrót do domu i opiekę podczas długiej podróży
92 Sw Rito proszę o dar zdrowego wnuka oraz o zdrowie dla córki
93 Proszę o objęcie modlitwą intencji:
+ O rozeznanie drogi życia dla Michała;
+ O prowadzenie ss. Aleksandry przez Trójcę Święta w kierownictwie duchowym.
94 Kochana święta Rito dziękuję Ci za opiekę nad Irenką w szpitalu. Proszę z całego serca o zdrowie
dla niej i całkowite uzdrowienie.
Proszę Cię o błogosławieństwo dla związku Kinga i Jarka i o dar sakramentu małżeństwa dla nich.
Święta Rito proszę o łaskę zdrowia dla Kingi i Jarka i ich rodzin, szczególnie dla Ireny, Basi,
Katarzyny, Cezarego, Mai, Mateusza, Janiny i Beaty.
Proszę Cię o zgodę w rodzinie, a szczególnie o uzdrowienie serc: Doroty i Krystyny i ich powrót do
dobrej przyjacielskiej rodzinnej relacji z Ireną i Kingą. Proszę Cię także o rozwiązanie trudnej sprawy
pomiędzy Sylwią i Katarzyną i o uzdrowienie tej relacji.
Święta Rito pomóż Mateuszowi w znalezieniu pracy. Daj łaski potrzebne dla niego.
Proszę o pomoc dla zagubionej Mai i uzdrowienie jej.
Proszę o łaskę nawrócenia dla Leszka, Mateusza, Jakuba, Moniki, Rafała i Marka.
Proszę o ochronę przed niesprawiedliwością w pracy dla K.
Proszę o łaski potrzebne dla Kingi, Jarka, Ireny, Magdaleny, Agnieszki, Anity.
Proszę Cię święta Rito o łaski w intencjach Bogu wiadomych ...
95 Święta Rito,
Zanoszę do Ciebie gorącą prośbę o postawienie na mojej drodze przyjaciela , przyjaciółki ,którego
nigdy nie miałam. Zawsze jestem sama i nie mam z kim porozmawiać, użalić się , dostać radę, w
głowie przerabiam problemu rozmawiając sama ze sobą. Pomóż mi , aby ktoś taki stanął na mojej
drodze. Bardzo proszę. Joanna
96 Wyrwij nas Jezu z grzechu i poprowadź na proste wyzyny, chwala Ci wierze ze tylko Ty mozesz
nas wyprowadzic z tej wieloletniej sytuacj, dzieki Ci za to przyjmuje przez wiare moc twojego
blogoslawienstwa, ufam ci Jezu.
97 Chciałbym poprosić o modlitwę za przyczyną św.Rity z Cascia :
- O łaskę przywrócenia do żywej wiary, upamiętanie synów (dwóch) mojego kolegi Zbyszka oraz
mojej żony Małgośki naszych dzieci Magdy, Jaśka, Tymka,Maryśki,
Jarosława - o upamiętanie i powrót do relacji małżeńskiej ze swoją żoną.
- o pomoc Bożą i ludzką dla Waldka, Darka, Adama.
Panie Boże Boże serdecznie zapłać !
Pozdrawiam - dariusz.
98 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny A szczególnie dla Rajmunda. Uproś u Boga by moje
wnuki dobrze się uczyły. Dopomóż by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Pomóż by
Daria i Adam mieli dobrą pracę. Pomóż by się spełniło moje marzenie. Za wszystkie otrzymanie łaski
i wysłuchanie prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie

99 *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, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż żebyśmy nie
odchodzili od Boga. Aga

