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Intencje z dnia 27 sierpnia:
56 Proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Wiktora. Ma 5 miesięcy, ma infekcję nieżytową,
bardzo się męczy i martwi swoich rodziców. Jego tata, Rafał, również jest chory. W niedzielę planują
przyjechać do nas na chrzest św. Bardzo zależy nam na ich obecności oraz wszystkich osób z bliskiej
rodziny.
Dziękuję za wsparcie modlitwą
Joanna
57 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
58 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o znalezienie dobrze płatnej pracy.
Proszę o łaskę podejmowania dobrych życiowych decyzji.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie.
Proszę o łaskę wytrwania i poprawy sytuacji w pracy
u męża.
Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę, żeby zagęściły mi się włosy oraz żebym schudła.
59 Święta Rita błagam Cię o wstawiennictwo w wiadomejnsprawoe, błagam o pomoc.Ola
60 O potężna i sławna Święta Rito,
dziękujemy za Twoje cudowne orędownictwo. Ty jesteś naszą niezrównaną Świętą od spraw trudnych
i beznadziejnych.
Prosimy Cię o pomyślne zakończenie kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i
sprawach osobistych.
Prosimy Cię o zdrowie dla naszej Córeczki i nienarodzonego jeszcze dzidziusia.
Prosimy o zdrowie i miłość dla całej rodziny.
Byśmy nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie.
Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu.
By poród naszego drugiego dziecka był szczęśliwy i bezproblemowy.
Byśmy mogli cieszyć się wolnością.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać pokornych próśb, które do Ciebie
zanosimy.
MKH
61 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych!
Proszę o:
-dziękuje za pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
-pomoc w nauce
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny

Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
I dziękuje za wszystkie otrzymane dary i łaski za Twoim wstawiennictwem.
Święta Rito módl się za nami!
62 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie z raka dla mojej mamy Lucyny.Bóg zapłać JGS

