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Intencje z dnia 28 kwietnia:
70 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie nachodził,
o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w trwały związek w postaci małżeństwa i poczęcia
zdrowego dziecka) o ich skuteczne, szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie. o zdrowie i
przemianę Rafała. o zdrowie Jasi, Ewy i Steni. o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej rodziny,
za scementowanie i uratowanie relacji rodzinnych, za nowe powołania do Zakonu Augustiańskiego. za
Syrię, Liban i Włochy. o dar znajomych i przyjaciół.za zdanie prawa jazdy kat.A i B na starych
zasadach. Bóg zapłać.
71 Świata Rito dziękuję za wszystkie łaski otrzymane dzięki Temu wstawiennictwu i proszę Cię o
dalszą opiekę i pomoc.Spraw żeby mój mąż stał się odpowiedzialny i przestał pić i mnie
okłamywać.Prosze o siłę dla mnie w trudnych chwilach, pomyślne rozwiązanie naszych
problemów.Wierze, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę Cie o szczególną opiekę nad
nami.Bóg zapłać.A.
72 Św. Rito,
wybacz mi wszystko, i daj mi szanse proszę, trwaj przy mnie i kieruj, daj mi szansę pokochać kogoś z
wzajemnością, tak bardzo pragnę cieszyć się życiem, staje się wrakiem człowieka, kieruj mną by nie
była zła, proszę
Bóg zapłać ! Wybacz mi
73 o dobrego meza , zdanie sesji, wyjscie z samogwałtu dla pawła, piotra,mateusza, daneila wojtka i
czystosc przedmalzenska dla nich, dobra zone dla Tomka, Krystiana, Marcina, prace na uczelni i w
sadzie
74 prosze o intencje o pomyslnr zalAtwienie spraw urzedowych i spaskowych.
75 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. RITY o przywrócenie bliskich relacji pomiędzy mną i
bliską memu sercu osobą. Błagam o wsparcie w uzdrowienie tej relacji oraz wzajemnego zaufania.
76 Proszę o wstawiennictwo u św. Rity w intencji powrotu przeze mnie do zdrowia.
77 Św.Rito proszę spraw cud aby 20 lat małżeństwa Magdy nie skończyło się rozwodem, niech
komunia św. córki Ani połączy ich spowrotem. Niech kochanka odpuści i zostawi dzieciom ojca. To
moja sąsiadka ze starego podwórka siostry.
78 Święta Rito błagam o cud nawrócenia dla mojego syna I uwolnienie z nałogów.Jezu Ty się tym
zajmij .
79 Św. Rito z całego serca proszę Cię o opiekę Twoją, Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej
nade mną, moim ukochanym mężem Przemkiem i nad naszym synkiem Marcelem, o zgodę, szacunek
i miłość w naszej rodzinie. Proszę umacniaj nasze małżeństwo każdego dnia, daj nam obydwojgu siłę
do walki z naszymi słabościami. Pomóż nam w pracy nad sobą i nad naszym związkiem.
Św. Rito wlej proszę w serce Przemka spokój i wiarę tak by obdarzył mnie swoim pełnym zaufaniem i
już nigdy się ode mnie nie odwracał.
Św. Rito poprowadź mnie i Przemka prostą drogą do kościelnego sakramentu małżeństwa.

Św. Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo i tak wielki dar jakim jest nowe życie. Za szczęśliwe
rozwiązanie, troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek nademną i nad synem. Proszę wstaw się do Pana
Boga i Jezusa Chrystusa by nasze dziecko było zdrowe i silne, by rosło i prawidłowo się rozwijało.
Św. Rito dopomóż mi bym szybko wróciła do pełnej sprawności, by blizna po cesarskim cięciu dobrze
się wygoiła. Dbaj proszę o mnie, o męża i naszego syna.
Św. Rito proszę o dar trwania w zdrowiu, o wyzdrowienie z dotychczasowych chorób dla mnie,
Przemka i naszych najbliższych.
Proszę wstaw się za mną bym wydobrzała, wyleczyła kontuzję kręgosłupa i zapalenie pęcherza
moczowego.
Św. Rito proszę o powodzenie w nowej pracy, o to bym przyniosła chlubę firmie i dumę mojemu
przełożonemu oraz ukochanemu Przemkowi.
Św. Rito proszę o spokój i wieczne odpoczywanie dla mojego kochanego chrzestnego Waldka.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
80 Święta Rito proszę cię o zdrowie dla taty i dla mnie oraz o to żeby wszystko ułożyło się po mojej
myśli w życiu uczuciowym oraz w pracy .

