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Intencje z dnia 28 maja:
110 pokornie proszę o wstawiennictwo modlitewne za wstawiennictwem św Rity za mną w sprawie
wyjścia z trudnej sytuacji zawodowej dla mnie
111 *Świata 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,miłości, żebyśmy
byli zdrowi,pomóż nam w życiu codziennym , osobistym i zawodowym, pomóż nam w realizowaniu
naszych planów,pomóż żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
112 SW Rito dziękuję za dzień i proszę o błogosławieństwo Boże na jutrzejszy dzień dla moich dzieci
dla mnie i moich najbliższych.
113 Św .Rito błagam cię z całego serca spraw proszę żebym znalazł godną prace dzięki której bym był
szczęśliwym człowiekiem
114 SW RITO.
Dziękuję serdecznie za wysłuchanie moich próśb i uzdrowienie Leszka. Dzisiaj przychodzę do Ciebie
również z pokorą i proszę Cię o uzdrowienie mojej siostry Aliny , która jest po operacji torbieli jajnika
wspomóż w tym ciężkim czasie i jeżeli to możliwe wylecz jej chorobę. Dziękuję Ci , że Mateusz
urósł. Wspomagaj mnie w zdrowiu . Daj zdrowie Januszowi, pomoc w rodzinie Piotra. Błogosław
wszystkim ludziom w niedoli
Twoja Trzcicielka Gosia
115 Dziś rozpoczęłam pierwszy dzień nowenny za wstawiennictwem św. Rity.
Proszę o modlitwę w intencji daru macierzyństwa. Mam za sobą 7 lat bezskutecznych prób. Nie
zawsze, były one zgodne ze Słowem Bożym ale wiem, że tylko gorąca modlitwa pozwoli mi i mężowi
na cud zostania rodzicami.
Z Bogiem
Paulina
116 sw Rito proszę o zdrowie dla córki i aby urodziła zdrową córeczkę
117 Święta Rito dziękuję ci za wszystko
Proszę jeszcze o zdrowie dla siebie i o to abym załatwiła wszystko co jest związane z zakupem domu.
Błagam Cię
118 święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę wstaw się za mną do Pana Boga
niech wysłucha mych modlitw o przemianę M., o łaskę natchnienia dla Niej i otworzenia oczu na
pewne sprawy.
119 Proszę o modlitwę w intencji:
- błogosławieństwo Boże i nawrócenie dla rodzin: K., L., G., N., Sz.
- narzeczonych A. i A. o rozeznanie woli Bożej, szczęśliwe małżeństwo
- opiekę Matki Bożej dla małżeństwa E., M., M., A.
- bezproblemową obronę doktoratu dla A.
- uwolnienie ze wszystkich nałogów dla A., M., S., Ł, M.,
- wszystkich Kapłanów, Siostry i Braci Zakonnych
- pokój na świecie

- dobre relacje w pracy dla wszystkich członków rodzin: K., L., G., N.
- rozeznanie woli Bożej dla A.
- szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka
Bóg zapłać!
A.

