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Intencje z dnia 28 stycznia:
86 Święta Rito, wstawiaj się za śp. Mieczysławem. Polecam też Tobie mnie, moich bliskich oraz
różne moje intencje - jeśli są zgodne z wolą Bożą. Dziękuję.
Rafał
87 W niedziele 28 stycznia 2018 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrznosc wsparcie i laske oraz
blagamy o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Panna Jezusa
Chrystusa i Milosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji abysmy ujrzeli Swiatlo do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego: Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kaszimierz,
Krzysztof Szkoda z Oliwy i Jerzy wraz z cala rodzina Bartoszewiczow - AMEN. Serdecznie blagamy
- SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin modl sie za nami... Krolowo Rozanca Swietego modl sie za
nami... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja...Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof
88 Proszę cię Najukochańsza Matko Boska wstawiaj się razem ze Św. Ritą za moim mężem Józefem
o przemianę jego serca i myśli, cierpliwość, życzliwość prosi żona
89 Święta Rito,prosze Cię o uzdrowienie i wzniecenie miłości w sercu moim i Wojtka, byśmy na
nowo zaczęli ze sobą rozmawiać, przebaczyli sobie,aby bylo tak jak dawniej
Dziękuje za wszystko co uczyniłaś do tej pory i proszę poukładaj moje życie i spraw bym uwierzyła,
że wszystko się ułoży
90 Proszę Cię Matuchno kochana o zdrowie dla wnuków szczególnie dla Sandry i Nikodema - prosi
Babcia Gosia
91 Święta Rito, wysłuchaj modlitwy i dopomóż proszę aby nasze starania z mężem o dziecko stały się
realne i abym w najbliższym czasie była w ciąży. Staramy się już kilka miesięcy i prosimy dopomóż
nam w tym.
Pozdrawiam,
Dominika
92 Proszę o dar potomstwa dla nas.
Dagmara i Tomasz
93 Proszę o dar potomstwa dla Emilii i Łukasza.
94 Św. Rito proszę cię wstawiaj się za mną u Pana abym mogła już niedługo cieszyć się łaską
macierzyństwa
95 Święta RITO –PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH – uproś Matkę Boską
Częstochowską o łaski uzdrowienia dla malutkiej Ani. Już rok zmaga się z nieuleczalną chorobą
genetyczną. Zdrowie Ani w rękach Boga.
Babcia Danusia

96 ŚWIĘTA RITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH- gdzie nie sięga medycyna – tylko
BÓG JEST W STANIE POMÓC. BŁAGAM O MODLITWĘ I ŁASKĘ UZDROWIENIA dla mojej
maleńkiej wnuczki ANI
Babcia Danusia
97 O dobra prace cud otrzymania... laske meza. abym byla zareczona w tym roku o wojtka by sie
zakochal we mnie i zebysmy bylimalzenstwem o dar potomstwa
98 *święta Rito proszę pomóż mi wygrać. niech zwycięży prawda. mój mąż mnie niszczy już ledwo
żyję. Aga
99 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego syna. Proszę aby przestał chorować i mógł wrócić do
żłobka. Proszę również o zdrowie i dużo wytrwałości w wychowaniu syna dla mnie i dla męża.
Proszę również aby udało mi się dostać w maju nową umowę i żebym mogła pozostać w mojej
obecnej pracy.
Bóg zapłać
Bożena

