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Intencje z dnia 29 czerwca:
100 proszę o włączenie do lipcowej Nowenny intencji z prośbą o zdrowie dla Ani i Pawła oraz ich
całej rodziny, o zgodę i mądrość w rodzinie, o pogłębienie wiary,o dar rodzicielstwa.
101 Św. Rito
Proszę okaż mi miłosierdzie, wysłuchaj mych próśb, modle się o dobrego męża, dziecko rodzinę, daj
mi szanse być kochaną i kochać, mimo wszystkich grzechów które popełniłam, wybacz mi je. Daj siłę
walki ze złem i moc bym nie żebrała znów o miłość, uwagę. Bym godnie przyjmowała to co Pan mi
zsyła i w końcu poczuła łzy radości, cieszyła się każdym nowym dniem. Boje się ze znów popadnę w
depresję, i złe myśli opanują moją głowę, bądź przy mnie. Daj mi ukojenie i wyciszenie.
Wstaw się w moim imieniu u Pana naszego, pozwól mi mu zaufać i powierzyć swoje życie.
Bóg zapłać za wszystko !
102 Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Jana i Danuty o dobre wyniki badań i uzdrowienie
dla nich. Św. Rito proszę, wstaw się i pomóż im.
103 Proszę o modlitwę za ciężko chorą Agnieszkę - o powrót do zdrowia i dobre wyniki.O siłę w
znoszeniu choroby i pociechę dla niej i rodziny.Święta Rito upraszaj za nami. Amen.
104 Najukochańsza Św. Rito, na wstępie chciałabym Ci podziękować za łaski, za siłę, za zdrowie, że
mnie obdarowałaś w tym trudnym dla mnie okresie. Błagam Cię o dalszą siłę oraz o wstawiennictwo u
Naszego Pana Jezusa aby udało mi się wrócić na wcześniejsze stanowisko w pracy oraz by rodzice
wreszcie przestali się kłócić i choć na chwilę było normalnie, błagam wspomóż mnie w tych trudnych
chwilach. Trwaj we mnie nadal, bądź ze mną zawsze w modlitwie i w pracy, w domu. Błagam nie
opuszczaj mnie nie sama sobie nie poradzę.
Twoje powierniczka Agnieszka
105 O potężna i sławna Święta Rito,
dziękujemy za Twoje cudowne orędownictwo.
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 mogli w końcu cieszyć się spokojem.
By przepełniała nas nadzieja na lepsze jutro.
Byśmy nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie.
Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu.
By nasza córka dobrze zniosła szczepienia i by leki na alergię zadziałały. By wyniki badania USG
naszego drugiego dziecka były pomyślne.
By nasz wypoczynek wakacyjny był bezpieczny, spokojny, pogodny i udany.
Byśmy mogli cieszyć się wolnością.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać naszych pokornych próśb.
MKH
106 Święta Rito! Już nie raz mi pomogłaś, wierzę, ze tym razem tez mnie wysłuchasz. Proszę Cię aby
wszystkie sprawy w końcu się ułożyły tak jak chcę, by mój ukochany szybko zdał prawo jazdy oraz
żeby wszystkie papiery zostały szybko załatwione by mógł wrócić już zza granicy i układać sobie

życie ze mna. Ty dobrze wiesz jakie to dla nas ważne, dlatego proszę Ciebie o to, bo tylko Ty jesteś w
stanie nam pomóc. Proszę, niech w końcu wszystko zacznie się układać!
107 Sw Rito oddaje serce i sumienie Petera Tobie . Jezu ufam Tobie Ty sie tym zajmij
Bog zaplac z calego serca za modlitwe
108 Kochana Świta Rito proszę o uzdrowienie z męczącej mnie od 4 lat choroby oraz o spokój ducha.
109 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej 4 letniej córeczki.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
110 Św Rito błagam o pomoc wyproś mi przemianę serca Jakuba.. niech dobry Bóg połączy nasze
serca ponownie. Tak bardzo mi go brakuje.. serce mi pęka gdy jesteśmy osobno...

