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Intencje z dnia 3 grudnia:
118 Kochana Święta Rito !Wysłuchaj moich próśb. Błagam!
119 O spotkanie z Darkiem, o łaskę radości wiecznej dla wujka Franka w 27 rocznicę odejścia.
Za Serkana o odnowienie kontaktu, w intencji znalezienia pracy dla mnie.
120 Święta Rito,
Proszę uproś łaskę uzdrowienia, pojednania, prawdziwej odwzajemnionej miłości i sakramentalnego
zwiazku małżeńskiego dla M i M. Błagam wstaw się za nami u Boga Najwyższego, aby On w swej
nieskończonej miłości pojednał nas już na zawsze!
121 Proszę o modlitwę aby Marek i jego rodzina uwolnili się z toksycznego wpływu Ewy i
toksycznych z nią relacji. Aby Duch Święty ich oświecił, by zobaczyli, że ich wykorzystuje,
pasożytuje na nich i mieli w sobie wystarczająco dużo siły i mądrości, aby wydostać się z tej
toksycznej znajomości i ją zakończyć. Proszę o uzdrowienie tej chorej relacji.
122 Dziekuje Świeta Rito za wszystkie łaski i za zdrowie. Proszę o modlitwę za Gerta aby wyzdowial
z depresji . Proszę o modlitwę za dzieci i za lepszą przyszłość dla nich . Niech duch święty ma nas w
opiece i chroni nas każdego dnia. O proszę o zdrowie dla Ewy aby włosy odrosły . Za uzdrowienie
Andrzeja który jest po udarze i walczy o każdy dzień niech Duch Święty ma go w opiece.
123 Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Św.Rity jestem Ci ogromnie wdzięczna za
wszystkie łaski, których nam udzieliłeś w ciągu 40-lecia naszego małżeństwa.Za nasze kochane
dzieci,rodzinę,księży, krewnych,przyjaciół,znajomych,sąsiadów i wszystkie spotkane osoby.W
największej pokorze błagamy o Twoje błogosławieństwo,zdrowie,potrzebne łaski na dalsze lata
naszego życia.By nasze dzieci założyły szczęśliwe,pełne miłości do Ciebie rodziny.Obdarz je Panie
licznym potomstwem.Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże Nieskończony,Miłosierny i bardzo
Łaskawy.
124 Panie Boże - obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną,
i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło.
Boże proszę Cię, pomóż mi abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze pamiętał,
że mam je od Ciebie!
125 Za pośrednictwem Św. Rity bardzo pragnę podziękować za otrzymane łaski, proszę o
wstawiennictwo w prośbie o opiekę i zdrowie dla mnie, mojej córki oraz wszystkich moich
najbliższych. Proszę również Św. Rito wyproś dla mnie łaskę aby serce M wypełniło się miłością do
mnie do do naszego dziecka, abyśmy mogli stworzyć kochający się związek małżeński i dom, a
kobieta która teraz pojawiła się u jego boku ułożyła sobie życie z dale od nas, proszę aby zniknęła
przeszkoda która nie pozwala nam teraz być razem. Błagam Cię Św. Rito. A
126 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH, DZIĘKUJĘ CI ZA
ZDROWIE, ZA ZYCIE, ZA SPEŁNIANIE SIEBIE, ZA WSZELKĄ ŁASKĘ I POMOC, DZIĘKUJĘ
CI ZA MIŁOŚC, DZIĘKUJĘ CI ZA SIŁĘ, ZA TO,ZE DO KOŃCA 2018 PRZYJELI MNIE NA
STUDIA DOKTORANCKIE, NA NTNU, ZE ZNALAZŁAM SZYBKO DODATKOWA PRACĘ I
MIESZKANIE, DZIĘKUJĘ CI ZA PRZEOGROMNĄ MIŁOŚĆ MAGNE DO MNIE, ZA TO ZE
JESTESMY RAZEM, ZE MI SIE OSWIADCZYŁ NA BALI, ZE KOCHA MNIE PONAD ZYCIE,

ZE JESTEM NAJWAZNIEJSZA NA SWIECIE DLA NIEGO DZIEKUJE CI ZA WSZYSTKO, ZE
W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA, SUKCES, BOGACTWO, MIŁOŚĆ
127 Proszę Cię Święta Rito o modlitwę w intencji mojej żony i córki.
Jacek.
128 zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji moich kochanych rodziców Marii i Czesława o dobre
zdrowie i długie życie dla nich. Dziękuję, Magda

