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Intencje z dnia 3 maja:
109 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz o potrzebne łaski.
O dobrego chłopaka oraz o dobrą pracę.
110 Kochana Świta Rito Dziękuję Ci za każdą łaskę. Dziś Proszę o dobre wyniki i zdrowie
dla Mirka i Jego Całej Rodziny żony Krystyny i dzieci Przemka i Philipee, oraz o szczęśliwą
podróż przyjazd i powrót. Proszę o zdrowie dla Mojej Kochanej mamy Marii i dla mnie Kasi
o zdrowie i o Miłość Mariusza, abyśmy byli razem i aby się poukładało i aby został moim
mężem.
111 Za wstawiennictwem Św. Rity O Boże Błogosławieństwo, Opiekę Matki Bożej i pomoc
Ducha Świętego dla Natalki na czas egzaminów maturalnych i wybór drogi Życiowej. RS
112 Za zmarłych tego roku Krystynę i Teofila Gajdeczka od brata Jana z rodziną
113 Św.Rito proszę o modlitwę aby Szymon nie był nigdy uzależniony od używek,aby był
zdrowy,
aby był porządnym człowiekiem ,poznał porządną dziewczynę,aby mógł mieć potomstwo.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji,aby znalazł sens życia. mama
114 Proszę o odnowienie kontaktu z Łukaszem abyśmy mogli stworzyć rodzine
115 O uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor
116 Św.Rito,proszę,módl się o dar Nieba dla moich rodziców śp.Wiesławy i śp.Mirosława.
Św.Rito proszę o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
Natalia
117 Proszę o opiekę,zdrowie i łaski dla Rodziców,dla Sebastiana,Roksany
,Kamila,Kasi,Marcela,Fabiana ,o zdrowie dzidziusia,który ma się urodzić i szcześliwy
poród,dla mojego rodzeństwa z rodzinami,dla mnie.Prosze o pomyślność w życiu dla
nas,proszę o poprawę sytuacji w pracy,o przeniesienie na IT,o kochającego człowieka,bym
poradziła sobie w życiu i przestała być samotna,o utrzymanie przyjaźni, o ustanie
pandemii.Święta Rito wstaw się za moimi prosbami
118 Święta Rito proszę wstaw się za moją prośbą,żeby Michał przeżył i wrócił do
zdrowia.Aga
119 Święta Rito proszę wstaw się za Michałem żeby wyszedł z tego,proszę.Aga
120 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża. O siłę w walce z nałogiem. O powrót do domu. O

zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty i
mamy. O rozwiązanie trudnej sprawy siostry. O powrót do zdrowia siostry. W pewnej
intencji. O podjęcie właściwej życiowej decyzji. O siłę dla wszystkich w walce z
koronawirusem. O powrót do zdrowia Justyny. J.W
121 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych błagam o wstawiennictwo
do Miłosiernego Serca Pana Jezusa Chrystusa o pomoc dla mojej córki w rozwinięciu
rozwoju mowy. Proszę Cię o zdrowie dla niej oraz dla mojej mamy.
122 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny, rodziców oraz w
mojej intencji.
Katarzyna

