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Intencje z dnia 30 czerwca:
111 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę,donosić i urodzić zdrowe
dziecko.
Aby jej mąż zmienił swój stosunek do jej dodatkowej pracy, bo musi ona dużo podróżować i jest
przepracowana, zestresowana, co nie sprzyja zajściu w ciążę i jej donoszeniu. Proszę więc o opiekę
podczas jej i moich podróży.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało mi się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów i
remont łazienki.
Oprócz tego pomóż mi proszę znależć bardzo dobrą i bezpieczną pracę we Francji w okresie letnim.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka, którego pokocham,
a on otoczy mnie miłością, czułością i bezpieczeństwem materialnym.
Pomóż mi odnaleźć radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
112 Kochana Święta Rito, błagam Cię z całego serduszka o modlitwę. Proszę Cię niech ta
beznadziejna sytuacja się kończy, niech mój przyjaciel Grzegorz wróci do pracy tam gdzie pracował.
Mniej w opiece moje kochane dzieci.
113 Serdecznie proszę o gorąca modlitwę za mojego syna Dominika uzależnionego od narkotyków i
uzdrowienie z choroby psychicznej.Blagam Katarzyna
114 Proszę Cię Święta Rito o Twoje orędownictwo do Boga Najwyższego w intencji o łaskę
nawrócenia dla Karoliny i o miłość i zgodę w mojej rodzinie.
Jacek
115 Proszę o intencje modlitewna za syna Ignasia który w środę 4 lipca będzie przechodził ważne dla
jego zdrowia badania. Proszę również o szczęśliwa diagnozę.
Mama. Ania.
116 Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa o szczęśliwą podróż, bezpieczne wakacje, zdrowie,
przebaczenie grzechów i obfite błogosławieństwo dla Nataszy, Martyny, Michała, Ireny, Teresy,
Amelii i Jana.

