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Intencje z dnia 30 grudnia:
49 W Bogu wiadomej intencji
50 Święta Rito ratuj moje zagubione dziecko i niech Bóg przyprowadzi ją do nas i nie pozwoli jej na
zgubną drogę po której kroczy .Oby zrozumiała swój błąd jak strasznie rani rodziców i niszczy swoje
piękne życie .Boże zawróć ją z tej haniebnej drogi bo nie rozumie co czyni przez jej zaśmiecony
umysł przez osobę której zawierzyła.Oby Nowy Rok przyniósł nam od Boga i Ciebie dobre wieści i
zmianę w jej umyśle .Nie pozwól jej Boże kroczyć tą zbłąkaną drogą , wskaż jej drogę do rodziców
których porzuciła i zapomniała o ich miłości , dobroci i szacunku . Przyprowadź ją do nas Boże wolną
od błędów .Pomóż nam
51 Błagam o uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor.
52 Święta Rito proszę Cię o uzdrowienie moich relacji z Arturem. Rozpal Jego serce uczuciem do
mnie i spraw, aby zatęsknił. Proszę Cię Ty doskonale znasz ta sytuacje proszę pomóż mi w tak ważnej
dla mnie sprawie. Rito może to Ten jedyny na całe życie a jeśli nie Ten to proszę postaw na mojej
drodze osobę, którą pragniesz mi dać i spraw aby moja samotność się skończyła. Tylko w Tobie
nadzieja.
53 Święta Rito proszę Cię o dobrego męża. Spraw, abym była dobrą żoną i mamą naszych dzieci.
Proszę naucz mnie kochać pomóż otwórz na drugiego człowieka na milosc.
54 Proszę o miłość M., jego obecność w moim życiu i wzajemne zrozumienie. Abyśmy byli razem i
obdarzali się szacunkiem. Aby M. był zdrowy a sprawy zawodowe układały się po jego myśli.
Abyśmy czuli wewnętrzny spokój.
Z nadzieją i pokorą,
Ewa
55 ŚW. RITO.BARDZO CIĘ PROSZĘ O:
1. O POWRÓT DO ZDROWIA MAŁGOSI I SIŁĘ DLA JEJ RODZICÓW
2.ZDROWIE DLA JOANNY I JEJ RODZINY I POMYŚLNOŚĆ W PRACY
3.CUD UZDROWIENIA DLA ANDRZEJA, MARZANNY, ANNY I ALEKSANDRY
56 Prosze o modlitwę w intencji Mojej i Przmeka by zrozumiał swoje błędy i żebyśmy razem mogli
kroczyć przez życie ścieżkami Pana Jezusa! Św Rito modl się za nami! Jezu ufam tobie!
57 Proszę o modlitwę za mojego męża Tomka, ktory 3 stycznia będzie miał rezonans głowy.Od
dłuższego czasu ma bóle głowy i silne krwotoki z nosa.Niech Dobry Bóg ześle na niego wszystkie
potrzebne mu łaski.Bóg zapłać
58 W niedziele 30 grudnia 2018 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrzsnosc wsparcie i laske oraz
blagamy o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Pana 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.Kazimierz,
Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z cala rodzina Bartoszewiczow - AMEN. Serdecznie blagamy
- SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin modl sie za nami... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie

za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Krolowo Rozanca Swietego, modl sie za nami... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof
59 Czcigodna Święta Rito,
Proszę o łaskę zdrowia dla mojej Rodziny oraz o pomyslność w pracy zawodowej i dobre wybory.
Proszę też o modlitwę za ostatnio zmarłych z mojej rodziny - Ciocię Helenke i Wujka Dona.
D.
60 Święta Rito,
proszę o modlitwę za mnie i moją żonę Kasię, aby nasz związek trwał, aby mógł się dalej rozwijać,
aby między nami było zaufanie. Proszę Cię również o to, aby nasze małżeństwo przetrwało wszelkie
przeciwności losu i żebyśmy wspólnie potrafili rozwiązywać nasze problemy. Marcin

