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Intencje z dnia 30 lipca:
84 Święta Rito. Dziękuję za dotychczasowe łaski . Bardzo proszę o wstawienictwo u Pana Boga w
intencji szczęśliwej podróży i powrotu. Dla mnie i mojej rodziny.
85 Świeta Rito dziękuję za pomoc ale proszę wspieraj mnie dalej i pomóż mi w ptowadzepro firmy.
Niech przynosi mi zyski błagam.
86 Święta Rito błagam o łaskę uzdrowienia moich relacji z Arturem. Proszę rozpal w Jego sercu
szczere uczucie do mnie. Spraw, aby za mną zatęsknił. Proszę wybacz mi wszystkie błędy jakie
popełniłam oraz koleżankom, które mi źle życzyły abym nie była z Arturem co sprawiło ze Go
odtracałam.
87 Droga Święta Rito !
dziękuję Ci za wszystkie łaski które otrzymuję za twoim wstawiennictwem każdego dnia. Proszę Cię o
pomoc bo bardzo żle już to wszystko znoszę. Pomóż żeby w naszym domu zapanował spokój,
wzajemne zrozumienie, żeby mój mąż wyleczył się z chorobliwej zazdrości i nienawiści w stosunku
do mojej mamy a żeby również ona zaczęła się z nim dobrze dogadywać. Proszę Cie kochana Święta
Rito pomóż mi w tej sprawie bo pragnę żeby moje dziecko miało szczęścliwe i spokojne dziecińśtwo
!!! błagam pomóż
twoja czcicielka
88 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
89 św. Rito wstaw się za Leszka Bura u Pana Boga.
Uproś mu potrzebne łaski, żeby wyszedł z długów,
które narobiła Joanna. Czy Joannę św. Rito ruszy
sumienie- to bardzo zimna i skryta osoba.
90 O dobra zone dla mnie i uzdolnienie do tego powołania. bo nic mi w zyciu sie nie układa.
Bóg zapłać.
grzesiek
91 Proszę serdecznie o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej psychiki i
umysłu z depresji, nerwicy, natrętnych myśli, które uniemożliwiają mi
normalnie życie i działanie , o silną wiarę, odnalezienie drogi
życiowej, abym naprawił swoje błędy, o silną wiarę, dary ducha
świętego, o to by sprawy życiowe potoczyły się ku dobremu, by
powróciła chęć do życia i pasja, aby Bóg uleczył mnie z chorób ciała,
skóry, by moje życie się ułożyło bym się usamodzielnił, znalazł pracę,
abym uwolnił się z toksycznego środowiska, aby w mojej rodzinie
poprawił się relacje między jej członkami, zniknęła nienawiść i
alkoholizm, aby pojawiły się w moim życiu osoby, które mi pomogą, o
potrzebne łaski i błogosławieństwo boże dla mnie i mojej rodziny oraz
dla wszystkich kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Bóg zapłać!
Pozdrawiam,
Tomasz

92 Św. Rito proszę o Twoje wstawiennictwo do Pana za kuzynem Maćkiem, który po tragicznym
wypadku jest w stanie krytycznym.
Wyproś, proszę łaskę ocalenia jego życia.
Tak bardzo Maciek potrzebny jest żonie w ciężkich zmaganiach z nieuleczalną chorobą ich 8-letniej
córeczki.
93 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz przemianę
jego serca
94 Św.Rito bardzo proszę Cię o pomoc-uzdrowienie mnie z boleriozy i by zeszła opuchlizna z lewej
stopy.Za 5 tyg.czeka mnie wyjazd do pracy,ratuj proszę bym wyzdrowiała i dała radę pracować.Ada
D. z woj.lubuskiego.
95 Zwracamy się z prośbą o modlitwę za ciężko chorego Piotra. Informacja o chorobie spadła na całą
rodzinę jak grom z jasnego nieba. Nowotwór okazał się bardzo zaawansowany. Nieuleczalny. Piotr
jest ojcem chrzestnym naszej najmłodszej córki, której święta Rita wybłagała 5 lat temu łaskę
zdrowia. Wierzymy, że dla tego wspaniałego, ciężko pracującego męża i ojca, który nigdy nie
odmówił pomocy, święta Rita też wyprosi u Pana Jezusa łaski. Bardzo prosimy o modlitwy w jego
intencji.
Sylwia i Marek
96 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojego taty. O szczęśliwy przebieg jutrzejszej
operacji.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
97 Bogu znane intencje
98 Swieta Rito proszę Cię o dobrą pracę, wyrozumiałego pracodawcę, proszę wskaż gdzie mam
wyslac CV, by odezwali się z tej pracy właściwej, o dobre wynagrodzenie, godziny pracy, abym w
nowej pracy mogła rozwijać się zawodowo.
Proszę, bym nie szukała dlugo nowej pracy.
Dziękuję za wszystkie łaski.
Emilia

