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Intencje z dnia 30 maja:
135 Z całego serca proszę o modlitewne wsparcie do mojej cudownej patronki z bierzmowania św.
Rity o Dary Ducha Świętego, potrzebne siły i wytrwałość w ostatnich 4 dniach nauki do egzaminu z
prawa karnego oraz o światło Ducha Świętego i pomyślny przebieg tego egzaminu w dniu 3 czerwca
br. Proszę św. Ritę by wyprosiła mi u Boga potrzebne siły na ten czas.
136 W Bogu wiadomych intencjach
137 Kochana Święta Rito Dziękuję Ci za wszystko. Dziś piszę z prośba o zdrowie dla człowieka o
Imieniu Sławomir, który miał wypadek samochodowy i obecnie w szpitalu. Proszę aby odeszła ode
mnie klątwa, którą ktoś na mnie rzucił Kasię. Proszę, aby mi się poukładało z Mariuszem, którego tak
Kocham, aby Mariusz został moim mężem. Proszę o zdrowie dla mojej kochanej mamy Marii dla
brata Mirka z rodziną z prośbą, aby się wybudował. Kochana święta Rito Proszę jeszcze w intencji
wszystkich którym obiecała modlitwę.
138 Sw Rito proszę zeby wnuczka urodziła sie zdrowa oraz o zdrowie dla córki
139 Proszę o modlitwę w intencji - Proszę Ojcze,przez Bolesne Serce Maryi,uwolnij nas,mnie i dzieci
Kamila i Kingę od ciężarów naszych przodków, aby nie wpływały już więcej na nasze obecne
życie.proszę Ojcze Niebieski o uzdrowienie i o
uwolnienie naszych drzew genealogicznych i o oczyszczenie i o ochronę
przez najdroższą Krew,mękę,Krzyż Chrystusa.
Bóg zaplac!
Joanna
140 Bogu znane intencje
d.
141 <3 za Wojtka chorego na białaczkę złe wyniki--ale nadal uparcie odmawia powrotu do Jezusa i
Matki Najświętszej, u spowiedzi był jakieś 55lat temu ! Nie wiadomo le mu pozostało do przeżycia-nikt z nas tego nie wie---błagam Was o modlitwę w jego intencjach o łask nawrócenia, pojednania,
wybaczenia---aby swoim uporem , zatwardziałością serca nie ranił syna. Aby w końcu poszedł do
spowiedzi i prawdziwie się nawrócił.
142 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
143 święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę wstaw się za mną do Pana Boga
niech wysłucha mych modlitw o przemianę M., o łaskę natchnienia dla Niej i otworzenia oczu i serca
na pewne sprawy.
144 Kochane Siostry, proszę o modlitwe moich intencjach o dobrego męża dla mnie, jeśi jest to
zgodne wolą Bożą, o ukończenie studiów oraz o dobrą, dobrze płatną pracę na pół etatu blisko domu.
Bóg zapłać.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Agnieszka

145 Proszę Siostry o modlitwę za mojego ojca, ma podejrzenie raka płuc:(
146 Święta Rito proszę cię w intencji pomyślności na zbliżającej się sesji egzaminacyjnej oraz
ukończenia pierwszego roku studiów. Proszę o siłę i motywację.
Aleksandra
147 Święta Rito!
Patronko od spraw trudnych i beznadziejnych! Miej w opiece mnie i moją rodzinę w tych trudnych dla
nas czasach! Dodaj nam siły i wiary, że wszystko się ułoży! Czuwaj nad nami, a zwłaszcza nad moim
ukochanym Tatą, by nie tracił sił, wiary i pozytywnego myślenia! Spraw, aby problemy, w których się
znaleźliśmy rozwiazały się po naszej myśli, żebyśmy mogli się cieszyć życiem bez strachu i
niepokoju. Powierzam Tobie Święta Rito siebie, moich najbliżych i moje problemy bo jeszcze nigdy
mnie nie zawiodłaś! Proszę pomóż mi i tym razem.

