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Intencje z dnia 30 sierpnia:
81 Święta Rito proszę o łaskę , pomóż mi wiesz w czym, czuje ze pomożesz mi :) Ola
82 Proszę o modlitwę o pomoc w splacie zadluzen O zdrowie zgode i sily . Za wszystkie osoby które
mi pomogły. O zgodę w małżeństwie
Teresa
83 Droga Sw. Rito, błagam o jak najszybsze pozytywne dla mnie rozwiązanie sprawy z Rafałem, dzis
kończę siódmą Nowenne, proszac Sw. Rite o pomoc. Wiem, że Bóg jeśli zechce pomóc, sam wybierze
czas, a ja jestem tylko nedznym człowiekiem, nic nie wartym bez Pana Boga. Jezu ufan Tobie
84 Bardzo proszę o modlitwę w Panu Bogu wiadomych intencjach.
Jeśli mogę poprosić siostry, proszę o modlitwę codzienną przez wstawiennictwo Maryi i Świętej Rity.
85 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
86 Proszę w intencji Edyty o potrzebne łaski, o uwolnienie od złego. Aby Jezus wraz z Maryją
pomogli nam i całkowicie zgodnie z Wolą Bożą pomogli nam.
Bóg zapłać
Ania
87 O droga Święta Rito, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której
tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę:
- o zdrowie i pogodę ducha dla mojej mamy Sabiny oraz o szybki powrót do zdrowia,
- o wyzwolenie duszy Twego sługi Ryszarda Wojciechowskiego (mojego taty) oraz Pana Zenona od
wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności
do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości,
- o pokonanie trudności finansowych Wiolecie oraz pogodę ducha i wytrwałość w opiece przy małym
Gabrysiu,
- o zdrowie dla siostry Wiolety i Gabrysia,
- o utwierdzeniu mnie w wierze,
- energię do pracy dla mnie,
- o siłę w pracy zawodowej,
- o pozytywne rozpatrzenie sprawy Wspólnoty,
- o pozytywne rozpatrzenie wyjazdu do USA.
Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na
spełnienie moich próśb.. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały
zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się,
aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa
Natalia
88 Proszę Cię Święta Rito o Twoje orędownictwo w intencji o łaskę wiary dla Karoliny i o miłość i
zgodę w mojej rodzinie.
Jacek.

