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Intencje z dnia 30 stycznia:
111 Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Magdalenę i Artura byśmy mogli doczekać się
upragnionego przez nas dziecka.
Dziękujemy
Magdalena
112 Swieta Rito ,proszę Cię o pomoc w zdaniu egzaminow przez corke Igę. Miej ja w swojej opiece
113 Św. Rito błagam Cię z całego serca módl sie za mna i wstawiaj sie u Pana z moja prosba abym jak
najszybciej otrzymała łaskę macierzyństwa
114 Sw.Rito proszę wstaw się do Jezusa i Maryi za moim mężem. Pomoz mu w trudnej pracy aby się
nie załamał
115 Św Rito proszę pomóż mi znaleźć drogę I właściwie nią kroczy
116 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
117 Proszę o modlitwę.
O światło Ducha Św, nawrócenie serca, cnotę pokory, cierpliwości i czystości, rozeznanie powołania
oraz wypełnienie woli bożej dla Adriana, Aleksandry, Sylwii, Sabiny, Jerzego, Beaty, Wiesławy,
Wiesławy, Jacka, Jacka, Maksymiliana, Sławomira, Leszka, Romana, Małgorzaty, Łukasza, Janusza,
Sylwestra, Władysława, Judyty, Adama, Mirosława, Jarosława, Katarzyny, Kamili i Dagmary.
O dar czystej, pięknej, niewinnej i cierpliwej miłości dla Adriana, Kamila, Sylwii i Anny oraz
Dagmary.
O nawrócenie i pokój serca oraz pomoc św Rity dla uwięzionych Patryka i Andrzeja, o boże
miłosierdzie i boże błogosławieństwo dla Patryka i Andrzeja, osadzonych współwięźniów,
wychowawców i sędziów decydujących o ich losie i dalszej przyszłości.
O błogosławieństwo boże dla prowadzących i uczestniczących w szkoleniu na asystenta nauczyciela
przedszkola w Gdyni.
O błogosławieństwo i miłosierdzie boże dla Fundacji Zmian Społecznych KREATYWNI, Klubu
Osiedlowego APTEKA i Organizacji Pozarządowej WYZWOLENI wspierającej poszkodowanych
przez Świadków Jehowy.
O pomyślność w życiu osobistym, w nauce i w pracy dla Joanny, Ewy, Adama, Jakuba, Jakuba,
Sabiny, Jerzego, Romana, Romana, Mirosławy, Michała, Macieja, Pawła, Marka, Żanety, Jarosława,
Damiana, Adriana, Władysława, Aleksandry, Józefy, Sylwii, Sylwii, Magdy, Magdy, Elżbiety, Judyty,
Haliny, Marii, Krzysztofa, Janusza, Jerzego, Doroty.
O pomoc w sprawach mieszkaniowych dla Judyty, Sylwii i Jakuba.
O uzdrowienie z migreny dla Anny.
O uzdrowienie z żylaków i zakrzepicy kończyn dolnych dla Jacka, Magdaleny, Sylwii i Judyty.
O uzdrowienie z epilepsji dla Romana i Natalii.
O obronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej, o oddalenie bezzasadnych roszczeń
wobec Polski, o dobre relacje Polski z Izraelem, USA, Rosją i krajami ościennymi.
O nawrócenie i triumf Niepokalanego Serca Maryi w Rosji i w USA.
O pomoc dla Tomasza.

O nowe, piękne życie i nowy, piękny dom w sensie rodzinnym, zawodowym i budowlanym dla
Sylwii, Judyty, Rosłany, Adriana i Władysława.
Bóg zapłać - Sylwia
118 Z całego serca proszę o modlitwę i wstawiennictwo u Św Rity za moją rodzinę prosząc o
potrzebne dla nas łaski i odzyskanie Ducha Wiary, która ostatnio w nas osłabła, a zwłaszcza za
mojego męża, który oddalił się od kościoła. Bóg zapłać za modlitwę i wstawiennictwo u Św Rity, z
pamięcią modlitewną Iwona
119 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.Dziękuję za dobry
2017 rok.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w
którym oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy.
Abyśmy oboje byli tak samo mocno zaangażowani w budowanie dobrej relacji między nami.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom. Proszę o to, abyśmy w niedługim czasie zamieszkali ze sobą.
Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby niebawem urodziło
nam się zdrowe, silne i mądre dziecko.
Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była pewna i stabilna.
Agnieszka
120 Św. Rito proszę, pomóż mi aby mój dział w pracy istniał i by mnie nie przenoszone gdzie indziej.
121 Proszę o modlitwę w intencji Adriany ,aby Bóg miłosierny na nowo połączył związek Adriany z
Danielem
122 Bogu znana intencja
123 Proszę ..
Tomasz
124 Proszę o modlitwę za małżeństwo mojego brata.
125 Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych wstaw się za
mną, abym mogła poznać uroki macierzyństwa żebyśmy z M. tworzyli zgodna chrześcijańska rodzinę
.K.
126 Prosze o modlitwe w różnych moich intencjach .Prosze o modlitwe o załatwienie ważnych dla
mnie spraw.
127 Św. Rito proszę Cię wyproś mi u Pana Boga łaskę w przeniesieniu i przeprowadzeniu się w tym
roku do naszych bliskich, do Gdza
128 Bardzo proszę o modlitwę o zdrowie dla poczętego dziecka i jego mamy oraz o nawrócenie dla
mojego syna i jego dziewczyny matki tego dzieciątka . Wierze że z Bożą pomocą stworzą kochającą
się rodzinę. Bożena

