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Intencje z dnia 4 maja:
191 Sw Rito proszę cię.żeby wnuczka urodziła się zdrowa oraz o zdrowie dla córki
192 *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, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
193 Proszę o modlitwę w intencji:
O łaskę zdrowia i bezpieczeństwa dla Ewy i jej dzieci: Wacława i Kaliny oraz jej taty Franciszka.
Bóg zapłać!
Ewa
194 Święta Rito błagam cię pomóż mojej córce zdać egzamin. Proszę cię o moje uzdrowienie i
zdrowie dla moich najbliższych. Pomóż mi finansowo.
195 Dziekuje za wszystkie łaski które wymodliłas kochana Święta Rito. Maj jest miesiącem
wyjątkowym więc proszę z całego serca o modlitwę za Andrzeja po ciężkim udarze o powrót do
sprawnosci. Za Gerta o uzdrowienie od depresji. Za Michaela o uzdrowienie z depresji. Za Ewę aby
włosy odrosły. Proszę o modlitwę za sprawę alimentacyjna na moje dzieci aby wszystko się udało.
Proszę o uzdrowienie przez ducha Świętego. Proszę o pomoc w znalezieniu pracy.
196 Święta Rito , z całego serca dziękuję Ci za pomoc i proszę , opiekuj się dalej moim synem
Andrzejem i Jego sprawami sądowymi oraz Jego całą rodziną . Cecylia
197 Święta Rito proszę o zdrowie dla Teresy Wlodarczyk. Twoja czcicielka Teresa.
198 Święta Rito błagam pomóż...
znowu powrócił lęk i strach z przeszłości...
roztocz swój parasol ochronny tak jak to już kiedyś uczyniłaś...
uproś potrzebne łaski u Jezusa Miłosiernego...
uproś odpuszczenie grzechów...
wstaw się za moim mężem...to dobry człowiek...
w Tobie nadzieja...błagam pomóż
199 Św. Rito proszę o:
- cud uzdrowienia mego układu moczowo-płciowego z zakażenia bakteryjnego, o łaskę darowania
moich grzechów i kar, o oczyszczenie mego Serca z wszelkiego zła i uwolnienie od myśli nieczystych,
homoseksualnych i bluźnierczych
- o zdrowie dla Mamy, uzdrowienie Jej układu krążenia
- o łaskę zbawienia dla Duszy mego Taty
200 Ukochana Święta Rito !
Błagam Cię o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej i dla mnie o uzdrowienie z nerwicy i
depresji - proszę o wewnętrzny spokój na każdy dzień.
Kochamy Cię i prosimy ulituj się nad nami i wyproś u Boga Ojca łaskę zdrowia dla nas.
Sylwia

201 Sw Rito proszę o szczęśliwy powrót do domu i opiekę podczas długiej podróży
202 Sw Rito proszę o zdrowie dla ILzy, brata i kuzyna
203 Goraca prosba o modlitwe o zdrowie dla mojej Mamy oraz o zdrowie dla mojego syna Dominika.
204 o zdrowe potomstwo dla Juli i Krzysia
205 O łaskę Bożą dla mnie i dla mojej rodziny abyśmy gdy jesteśmy ze sobą pod jednym dachem,
żebyśmy także darzyli się miłością
206 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w intencji całej rodziny - o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, miłość i pokój. Proszę również dla mnie o łaskę poznania dobrego męża,
z którym założę szczęśliwą, opartą na Bogu rodzinę. Wspieraj mnie w pracy abym potrafiła pomóc
każdemu kto do mnie przychodzi i nie popełniła błędu.

