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Intencje z dnia 23 października:
15 Bardzo prosze o modlitwe o spokoj serca
16 O św. Rito. Błagamy Cię , dopomóż nam rozwiązać trudną sytuację Pauliny. Pocieszycielko
strapionych, módl się za nami. Orędowniczko nasza do nieba , wspieraj nas w potrzebie!
17 W Bogu wiadomej intencji
18 Gorąco proszę o modlitwę w intencji moi h dzieci aby ułozyły sobie życie w trwałych związkach
małżeńskich a ja doczekałam sie wnuków.Boże błogosław im każdego dnia.
19 Święta Roito pomóż mi błagam z tym bankiem i Sądem. Dlaczego tak się mi wszystko gmatwa w
życiu. Pożycz nam anioła stróża niech nas broni od zła jakie nas otacza. Uwolnij proszę od złych
ludzi.
20 Proszę o miłość M., jego obecność w moim życiu i zrozumienie. Abyśmy byli razem i obdarzali się
wzajemnie szacunkiem. Aby był zdrowy, miał spokojny sen a sprawy zawodowe układały się po jego
myśli.
Z nadzieją i pokorą,
Ewa
21 Święta Rito proszę o zdrowie i wszelki łaski. Proszę miej mnie pod swoją opieką i prowadź w
każdym dniu w zdrowiu i w radości. Opiekuj się mną również w pracy i proszę o życzliwe osoby,
które mnie otaczają. O umocnienie ważnej przyjaźni i zaufanie z mojej strony w tej relacji. Proszę o
dobrego mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę. Pokieruj też moim życiem aby w końcu
nabrało sensu. Dziękuję. Maryjo proszę Cię, pomóż mi spotkać na swojej drodze osobę, którą
pokocham.
22 Bogu znana intencja
Monika M.
23 Dziękuję Ci św. Rito za zdany egzamin. Paulina
24 Boże miłosierdzie dla tych, którzy zazdroszczą małżonkom Galine i Wasiliju i zapobiegają ich
jedności, szczególnie dla Heleny, Siergieja, Giennadija
25 proszę o modlitwę o zakończenie sporu ze wspólnikami z firmy .Przejeli oni podstepnie firme
majac wiekszosc chcą nas pozbawić tego co jeszcze mamy robiąc dopłaty dla wszystkich wspolnikow
.Sa to kwoty 500 tys które zadaja od córki Oli.Sytuacja w tej chwili jest dramatyczna.Sw Rito wypros
łaske miłosierdzia dla nas ,módl się za nami.
Ewa
26 Św. Rito. Dopomóż Paulinie w zdaniu egzaminów. Pocieszycielko strapionych, pomóż, proszę!
27 Ja Dorota D proszę o wstawiennictwo w sprawie związanej z Andrzejem S. o Boże
Błogosławieństwo dla Nas , o szczęśliwe zakończenie naszego związku sakramentem małżeństwa oraz
oto ażeby mama Andrzeja dała nam swoje błogosławieństwo .Za wsparcie modlitwą serdeczne Bóg
zapłać. I dziękuję za Huberta i Lenkę.

