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Intencje z dnia 27 maja:
62 Moja najdrozsza Świeta Rito, przychodze dzis do Ciebie z cierpiacym sercem. Ty wiesz co dzieje
sie z moim sercem - jak cierpi z milosci, jak jest mi ciezko. Za twoim wstawiennictwem powierzylam
Panu moje troski proszac abyscie oboje mieli mnie w swej opiece i spelnili moje prozby. Z serca
prosze abym zaznala nareszcie szczescia u boku Jakuba z ktorym pragne byc prosze abysmy oboje
nalezeli do siebie i byli razem szczesliwi. Spraw Panie Boze abym ja Karina i Jakub byli para na dobre
i na zle. Abym odnalazla w nim swoje szczescie a Jakub we mnie. Prosze pozwol mi byc z szczesliwa
a On ze mna. Kocham Cie moj Ojcze i ciebie moja najdrozsza patronko. Twoja Karina
63 Proszę o modlitwę w intencji córki Magdaleny i zięcia Adama,o łaskę ich nawrócenia, o
doświadczenie Bożej Miłości, o uzdrowienie historii życia, o uwolnienie od nałogów. Bóg zapłać za
modlitwę. Proszę o modlitwę przez 6 tygodni.
64 Z twoim wstawiennictwem Św. Rito proszę Cię
o łaskę przebaczenia, miłości, wiary w moim małżeństwie. Przed dwoma miesiącami zmarła teściowa
- miała udar; my mieszkamy 200 metrów od jej domu i tego dnia wybieraliśmy się do niej na godz 17,
a mąż miał intuicję, żeby pójść wcześniej, lecz ja bardzo chciałam rozliczyć PIT-y i w rezultacie
poszliśmy na 17. Jak doszliśmy na miejsce okazało się, że teściowa leżała już od 5 godzin na podłodze
i jak dojechała do szpitala lekarze nie mogli jej zastosować leczenia udarowego (ponieważ mogą to
leczenie zastosować do 4,5 godzin od udaru). Po trzech dniach teściowa zmarła. Mąż obwinia mnie za
to, codziennie mówi, że to ja ją zabiłam, że zasłaniam się tylko Bogiem, mówi że nigdy mi tego nie
wybaczy i że nienawidzi mnie za to. I gdyby nie to, że maż jest osobą niepełnosprawną i porusza się
na wózku inwalidzkim i w związku z tym potrzebuje pomocy przy różnych czynnościach życia
codziennego, rozstałby się ze mną. Po tym wydarzeniu w ogóle czasami stosuje względem mnie
przemoc: uderzy po policzku, złapie mocno za szyję, podrapie gdzieś.
Bardzo jest mi przykro i bardzo ciężko, najbardziej chciałabym umrzeć, bardzo proszę o pomoc!
65 prosze cie sw rito aby ktos wzial dzis lub jutro owczarka w dobre rece , zeby nie szedl do
schroniska
66 SW Rito prosze Cie wstaw sie za moim synem o laske zdania egz ktory pisze we wtorek .prosze
Cie upros laske wiary wytrwalosci aby nie rezygnowal
67 O szybki powrót ukochanej oraz o Boże błogosławieństwo dla Pawła i Miłosza.
68 o łaskę nawrócenia dla Adama, Haliny, Urszuli, Krystyny, Małgorzaty
69 pokornie proszę o pomoc za wstawiennictwem św Rity o obronę mnie przed złością mojej żony,
obronę mnie przed jej rodziną i złem które chcą mi wyrządzić
70 Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa!
Proszę o:
-pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
-pomoc w nauce szczególnie j.angielskiego,biologii,chemii i matematyki
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża dla mnie,Kazimiery i Sylwii
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia

-zdrowie dla całej rodziny szczególnie dla J.,G.,R.,B.,M.,A.,K.,M.
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
I dziękuje za wszystkie otrzymane dary i łaski za Twoim wstawiennictwem.
Święta Rito módl się za nami!
71 Św. Rito Proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, o zdrowie dla mamy i wujka
aby cieszyli sie jesienią życia.
73 W niedziele 27 maja 2018 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrznosc wsparcie i laske oraz
blagamy o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Milosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji abysmy ujrzeli Swiatlo do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego:
Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kazimierz, Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z cala
rodzina Bartoszewiczow - AMEN. serdecznie blagamy - SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin
modl sie za nami... O Maryjo bez grzechu poczeta modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy...
Krolowo Rozanca Swietego modl sie za nami... Jezu ufamy Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie
Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof

