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Intencje z dnia 27 października:
61 Zwracam się z uprzejmą prośbą o modlitwę w następujących intencjach.
O cud uzdrowienia ze śmiertelnej choroby oraz bolącego kręgosłupa i rzepki dla chorego Jarosława
O cud wyleczenia bez operacji oka dla mojej Mamy Alicji
O podjecie leczenia z choroby alkoholowej dla Adriana
O potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny Limanowskich
O potrzebne laski dla rodziny Karwatów
O łaskę znalezienia kogoś kto mógłby mi materialnie pomoc
O potrzebne laski Boże dla pewnej redakcji i Aleksandra
O potrzebne laski dla Armina i spotkanie z nim
O łaskę nawrócenia dla Jeffa
O potrzebne laski dla księdza dyrektora Bogusława Pituchy
Łaskę nawrócenia dla ludzi co o mnie źle mówią
Jednocześnie serdecznie dziękuję Bogu i Waszemu Zgromadzeniu za modlitwę w intencji mojego
chorego kręgosłupa, gdyż ból się znacznie zmniejszył.
Z góry serdecznie dziękuję za modlitwę.
Z poważaniem Jaroslaw K.
62 Święta Rito, Patronko od spraw trudnych i beznadziejnych, błagam Cię o wstawiennictwo i
wyproszenie u Pana Jezusa łaski szczęśliwego i zdrowego rodzicielstwa dla mnie i mojego męża.
Wieloletnie starania nie przynoszą rezultatu, a ja reaguję rozpaczą na każdą ciążę wśród znajomych i
rodziny. Proszę wyproś mi łaskę spokoju cierpliwości i przyjęcia z ufnością tego, co Pan Bóg dla nas
zaplanował. Amen
63 O zdrowie i lepsza prace prosi Ania
64 Moja intencja na przyszły mięsiąc to:
Nawrócenie mojego byłego chłopaka na Boską drogę, aby dostrzegł, że ten kryzys, który przeszliśmy
jest do pokonania, aby mógł do mnie powrócić z całą miłością, jaka w nim jest
65 o szybki slub dla mnie i ani i marcina, laske pracy w zawodzie, wyjscie z samogwałtu dla pawla,
piotra, mateusza, daniela kuby wojtka,
za eurobus, zmarych suchorzepka i tanecznik
66 Święta Rito,
Patronko spraw trudnych i niemożliwych, proszę Cię o to, aby opinia Instytutu w sprawie Ś.P.
Mariana okazała się pozytywna. Daj ukojenie rodzinie zmarłego, aby spór został zakończony.
Natchnij mnie siłą, spokojem i radością oraz zmyj ze mnie każdy lęk. Daj potrzebną siłę, aby mogła
dzielnie stawić czoło tej sprawie i stanąć z podniesioną głową.
Proszę Cię także o pomoc, aby mogła pokonać moje słabości, abym dzielnie szła przed siebie i nie
przejmowała się tym co myślą inny,albo co zrobiłam nie tak jak powinnam.
-N.S.K

