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Intencje z dnia 4 listopada:
130 proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża, pracy oraz mieszkania do kupna.
Bóg zapłać!
Marta
131 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża. O siłę w walce z nałogiem. O zdrowie i zgodę w rodzinie. O
zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O rozwiązanie trudnej sprawy siostry.
W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
132 Kochana Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w sprawie pojednania Karoliny i Mateusza. Rozstali się, ale
wiem, że są sobie przeznaczeni, bo bardzo się kochali i nadal kochają. Niech dobry Bóg połączy ich i
pozwoli cieszyć się szczęśliwym związkiem. Agnieszka
133 Święta Rito, pragnę prosić Cię całym sercem, aby Grzegorz T. się jeszcze do mnie odezwał i dał
nam drugą szanse.
134 Proszę o modlitwę za moją córeczkę Zosię o zdrowie dla niej.
Bóg zapłać
Monika
135 Swieta Rito
bardzo Cię proszę o pomoc w sprawie którą noszę w sercu, nie poradzę sobie Maryjo bez Twojej
pomocy. Bardzo proszę rozwiąż i wyprostuj ten węzeł pomoz rozwiazac wszystkie
problemy,najbardziej finansowe,ich brak
zdrowie dla corek,niech maja partnerow z sercem,niech zaloza rodziny,beda szczesliwe,mlodsza corka
niech ma duzo pracy i sprzeda obrazy i zalozy firme,blagam pomoz nam ,daj sily
136 Swita RitoPrzyvhodze do ciebie z prosba. Ziscil sie zly scenariusz jestem w szpitalu. Nie mam juz
siły maz mnie niszczy psychicznie. Czekam na rezonans sw Rito wyblagaj mi duzo ssił abym przeszla
to wszystko. Postanowilam sie rozwiesc boje sie o stan dziecka. Ale robie to dla niego aby zyl w
spokoju bez ojca alkoholika i psychicznie chorego czlowieka. Jestem w szpitalu na neuroligi a maz
potrafi przyjsc i nawet tu nakrzyczec zrobic awanture ze jak ja smiem mu zwrocic uwage ze nie
przyniosl mi nowego recznika. Swieta Rito blagam pomoz mi musze byc zdrowa dla syna. Kasia
137 Proszę o modlitwę w intencjach
1. O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę, rozsądek, dojrzałość i opamiętanie dla dzieci.
2. Żeby córka, jak najszybciej obroniła dyplom i znalazła pracę.
3. Żeby syn ukończył studia w terminie i znalazł pracę.
4. O zdrowie dla żony, uleczenie kręgosłupa i depresji oraz rozwiązanie jej problemów zawodowych.
5. Żeby żona została doceniona za swoją ciężką pracę, awansowała i kochała mnie jak kiedyś.
6. Żeby mnie nie oszukiwała i raz na zawsze rozwiązała moje chore podejrzenia o zdradę.
7. Żebyśmy nie zwariowali, spłacili zadłużenie, nie wpadli w pętlę zadłużenia i nie zbankrutowali.
8. Żebym dał sobie radę w pracy, szybko przyswoił potrzebną wiedzę, pracował szybko, wydajnie i
bezbłędnie.

138 Droga Sw Rito, bardzo proszę o cud miłości wzajemnej w moim zyciu
139 Proszę o modlitwę o uzdrowienie Janusza, pomyślność operacji L, M, J i zdrowie dla Rodziny D i
K oraz ich Przyjaciół.
Bóg zapłać
D.T.
140 Bogu znane intencje
141 W niedziele 4 listopada 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... Krolowo Rozanca Swietego, modl sie za
nami... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof

