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Intencje z dnia 1 grudnia:
175 Św.Rito, proszę o zakończenie problemów finansowych w całej mojej rodzinie.C.
176 *pomóż mi św Rito wygrać z e złem.pomóż ocalić miłość małżeństwo i rodzinę. ja wybaczam i
kocham.Aga
177 Swięta Rito proszę Ciebie z ogromną nadzieją o zdrowie dla mojego nienarodzonego jeszcze
wnuka Antosia..
.babcia Magda
178 Św Rito proszę pomóż mi. Przemien serce Radka , Spraw niech da mi szansę.
179 Święta Rito, proszę dopomóż mojej rodzinie, obdaruj ją miłością. Dodaj siły mojemu tacie oraz
podaruj zdrowie mojej chorej babci. Oświeć moją mamę jakim skarbem jest rodzina, kochający mąż
oraz dzieci. Dopomóż rownież mamie borykającej się z wielkim problemem któremu sama musi
stawić czoło. Dziękuje za wszystko. Amen
180 Św.Rito! Błagam, pomóż!
181 Bogu znane intencje
182 Święta Rito. Polecam się Twojemu Świętemu wstawiennictwu w sprawie otrzymania dobrej pracy
wśród dobrych ludzi. Katarzyna.
183 Proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich zarówno tych żyjących jak i tych , których nie ma już
z nami.
Niech spełnią się moje wszystkie prośby o zdrowie, szczęście i wszelką pomyślność , niech łaska
Boska mnie i moich bliskich nie opuszcza.
Bóg zapłać
Beata
184 Św Rito,
Proszę o Twoje wstawinnictwo i modlitwę Was siostry Eremitki w mojej beznadziejnej sprawie, jakie
jest moje zdrowie, proszę bo wiem jaką potęgę i moc ma modlitwa! Proszę Cię również obdarz moją
jedyną babcię swoją opieką, chroń ją od chorób, cierpienia i nieprzytomności umysłu, wyproś u Pana
Boga jak najdłuższe zdrowie i życie! proszę z całego serca o pomoc w znalezieniu stabilnej pracy z
normalną umową abym mogła normalnie zyć w kraju który tak kocham!.....to dla mnie takie ważne!
Tobie oddaję naszą podróż do Anglii na święta.... Prowadz nas, strzeż nas ! Amen
Dziękuję
Paulina z Bydgoszczy!
185 Swieta Rita błam Cie o wstawiennictwo za moim synem Bartoszem podczas juytrzejszego
konkursu z angielskiego, błam Cię aby mogł go dobrze naopisac, DuchuŚwiety pomóz mu błam Cie,o
Twoje natchnienie , aby rozmiał zadania
i tekst.
186 Święta Rito, proszę jeszcze o zdrowie dla mojego sąsiada Łukasza, oraz siłę dla jego rodziców i
bliskich.

187 Proszę. O. Szczęśliwa. Operacje. Dla. Celiny. I. Anny
188 Proszę. Cię. Św. Rot. O. Wytrwanie. W. Powołaniu. I. Zdarzeniu. Do. Ślubów.
Wieczystych. Dla. Brat. Grzegorz Proszę. Cię. Św. Rot. O. Zdrowie. Dla. Małgorzaty. I. Felicji.
I. O. Pomoc. W. Trudnej. Sprawie.
189 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo wypraszające u Pana
Boga łaskę rozwiązanie problemów materialnych, mieszkaniowych,
zdrowotnych, prosi Jan
190 Św. Rito!
Błagam Cię o poprawę mojego stanu zdrowia psychicznego oraz o utrzymanie pracy. Bóg zapłać!
Prosi Michał
191 proszę Św. Ritę o wstawiennictwo u Boga, za uleczenie moich ust. Bardzo błagam o modlitwę i
pomoc.
Magdalena

