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Intencje z dnia 1 grudnia:
97 święta Rito gorąco proszę bys sprawiła jakis choć mały cud i pomogła mojej mamie wyzdrowieć.
dojść do sił fizycznych i psychicznych. dużo przeszła. teraz znow jest w szpitalu w którym i tak już z
pół roku spędziła. pomóż by tata się nie poddal i by mój dom rodzinny nie podupadl. pomóż tez proszę
by w moim małżeństwie układało się tak jak powinno. by męża nie nosiły pokusy i zależało mu na
moim szczęściu. nie tylko na jego uciechach. oraz zeby mnie nie zostawił
98 Święta Rito pomóż mojemu bratu wydostać się z hazardu. Pomóż mojej cocór opanować emocje,
niech mnie szanuje, uczy się i dogaduje z Kacprem. Niech M i S pracują jak najdłużej w Sz. Niech
Małgosia odezwie się do mnie. Brakuje mi kontaktu z rodziną. Proszę
99 Proszę o modlitwę za mnie i za moich bliskich zarówno tych żyjących jak i tych , którzy już
odeszli.
Niech spełnią się moje wszystkie życzenia o zdrowie , szczęście i wszelką pomyslność.
niech wszystko będzie tak jak sobie wymarzyłam.
Bóg Zapłać
Beata
100 Prosze o modlitwe...Jestem bankrutem..
.prosze o pomoc Ojca , łaski Chrystusa o silną dla mnie wiarę, nadzieję i miłość oraz wszystko to co
potrzebne jest aby wyjść z kłopotów finansowych bez straty domu dla mnie i moich córek oraz dania
ponownej szansy....
Bog zapłac
Grazyna
101 Bogu znane intencje
102 Święta Rito proszę o powrot Wojciecha,dar miłości i Sakramentu Małżeństwa dla nas
103 Nie wiem jak Cię prosic Św. Rito.
Rodzie meza przepisali dom mna jego brata i wtedy zaczeły sie problemy. Brat męza grozi
wymeldowaniem z jego domu
proszę o miłosierdzie, spokój oraz dobre rozliczenie się z moim mężem,
PROSZE CIĘ RITO;)
104 Prosze o zdrowie dla wujka aby jesien zycia nie byla dla niego utrudnieniem.Dodaj mu sił
fizycznych i psychiczny h.
105 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna

