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Intencje z dnia 10 lipca:
749 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.
Bóg Zapłać
Marek
750 Święta Rito, proszę o przemianę Andrzeja i aby wybaczył Annie
751 Święta Rito,
Proszę Cię, aby Piotr napisał wreszcie magisterke, to jest już dla niego ostatnia szansa. Daj Mu siłę do
tego,żeby miał już z tym spokój.
Proszę Cię o szczęśliwą podróż dla rodziców.
Proszę równiez o dobry wybór dla mnie na kolejnym etapie studiów. Aby udało mi się to zakończyć.
Prosze takze za to, aby ślub odbył się wreszcie za 2 lata. Bez większych komplikacji.
O kupienie samochodu, bo wiesz jak jest ciężko i tego brakuje.
Kocham Cię Święta Rito. I dziękuję za wszystko!
752 Św Rito pomóż mi proszę w znalezieniu dobrej pracy i określeniu swego miejsca na ziemii.
Uproś dla mnie i mojej rodziny zdrowie i Boże błogosławieństwo.
Dziękuję Ci droga święta za wszelkie łaski jakie do tej pory otrzymałam za Twoim wstawiennictwem.
Módl się za nami św.Rito!
753 Św. Rito, Ty wiesz jak bardzo przeżywam rozstanie, które miało miejsce 1,5 roku temu. Minęło
już tyle czasu, a ja nie mogę się pozbierać, ciągle płaczę i rozpaczam. Proszę pomóż mi pozbyć się
tego bólu, zapomnieć o byłym chłopaku i wybaczyć mu wszystko co przez niego przeszłam. Pomóż
mi się pozbierać i wyjść z depresji. Proszę także św. Rito, postaw na mojej drodze dobrego chłopaka,
który mógłby zostać moim mężem. Proszę także o przyjaciół, którzy będą dla mnie wsparciem w
trudnych chwilach.
Agata
754 Proszę o błogosławieństwo, pomyślności i szczęście na nowej drodze życia. O dobra zabawę, aby
goście się świetnie bawili i byli zadowoleni, aby mile wspominali dzień naszego ślubu. Proszę o ładna
pogodę 20lipca aby wszystko poszło dobrze. Również o zdrowie dla nas oraz całej rodziny.
Patrycja i Kamil
755 Proszę o łaskę zdrowia i siły do walki z ciężką chorobą dla Wioli
Św Rito dopomóż, wstaw się za Wiolą u naszego Pana
Dziękuję
756 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.

O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bieżmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstaiennictwo i modlitwy wszystich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roru przystąpiły do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedłógo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
757 Św. Rito,
Proszę Cię o pomoc w intencji już Tobie znanej, proszę o zdrowie dla całej naszej rodziny, spokój
ducha abym mogła spokojnie żyć i pracować.
Tak bardzo proszę Cię o pomoc i wstawiennictwo w moich prośbach.
758 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość, dobrego człowieka na drodze życiowej
Proszę o wskazanie dobrej drogi...
Proszę o wskazanie mądrej drogi w sprawach finansowych...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
759 Proszę Cię święta Rito wstaw się za mną u Boga w sprawie wyzwolenia i uwolnienia od
wszelkiego zła, zniewoleń i długów, a także o spotkanie w końcu tej właściwej Osoby.
760 Błogosławiona Rito!
Bardzo Ciebie proszę o cud i poczęcie szczęśliwe zdrowego, upragnionego przez nas dziecka. Proszę
o miłość i wierność w naszej miłości.
Proszę o cud w tej sprawie.
Twoja czcicielka
761 Święta Rito spraw cud aby moja córka poprawiła maturę .Pomóż nam prosze finansowo .Spraw
abyśmy byli wszyscy zdrowi i czuwaj nad nami .
762 Proszę o modlitwę za lepsze jutro dla mnie, moich rodziców i brata.
Radosław
763 O Boga w sercu dla wszystkich członków rodziny. O zgodę i wzajemny szacunek między moim
mężem a ojcem. Alina
764 proszę św. Ritę za Adama - o łaskę, która jest mu potrzebna.
E.
765 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski i proszę w Tobie znanej intencji. Pomóż mi. Amen.
766 Święta Rito pomóż mi w obronie magistra, żebym zdobyła ten tytuł. I K. niech też się obroni.
Zeby nam się dobrze pracowało w Sz. Niech moja firma dobrze prosperuje
Błagam cię
E
767 Proszę w miesiącu lipcu modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji trójki moich dzieci
,które maja imieniny Anna i Dominiki a Mateusz w dniu 24 lipca obchodzić będzie 35 urodziny –
wszelkie potrzebne łaski dla nich i ich bliskich.
Pozdrawiam:
Ela
768 Św. Rito dziękuję Ci za opiekę nade mna i moja rodziną, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i
proszę o wstawiennictwo by w moim życiu zagościła spokój, zdrowie i stała praca.Proszę zwlaszcza o
zdrowię i opieke nad moimi dziewczynkami.

769 bardzo chcemy podziękować Świętej Ricie za dar poczęcia dziecka. Prosimy aby Święta Rita
nadal się nami opiekowała i wypraszała dla nas potrzebne łaski. Prosimy o modlitwę w intencji
zdrowia naszego dziecka i szczęśliwego porodu.
Prosimy również o dar zdrowia dla nas abyśmy mogli zaopiekować się naszym dzieckiem i wychować
go razem w zdrowiu.
Proszę również o opiekę Świętej Rity nad moimi rodzicami, których małżeństwo zagrożone jest
rozpadem, aby umieli sobie wybaczyć bez zrzucania winy na drugą osobę i zacząć normalnie żyć jak
mąż i żona. Niech Bóg ma ich w swojej opiece!
Święta Rito miłośniczko pokoju i zgody módl się za nami!
Bóg zapłać za modlitwę,
A. i P.
770 Błagam o modlitwę o zdrowie i pokój w rodzinie szczególnie mamy i kuzynki Ani oraz spłatę
długów i pomyślne zakończenie sprawy.DK
771 św. Rito proszę Cię, uproś u Boga zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja.
-Grażyna
772 Bardzo proszę Św.Ritę o szczęśliwą operację dla mnie, o zdrowie dla mojej rodziny, o pracę.
M.Ż.
773 Proszę o modlitwę za mnie za pośrednictwem św. Rity w kwesti mojego celu i sensu życia, w
kwestii znalezienia pracy i błogosławieństwa dla moich dzieci.
Bóg zapłać.
Irmina z Warszawy.
774 Święta Rito, błagam o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego syna Łukasza oraz o zdrowie
dla mojego męża i pomyślny przebieg operacji. Powierzam Twej modlitwie moją córkę , wnuczka i
siebie. Proszę o zdrowie dla mnie i moich rodziców. Anna
775 Bogu znana intencja
776 Droga Święta Rito!!!
Proszę Cię o modlitwę o wszelkie łaski dla mojej rodziny.
O miłość w mojej rodzinie, miłość i zrozumienie między moimi rodzicami, rodzeństwem i ich
rodzinami.
Proszę o modlitwę za naszą pracę i zlecenia, o dobre wybory w życiu, by dobra materialne nigdy nie
przysłoniły nam Boga. Dziękuję za wszelkie łaski, które za Twoim pośrednictwem Św. Rito
otrzymaliśmy od Pana.
Szczęść Boże, Natalia ZS
777 Bogu znane intencje
778 Świeta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych,
mój mąż się nie zmieni, nie zacznie pracować, zawsze będzie kulą u nogi,
nie mam już siły ciągnąć tego małżeństwa, chcę rozwodu.
Proszę Cię Święta Rito spraw, aby rozwód odbył się pokojowo, bez przemocy.
Proszę Cię również Święta Rito o łaskę zdrowia dla mnie i całej mojej rodziny.
I niech ten świat się opamieta, koniec z wojnami.
Szczęść Boże
Kasia

779 proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla bliskiej mi osoby a także o szczęśliwe rozwiązanie
sprawy mieszkania. dziękuję
780 PROSZE O MODLITWE I WSTAWIENNICTWO SW. RITY O WYPROSZENIE
POTRZEBNYCH LASK BOZYCH DLA MOJEGO RODZIENSTWA I MAMY, O WYPROSZENIE
WYBACZENIA I ZGODY W RODZINIE DLA NAS WSZYSTKICH.
781 Święta Rito. Dziękuję za wszystkie łaski, które wymodliłaś dla mnie i moich najbliższych. Święta
Rita proszę o dalszą modlitwę i wstawiennictwo. Módl się za mojego męża, aby jego sprawy
zawodowe się poukładały, za moją córkę, aby dostała się na studia psychologiczne i za mojego syna,
aby przykładał się do nauki, a w przyszłości zdał maturę.
782 PROSZE O MODLITWE I WSTAWIENNICTWO SW. RITY I WYPROSZENIE
UZDROWIENIA DLA PANA M.M. I POTRZEBNE LASKI.
783 PROSZE O MODLITWE I WSTAWIENNICTWO SW. RITY O LASKE UZDROWIENIA OD
WSZELKICH UZALEZNIEN DLA CHRZESNIAKA BARTLOMIEJA, O WYJSCIE Z
UZALEZNIEN, POWROT DO KOSCIOLA I BOGA.
784 PROSZE O MODLITWE I WSTAWIENNICTWO SW. RITY ZA DUSZE ZMARLEGO SP.
WIESLAWA DEBKOWSKIEGO - O LASKE NIEBA DLA TATY ORAZ ZA WSZYSTKIE
DUSZE W CZYSCCU CIERPIACE I DUSZE ZMARLYCH.
785 Dziękuję Święta Rito za łaski, które wymodliłaś w intencji mojej rodziny.
Święta Rito proszę módl się o potrzebne łaski a w szczególności o zgodę w rodzinie a także w intencji
syna Artura z okazji urodzin.
Święta Rito z Cascia, módl się za nami!
Bóg Zapłać
Dorota
786 prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach,dziekuje z Bogiem,Joanna
787 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w intencjach:
- o uzdrowienie córki z autyzmu, o uzdrowienie jej relacji społecznych (by miała koleżanki, kolegów i
była lubiana);
- o uzdrowienie drugiej córki i błogosławieństwo na studiach;
- o nawrócenie całej mojej rodziny, przebaczenie, wzajemną miłość i pomoc;
- by na tronie naszych serc, w naszym domu królował Jezus;
- o błogosławieństwo i powodzenie mojej działalności gospodarczej.
Jezu ufam Tobie.
Bóg zapłać.
Katarzyna
788 Intencje na lipcową nowennę do św.Rity
Dziękuję Ci kochana św. Rito za wszelką nad nami opiekę modlitewną. Twej modlitwie
wstawienniczej powierzam nadal mojego syna prosząc aby wszystkie sprawy związane z jego
kształceniem pomyślnie się mu ułożyły. Proszę o wyjednanie łaski dobrego przygotowania się do
trudnych egzaminów i pomyślne, jak najlepsze ich zdanie. Proszę także o zdrowie dla mojego syna i
oto aby na swojej drodze spotkał dobrą dziewczynę, z którą będzie mógł iść przez życie. Wdzięczna
za wszystko!
DM
789 Kochana Święta Rito! Ty nigdy mnie nie zawiodłaś! Znów przychodzę prosić Cię o pomoc...
Uproś proszę u Boga łaskę siły dla Krzyśka, żeby dobrze wykonywał swoją służbę i żeby ona nie
męczyła tak jego psychiki. Naszej córeczce wybłagaj Kochana zdrowie oraz uzdrowienie z zeza. Mi z

kolei uproś łaskę uzdrowienia z dziwnego bólu brzucha, ze świądu miejsc intymnych o nieznanej
etiologii oraz z piszczenia w uchu i głowie. Dla moich planów zawodowych i życia rodzinnego
wybłagaj pomoc z nieba, bo bez tej pomocy nie dam sobie ze wszystkim rady. Już Ci kochana Święta
Rito za wszelką pomoc dziękuję!
Pozdrawiam serdecznie
Magdalena
790 uprzejmie proszę o modlitwę w intencji Edyty i Łukasza i ich rodzin o uwolnienie i uzdrowienie
wewnętrzne i dobry samochód. Dziękuję.
łu
791 Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Św.Rity błagam w największej pokorze o
pomoc Magdzie w znalezieniu płatnej praktyki studenckiej oraz w sprawach osobistych.Bądź
uwielbiony i błogosławiony Boże Nieskończony w Trójcy Świętej Jedyny!
792 Proszę przez wstawiennictwo Św. Rity o potrzebne łaski i siły do pokonania trudności życiowych,
proszę o dary Ducha św. dla moich dzieci Kasi, Moniki, Rafała, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
Proszę o życie wieczne dla mojego zmarłego męża.
Z Panem Bogiem.
Renata
793 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach
- aby przedłużyli ze mną umowę o pracę z zachowaniem pełnego etatu,
- o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mojej mamy,
Danuta
794 Święta Rito,
Uproś u Jezusa Ukrzyżowanego, aby moja mama wyzdrowiała.
795 Kochana Święta Rito błagam o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej
Sylwia
796 Błagam Św. Ritę o to, aby mój Syn pozbył się nałogu,
proszę o Jego zdrowie, jak również o to , aby otrzymał rentę.
Proszę również, aby nasza sytuacja finansowa uległa
poprawie, aby nasze sprawy w Sądzie skończyły się
pomyślnie dla nas i abyśmy szczęśliwie doczekali się
naszego mieszkania.
Bóg Zapłać
Wdzięczna
797 Kochana Święta Rito! Proszę o pomoc w codziennej nauce, skupieniu, i nie poddawaniu się w
tejże nauce, do egzaminu który odbędzie się 22 września tego roku.
798 W Bogu wiadomych intencjach.KM.
799 Św Rito dziękuje za zdany egzamin
Proszę Cię o opiekę oraz o to by tata mojej córeczki był z nami i uczestniczył w życiu córki oraz o
poprawę mojej sytuacji finansowej
KiD
800 Intencja błagalna przez św. Ritę - O miłosierdzie Boże, przebaczenie i pojednanie, nawrócenie,
uzdrowienie ran od dzieciństwa, przemianę życia, serca, sumienia, uwolnienie od nałogów,
uzależnień, zniewoleń, o wolność duchową, przezwyciężenie lęków, światło Ducha Świętego i owoce
Jego łaski, radość życia i pokój serca, dobrego i pobożnego męża, zdrowie psychiczne i fizyczne dla

25-letniej Moniki, aby Miłosierny Bóg zdjął skutki i konsekwencje grzechów w rodzinach Bogu
wiadomych i dał w nich pokój i radość. Aby Jola nie straciła pracy.
Prosi mama - Jola, o wytrwałość dla siebie i potrzebne łaski.
Św. Rito wysłuchaj też modlitw Zosi i innych proszących Cię o wstawienniczą modlitwę.
801 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna Macieja, a szczególnie o chęć podjęcia pracy i
znalezienie jej.
Proszę także w intencjach najczęściej wymienianych w moich modlitwach i ukrytych w sercu.
Dorota
802 Święta Rito Proszę wypraszaj dla mnie potrzebne łaski i wstawiaj się w sprawie Tobie i Bogu
wiadomej którą Ci teraz powierzam.
803 Św. Rito dziękuję za wymodlone dotychczasowe łaski. Bardzo prosze wstaw się za
mną o uzdrowienie wewnetrzne i kręgosłupa, stawów, łuszczycy... Proszę wstaw
sie o uwolnienie brata, taty, szwagra, sióstr od złego ducha, od problemów
psychicznych, emocjonalnych, duchowych i fizycznych... Czuwaj nad nami, tymi
co za mnie się modlą, zwłaszcza Zygmuntem z rodzina, ks.Piotrem... Boże
ochraniaj nas i nasze mienie. Błogosław nam Boże.
Wojciech
804 Św. Rito błagam Cię pomóż mi ubłagać u Pana Jezusa łaskę uzdrowienia dla mnie z choroby oczu
,kręgosłupa i serca, proszę o łaskę nawrócenia i uzdrowienia ciała i duszy dla syna, dobry wybór drogi
życiowej dla niego, proszę o zdrowie,wyzwolenie z nałogów i błogosłwieństwo w pracy i firmie dla
męża. Św. Rito wstaw się za nami do Pana Jezusa Miłosiernego i uroś łaski tak bardzo nam
potrzebne. Dziękujemy za wszelkie dobro otrzymane za Twoją przyczyną.
805 Św. Rito diękuję Ci za pomoc i Twoje wstawiennictwo, proszę nieustanie o pomoc w
wychowaniu moich córek, aby zawsze podążały Bożymi drogami.
A.K.
806 Proszę we wszystkich intencjach mojego serca oraz o zerwanie grzesznego związku Radosława i
Marzeny oraz o zdrowie małego Franciszka.
807 Błagam - za wstawiennictwem św. Rity - o łaskę znalezienia Ciebie, Boże i nawrócenia dla
Klaudii Cz. oraz innych osób w podobnej sytuacji, a także łaskę wytrwania w nawróceniu oraz
zbawienie w godzinę śmierci.
Michał
808 Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego wyleczenia Katarzyny, które będzie rozpoczynało sie w
lipcu oraz o zdrowie dla całej rodziny.
809 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców,dziadka i dla mnie. Proszę Cię Święta Rito
o miłość Dominika. Spraw aby on wreszcie mnie pokochał abym została jego żona i matka jego
dzieci. Spraw aby mnie kochał, szanował i wspierał w trudach życia. Dziękuję za wszystkie łaski,
które od Ciebie dostałam. Miej mnie w swojej opiece i chroń od wszelkiego zła. Twoja czcicielka
Monika.
810 Proszę..
Tomasz
811 Święta Rito z nadzieją zwraca się do Ciebie o łaskę pomocy finansowej bo znajduję się w
beznadziejnej sytuacji finansowej.
Błagam Cię pomóż mi

812 Proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo na każdy dzień z okazji moich 30 urodzin.
813 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski i proszę o odnowienie kontaktów z synem Łukaszem i
wnuczką Mają.
814 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Święta Rito wstaw się proszę do Pana Boga o łaskę uzdrowienia dla mnie, w szczegolnosci
odzyskania wzroku.
ANNA
815 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców oraz dzieci
816 Św. Rito
Wybacz mi wszystkie grzech, złe zachowania i daj mi siłę na poprawę.
Pomóż Karolowi, uzdrów go, wspieraj jego rodzinę by miała siłę trwać przy nim w chorobie, proszę.
Proszę o dobrego męża, rodzinę, łzy szczęścia. Daj szansę pokochać i poczuć się kochaną, przestać
żebrać o uczucie, uwagę. Uświadom mi że tacy ludzie, że nie warto o nich zabiegać,
Proszę o zdrowie dla mamy, by przestała się na niej wyżywać. Wspomóż mnie bym stała sie lepszym
człowiekiem, bym zasługiwała na łaskę i miłosierdzie Pana.
Wybacz mi wszystko, obiecuję poprawę i walkę ze złymi myślami i uczynkami
817 proszę w intencjach moich i mojej Rodziny.
Z Panem Bogiem, Anna
818 Święta Rito, proszę pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka Marta WK
819 Święta Rito, proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej
opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja czcicielka Marta WK
820 Święta Rito, Ty jesteś blisko Boga błagam Cię , zanieś Mu moje prośby o rozwiązanie trudnej
sytuacji, o spłatę długu wobec rodziców, o przemianę serca mojego męża i syna, o ratunek dla mojego
syna przed grami komputerowymi. Wstaw się ŚWIĘTA RITO za moim błaganiem. Spójrz na mnie i
ratuj, bo ciężko jest tak żyć.
821 Najdroższa Św.Rito błagam cie i proszę w pokorze upros łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby
moja siostrę K.P wstaw się za nią do Pana naszego Jezusa Chrystusa o łaskę zdrowia i odzyskania sił
wyleczenia z powikłań proszę o miłosierdzie Boże dla niej i potrzebne łaski dla całej rodziny. E.M
822 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci i pomyślne rozwiązanie naszych problemów z
pracą i mieszkaniem.
823 Święta Riot najukochansza moja składam dziś do Ciebie moje prośby...proszę Cię abyśmy mogli
z mężem i synem żyć spokojnie bez stresów i nieporozumień. Abym miała A raczej utrzymała ta pracę
która mam i nadal dobrze się w niej dzialo....aby mąż wystrzegać się alkoholu bo to może nas
zniszczyć. Aby mój syn zdał egzamin i aby dobrze rozpoczął oraz zakończył rok szkolny. Aby moi
bliscy i przyjaciele byli zdrowi i zło ich omijalo. Tobie siostro kochana zawierzam moje prośby i
rozterki.
824 Droga św. Rito! Proszę Cię o pomoc dla mojego wnusia Aleksandra wnuczki Natalii oraz proszę
o pomoc dla mnie w sprawie wiadomej Tobie,droga Sw. Rito i Bogu.

825 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem proszę wyblagaj u Naszego Pana Jezusa Chrystusa łaskę
zdrowia dla mojej rodziny, mamy, córeczki i męża.Proszę Cię o szczęśliwy powrót Wiktorii do Polski
o łaskę spokoju dla Mateusza.Żeby spotykala na swojej drodze tylko dobrych ludzi. Wypros nam łaskę
siły, radości i spokoju na każdy dzień naszego życia. EwaZ
826 Błagam o modlitwę w intencji nawrócenia syna który odszedł od Boga i kościoła już drugi rok,a
kiedyś chciał być księdzem.Teraz żal słuchać bluźnierstw na kościół itp. nawet przeciwko
Bogu.Blagam o ratunek poniewaz mnie traktuje jak wroga ,był czas że nawet mnie zaczął bić, ignoruje
mnie, chociaż mieszka ze mną nawet zablokowal mój numer telefonu nie mogę dzwonić do
niego.Potrzebuje cudu by Bóg go wyrwał że szponów złego.Bog zapłać za modlitwę
Zrozpaczona matka

