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Intencje z dnia 2 września:
98 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
99 Proszę o modlitwę w intencji mojego taty Jana o uzdrowienie dla niego z choroby nowotworowej
100 W niedziele 2 wrzesnia 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... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie
za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Krolowo Rozanca Swietego modl sie za nami... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof
101 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe życie w zdrowiu i rozwoju oraz
jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej miłości.
Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż w pracy Marzenie i Michałowi i daj im zdrowie.
Daj zdrowie tacie.Marzena
102 Święta Rito! Dziękuję ci za dwóch wspaniałych i zdrowych synów tobie zawdzięczam że dziś ich
mam. Proszę cię wstaw się u Boga i wyproś mi łaskę zdrowia czeka mnie dlugie leczenie i kilka
operacji lub zabiegów. Proszę też by wyniki badań były pozytywne.
103 Najdroższa Św. Rito, prosze Cię o pomoc w jutrzejszym egzaminie teoretycznym na prawo jazdy,
abym w końcu uzyskała pozytywny wynik, prosze pomóż mi i pozwol choć na moment być z siebie
dumną, spraw żebym miała pozytywny wynik, proszę odwołaj się do Naszego Pana Jezusa Chrystusa
o pomoc i wsparcie na jutrzejszym egzaminie o godz 10.00. Twoja wierzycielka Agnieszka.
104 Kochana święta Rito błagam Cię o odwagę i mądrość dla mnie i Romka, aby egoizm nie
przyslonil nam cudu naszej miłości. Nie pozwol nam na bierność i zniweczenie wysiłku jaki
włożyliśmy w nasze relacje. Kocham go nad życie i marzę o tym, zeby stworzyć z nim szczęśliwa
rodzinę i pragnę żeby nigdy więcej w nas nie zwatpil. R.
105 Proszę o modlitwę za mnie, abym zdała maturę i dostała się na studia, o uzdrowienie dla pewnej
osoby, o zdrowie dla całej mojej rodziny.
106 Dziękuję Ci droga Święta Rito za łaski, które zostały mi i mojej rodzinie udzielone dzięki Twemu
wstawiennictwu.Dziękuję Ci że zostałam wysłuchana gdyż cala moja nadzieja była w Tobie.
Karolina
107 Święta Rito z wiarą proszę Cię o to abym otrzymała stałą prace w najbliższym czasie. Proszę aby
praca była dwuzmianowa, od poniedziałku do piątku i w moim mieście. Taka praca abym mogła
studiować i pracować na studiach podyplomowych. Proszę Cię także o pełne zdrowie żebym
wyleczyła się w końcu z zapalenia pęcherza i innych dolegliwości.

108 Sw Rito prosze Cie o pomoc w rozwiazaniu trudnych spraw , o zdrowie i milosc w mojej rodzinie,
aby pod koniec wrzesnia pracodawca przedluzyl mi umowe o prace .Prowadz nas przez zycie z
Bogiem badz przy mnie kazdego dnia.
109 Święta Rito, proszę Cię o pomoc w zdaniu egzaminu z historii 4 września. Dziękuję Ci za
wszelkie łaski Twoja Czcicielka
110 o dar szybkiego zamapojscia,dar potomstwa za dusze czysciowe, o dobry wybor promotora i
tematu na studiach 3 stopnia . wyjscie z samogwaltu dla pawla piotra mateusza daniela wojtka
111 Święta Rito proszę o wstawiennictwo, aby skończyły się moje wszystkie dolegliwości fizyczne
oraz psychiczne. Proszę o modlitwę w tych ciężkich dla mnie dniach. Natalia

