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Intencje z dnia 25 kwietnia:
45 Bogu znane intencje
46 proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo w trudnej sprawie związanej z uszkodzeniem czyjegoś
mienia , jestem za to odpowiedzialna , proszę Cię o wstawiennictwo o rozwiązanie tej trudnej sprawy,
bardzo Cię proszę. czuję że nie rozwiązanie jej zabiera mi energię życiową.Bóg zapłać.
47 Proszę o modlitwę o znalezienie dobrej pracy, z dobrym wynagrodzeniem i życzliwymi ludźmi.
Pozdrawiam
Jolanta J.
48 Droga święta Rito,
Proszę cię obyś zmieniła moja trudną sytuację finansową, abym miała za co żyć. Proszę cię także o
wyproszenie u Boga zmiany sytuacji - ty wiesz o czym myślę. Wiesz jak bardzo ważne jest to dla
mnie. Spraw by wszystko się ułożyło.
Twoja oddana czcicielka I.
49 Święta Rito! patronko spraw trudnych, orędowniczko w beznadziejnych sytuacjach.
Proszę Cię o:
-pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy
-pomoc w nauce
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża dla Kazimiery i Sylwii
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny
Z wielką ufnością prosi Twoja czcicielka
50 W Intencji nawrócenia Igi, Wojciecha, Natali, o dary Ducha Święto, przeze niepokalane serce
Maryi
51 Najdroższa Święta Rito!
Jeżeli jest między moim mężem a mną trzecia kobieta, usuń ją z drogi do naszego szczęścia, tak
żebyśmy mogli pozostać rodziną.
52 Dziekuje ci Świta Rito z calego serca ze moj narzyczony nie wyjechal zagranice i zostal w polsce
dzieki mojemu szwagrowi daj mojemu narzyczonemu sile i zdrowie by dal rade tak ciezko pravowac a
mojej siostrze i jej rodzine szczescie zdrowie
53 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;)
54 Kochana Święta Rito. Dziękuję Ci za ogromną miłość Magne do mnie, za to ze mam
najcudowniejszego narzeczonego pod Słońcem. Za miłość za radość za usmiech każdego dnia, za to że
jestem najlepsza. za to ze uzyskałam tytuł magistra, za to że jest cudownie, ze podróżujemy, ze mnie
nie zdradza ze mnie kocha ponad zycie, za miłość jak stad do ksiezyca i spowrotem, za to ze mam
pieniadze na podróże dziekuję Ci za moje nowe bmw x6 za moje motorki, za super figure, za super

zdrowie, za miłość Magne tak wielką ze on swiata poza mna nie widzi a ja jestem najszczesliwsza
osobą na tym świecie. Dziękuję za wszelkie radosci za male i duze. Dziękuję ze on goni z mna jak
najety. Dziękuję
55 Kochana Św. Riro proszę Cię o zdrowie dla mni i mojej rodziny oraz dziękuję za wszystkie
otzrymane łaski.

