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Intencje z dnia 25 marca:
28 Święta Rito bardzo dziękuje za wstawiennictwo w moich intencjach. Polecam siebie i moją rodzinę
nadal twojej opiecę. Niech sprawy sądowe zakończą się dla nas pomyślnie. Proszę także o opiekę i
łaski dla Teresy. Proszę również o powrót do zdrowia mojej cioci Krystyny.
Szczęść Boże, jeszcze raz Dziękuje Św. Rito.
29 Dziękuję Ci Św. Rito za wszystkie dotychczasowe łaski, które otrzymała moja rodzina. Wspieraj
nas w modlitwie, wytrwałości i Opatrzności Bożej. W dalszym ciągu proszę Cię Św. Rito o
wstawiennictwo u Pana Boga w sprawach finansowych, żebyś mogli wyjść z tych wszystkich
problemów z nimi związanych. Bóg zapłać.
30 Święta Rito,
proszę o wstawiennictwo u Najświętszej Marii Panny w ważnej dla mnie, Bogu wiadomej sprawie.
Izabela
31 Prosze o modlitwe o powrót i polaczenie dwojga ludzi I powrót Marty F do Dariusza M i ich
malutkiego dziecka Norbercika
32 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla małej Alusi
33 W Palmowa Niedziele 25 marca 2018 dziekujemy Tobie NMP 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 z Oliwy i Jerzy wraz z cala rodzina Bartoszewiczow - AMEN. Serdecznie blagamy
- SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin modl sie za nami... Krolowo Rozanca Swietego modl sie za
nami... O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Jezu ufamy
Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
Sklada: Krzysztof
34 Proszę o modlitwę za mnie i moje dzieciątko. Jestem w 8tc. a u dzieciątka nie bije serduszko i jest
ono za małe. Lekarz dał nam tydzień, w przeciwnym razie czeka mnie zabieg. To moje wymodlone
dzieciątko, zawierzone od początku Matce Bożej i Panu Bogu.. dziekuje za każde westchnienie,
modlitwę. Bóg zapłać. Aneta
35 Święta Rito! Wysłuchaj moich próśb i proszę o dalszą opiekę. B.

