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Intencje z dnia 26 czerwca:
57 o wyjscie z samogwaltu dla pawla piotra wojtka daniuela mateusza i czystosc prxedmalzenska
58 Kochana Święta Rito, z radością piszę do Ciebie. Dziękuję Ci z całego serca, ze w pierwszym
terminie zdałam mój egzamin magisterski na 5,0 i obroniłam się również na piątkę. Dziekuję CI ze
dostałam się na studia doktoranckie w Trondheim. Dziękuję za miłość, za zdrowie, za radośc, za całe
dobro, za podróże, za to ze jestem najlepsza, dziękuję za cudownego narzeczonego, za szczęście, za
miliony, za podróże małe i duże, za 10 biur nieruchomości które mam i firmę szkoleniową. Dziękuję
za wszelkie dobro, dziękuję najbardziej, ze zdałam egzamin magisterski w pierwszym terminie.
Dziękuję Dziękuję Dziękuję
59 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej córki / cukrzyca/, nowo poczętego życia wnuka lub
wnuczki oraz w intencji nowego związku małżeńskiego mojej córki i zięcia Łukasza.Proszę o gorącą
modlitwę.Dziękuję.Bóg zapłać.
60 Bogu znane intencje
61 Kochana SW Rito dziękuję ci za wszystkie łaski od ciebie otrzymana opiekuj sie cała naszą
rodziną wspieraj nas w trudnych chwilach broń od nagłej i niespodziewanej śmierci czuwaj nad nami
. Dopomóż mojej córce w zdaniu egzaminów
62 proszę o Świeta Rito o pomoc w bardzo trudnej sytuacji w jakiej jest teraz moja rodzina. Modle się
do Ciebie wierząc ze zostanę wysłuchana. Jednocześnie dziękuje za pomoc w przeszłości wielokrotnie
pomogłaś nam za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuj jeszcze raz M.J.
63 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w intencji małżeństwa moich rodziców
64 Błogosławiona Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za wysłuchanie próźb jakie kierowałam
dotychczas do Ciebie. Proszę Cie jednoczesnego o dalsze wstwiennictwo w intencji zdrowia dla mojej
małej córeczki, dla mnie i mojego męża oraz czlonkow naszych rodzin.
Justyna
65 Za wstawiennictwem Świętej Rity, proszę o znalezienie dobrej pracy. Święta Rito, módl się za
nami!
66 o szturm dobrego meza, zebym znalazal go w tym roku, dar potomstwa, zdanie egz magi, dobra
prace szturm jezu ty sie tym zajmij
67 Św. Rito , kochana wstawienniczko u naszego Pana Boga proszę Ciebie o jedność oraz boży pokój
w mojej rodzinie. Proszę również pokieruj moim bratem w jego zmianie życiowej aby znalazł dobrą
pracę oraz mieszkanie. dziękuje
-Justyna S.
68 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji powrotu mojej ukochanej osoby i możliwości
odbudowy naszego związku
Maciej

69 Proszę o łaskę uzdrowienia o wyjednanie tej łaski uzdrowienia której bardzo mocno potrzevuje. Św
Rito pomóż.
70 Proszę o wyjednanie łaski uzdrowienia dla mnie duszy i ciała. Proszę również o nawrócenie dla
taty Dariusza o zmianę jego serca, o uzdrowienie z choroby alkoholowej, depresji, nerwicy i wielu
innych dolegliwości. Proszę o zdrowie dla mamy Anny i pokój.Proszę również o nawrócenie brata
Mateusza o uzdrowienie z nałogu alkoholowego. Proszę o pokój w domu o radość, miłość i opiekę
Bożą.
71 Wieczny pokój dla zmarłych z powodu gwałtownej śmierci, w tym ofiar Holokaustu57 o wyjscie z
samogwaltu dla pawla piotra wojtka daniuela mateusza i czystosc prxedmalzenska

