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Intencje z dnia 26 kwietnia:
56 Alicja:Dziękuję św.Rito za twoją dotychczasową opiekę.Proszę cię bardzo o to abyś dodała mi
odwagi abym rozważnie jezdziła samochodem,o zdrowie dla mnie i moich najbliższych. Proszę cię
św.Rito o pomoc w szybkim sprzedaniu mieszkania abyśmy sprawnie dokończyli budowę.Pomóż nam
w sprawach finansowych ,oddajemy się twojej opiece .
57 Święta Rito
Proszę o zdrowie dla Siostry i dla całej Rodziny. O ponowny dar macierzyństwa dla Siostry. O dobre
rozeznanie Bożych planów dla mnie i Rodziny.
Dziękuję za wszystko. Jezu ufam Tobie
Ania
58 Proszę o zdrowie
59 Kochana Święta Rito, Patronko Spraw Najtrudniejszych :) Piszę do Ciebie, bo z ufnością chcę Ci
podziękować za wszelkie łaski jakie otrzymuję od Boga za Twoim pośrednictwem Każdego dnia.
Dziękuję Ci za miłość Magne. Dziękuję za Szczęście Każdego dnia. Za radości. Te duze i te male.
Jestem wdzięczna za to ze mam najcudowniejszego pod Słońcem narzeczonego Magne. Dziękuję Ci
za to ze jest uczciwy za to z jest kochajacy i mnie szanuje. Dziękuję Ci za to ze zdobyłam tytuł
Magistra, za to ze mam nowe fajne auto bmw x6 w kolorze białym, za to ze mam swoje motorki, za to
ze chodze na siłownię i mam super ciało, za to ze jestem mega zdrowa i śliczna, dziękuję CI za
wszystko. Za ogromne pieniądze które zarabiam, za to ze jestem najelpsza, za to ze mam mnóstwo
nowych ofert podpisanych na wysoki procent, dziękuję CI Święta rito za każdy cud, każdego dnia.
Dziękuję najbardziej za to ze jestem Szczęśliwa z Magne :D i on świata poza mną nie widzi.
Doceniam wszystko co mam. Jeszcze raz dziękuję :D
60 Proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka w naszym małżeństwie.
Proszę święta Rito wybłagaj u Boga dla nas łaskę macierzyństwa i ojcostwa.
Daj Nam Święta Rito tak bardzo nam potrzebną nadzieję.
Bardzo pragniemy mieć dziecko zrodzone z naszej miłości, już długo czekamy na ten piękny dar.
Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa moich rodziców, które jest zagrożone rozpadem.
Niech Bóg ma ich w opiece.
61 Święta Rito proszę Cię w intencji Alfiego Evansa wyproś dla Niego u Pana Boga Zdrowie i Życie.
Proszę Cię też Święta Rito o uwolnienie Mnie samego że szponow nieczystości i pornografii

