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Intencje z dnia 28 marca:
70 Bardzo proszę o droga Św. Rito napelniona miłością i pokojem, patronko rodziny i przebaczenia o
wstawiennictwo by zapanowała zgoda między nami w rodzinie, by nasze relacje wróciły. Wspomóż
nas w tej potrzebie i módl się za nami. Bóg zapłać.
71 Matenko blagam cie za synem Michałem serce jego mówi mu ze potrzebuje zmiany błagam
Matenko pomóż mu wyjść z tych nałogów czuje ze sam ni da rady jest bardzo nerwowy Matenko
zaprowadzi go do kościoła na spowiedź przed Świętami proszę cię całym sercem jest w Holandii ma
blisko kościół Matenko chce poznać innych kolegów wolnych od nałogów usłysz jego wołanie
mamusiu proszę cię bardzo Bóg zapłać Matenko proszę dla syna Michała o dobrą Boża i o uczciwa
place o 2014 siedzi od choroby co dostaje takie prace wykorzystują go za grosze a chce funkcjonować
nerwowy jest bardzo Matenko dzwonił teraz jest smutny nie radzi sobie pomóż mamusiu kochana
72 W intencji Ewy aby nie cierpiała w chorobie i wyzdrowiala
73 Żebyś mnie św. Rito chroniła od złych ludzi proszę potrzebuję Twojej pomocy
74 Święta Rito proszę Cię o modlitwę za kapłanów o świętość dla nich, za dusze w czyśćcu cierpiące
aby Pan się ulitował nad nimi, o miłość i o wolność Bożą w rodzinach, za mnie i za moją rodzinę o
Miłosierdzie Boże i pomoc w tym życiu, aby Bóg przebaczył nam nasze grzechy i oczyścił nasze serca
i myśli od wszelkiego złego. Ania
75 Droga Św. Rito, proszę o modlitwę aby Piotr znowu pragnął Nas tak jak o tym mówiliśmy
wcześniej oczyść Jego serce dusze i pozwól nam kochać siebie i dawać milosc dobro szacunek i
szczerość idąc przez życie razem nie bojąc się kochać. Zeby słowa które wypowiedział wcześniej "
zabierz mnie tak całego na zawsze" mogły się spełnić.Beata
76 Święta Rito dziękuję za Twe wstawiennictwo. Panie Jezu Chryste dziękuję Ci, proszę Cię kieruj
Nami, tylko Tobie Ufam. Panie Jezu dziękuję Ci za pojednanie z Grześkiem...Proszę bądź z nami w
naszym życiu, prowadź nas. Tylko Ty wiesz, co mnie martwi...Proszę pomóż, by nasze decyzje były
zgodne z Twoją wolą, by prowadziły nas do Ciebie, naszą czwórkę, moją Rodzinę i Rodzinę Grześka.
Jezu bądź dla nas Miłosierny. Św. Rito wspieraj nas
Magdalena
77 Prosze o modlitwe w intencji zdrowia mojej ukochanej siostry Eweliny. Niech Bog sprawi, ze
wyniki badan okaza sie pomyslne.
M.S.

