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Intencje z dnia 29 marca:
78 Św. Rito proszę Cię o dar macierzyństwa. Ewa
79 Swieta Rito
Prosze abysmy z moja rodzina wyszli z dreczenia diabelskiego i przeklenstwa. Prosze zeby wszytsko
sie dobrze poukładało i zebysmy byli zdrowi duchowo i psychicznie i emocjonalnie. Prosze takze zeby
mój syn wyszedl z żałoby i zeby zostal dopuszczony do maturym zdal dobrze mature i dostal sie na
studia oraz zeby ulozyly sie jego sprawy pomyslnie z kolegami i przyjaciolmi
prosi Joanna
80 Kochana Św. Rito,
Pragnę zawierzyć Tobie wszystkie moje trudne sprawy, proszę o miłość, zgodę i pojednanie w
rodzinie, o zdrowie dla najbliższych, dla chorego Tymka oraz o łaskę znalezienia dobrego męża, dom i
rodzinę dla mnie i mojej siostry. Wyproś potrzebne łaski w nowej pracy. Dziękuję za łaskę zdrowia
dla taty.
Karolina
81 Błagam Cię święta Rito, przyjdź mi z pomocą, spraw aby mój ukochany, dzięki któremu doznałam
w życiu wiele radości, szczęścia i miłości chciał znowu być ze mną, żeby mnie kochał tak, jak przez
ostatnich 11 lat. Wierzę w Twoją moc i każdego dnia modlę się do Ciebie o odzyskanie spokoju i
szczęścia.
82 Swieta Rito,
dziekuje Ci za wszystkie otrzymane laski za Twoim wstawiennictwem. Wiem, ze
czuwasz nade mna.
Prosze Cie o pomoc w otrzymaniu pracy. Jestem pewna, ze za Twoim
posrednictwem bedzie to mozliwe. Prosze Cie o zdrowie i blogoslawienstwo dla
calej Rodziny.
Swieta Rito modl sie za nami,
Swieta Rito wstaw sie za nami
Swieta Rito pros za nami
Twoja wierna czcicielka
Joanna
83 Święta Rito, patronko rzeczy niemożliwych i beznadziejnych, proszę Cię o wstawiennictwo. Z
całego serca mego. O coś bez czego kobieta nie czuje się kobietą, a rodzina nie jest rodziną. O
dzieciątko. Zawsze pragnęłam dziecka i to nie jednego, gdyż sama będąc małą dziewczynką straciłam
siostrę i wychowałam się jako jedynaczka. Niestety mimo starań, ogromnych starań od 15 lat nie jest
mi dane być mamą, a nasza rodzina nie jest taką rodziną o jakiej marzymy. Miłość przelewamy na
siebie, bo kochamy się mocno i na zwierzęta, bo one są także w naszym życiu ważne, ale w głębi
duszy i sercu bardzo pragniemy dzieci. Prosimy Cię Święta Rito o cud, o cud dzieciątka zdrowego i o
zdrowie nasze, aby dzieciątku życie pokazać. Kasia
84 W intencji Grzegorza i Moniki, o łaskę szczerej miłości, wzajemną dobroć i zrozumienie.. o dar
sakramentu małżenstwa.
85 Za wstawiennictwem świętej Rity proszę o spotkanie i dar pojednania dla Marty i Macieja oraz
szansę dla nich na nową, dobrą relację. Proszę o dobrą dziewczynę dla Jana i dobrego męża dla Izy.

86 Swięta Rito prosze Cie o dziecko o które staram sie od dłuższego czasu. Prosze Cie żebym
szczęsliwie dochodziła ciąże zeby mnie drugi raz nie spotkało to samo co w pierwszej.
87 Św. Rito dziękuje za wszystkie dotychczas wysłuchane prośby.
Proszę i błagam o znane intencje Tobie i Bogu. Dziękuje z całego serca.

