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Intencje z dnia 29 stycznia:
100 Przecudowna św. Rito proszę cię o łaskę zdrowia i dar macierzynstwa.
101 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało,
prosimy o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz
wszystkich ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności
prosimy o dar potomstwa dla Ani i Stanisława, prosimy o dar potomstwa dla Justynki i Marcina,
prosimy o dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla Agnieszki oraz dla naszych
kochanych rodziców, pomóż nam w załatwianiu spraw Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas
zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
102 Święta Rito proszę Cię o błogosławieństwo w pozytywnym zakończeniu
procesu mojej habilitacji. Ewa
103 Ukochana Święta Rito ! Jutro idę na szósty cykl chemioterapii-a nasiliła się neuropatia,
samopoczucie mam gorsze. Proszę gorąco o opiekę i wsparcie w codzienności. Dodawaj mi otuchy.
Przez Twoje wstawiennictwo wołam Jezu Ufam Tobie ! Weronika
104 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania!!! Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów). O bezproblemową przeprowadzkę i pomyslne
zakończenie najmu.
Prosze o prace w nowym miejscu na lepszych warunkach, o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi
w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza
sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla córek aby miały
dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami..
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w nowej pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w
pracy i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaske wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania. Prosze o Rodziców, o zdrowie.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla taty i szczesliwy powrót do zdrowia po operacji. O powrót Rodziców do zdrowia
po stracie pupila/kota.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta

105 Swieta Rito blagam wypros u Boga nawrocenie Macieja, laske wiary i swiatlo Ducha Swietego.
Wypros przemiane jego serca i mysli, odejscie od buddyzmu i zlych ludzi. Blagam.
106 Święta Rito błagam o pomoc w ciężkiej sprawie. Ty zawsze wymodlisz dla mnie łaski.
107 Proszę Cię Święta Rita o miłość mojego męża Marcina. Proszę żeby na nowo mnie pokochał.
Byśmy na nowo zaczęli ze sobą rozmawiać, przebaczyli sobie, aby było tak jak dawniej.
Dziękuje za wszystko co uczyniłaś do tej pory i proszę poukładaj nasze życie. Dziękuję za cudowny
dar naszych dzieci.
108 Św. Rito bardzo Cie proszę o wstawinnictwo u Pana aby pobłogosławił nam i abym otrzymała
łaske macierzyństwa
109 Św Rito pomóż mi w tak trudnym czasie dla mnie. Rozjaśni mój umysł i wskaże mi wlasciwo
drogę.
110 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga

