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Intencje z dnia 29 stycznia:
101 Swt Rito proszę o dar zdrowego dziecka dla córki
102 Proszę w intencji zdania sesji oraz za rozwiązanie sytuacji w której się znalazłam i nie mogę
znaleźć wyjścia.
103 Ja Dorota D.proszę o modlitwę w intencji mojej miłości do Andrzeja S.oraz błogosławieństwo dla
jego mamy Anieli, siostry Helenki oraz brata Staszka
104 *ukochana święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej
rodziny.Aga
105 Bogu znane intencje
106 Święta Rito chroń mnie i moich najbliższych od nie przyjemności dnia codziennego . Rozwiąż
ostatnią sprawe pozytywnie wpłyń na ludzi odpowiedzialnych za to . Ochroń mnie . Święta Rito
wspomagaj nas w trudnych chwilach
107 Święta Rito wstaw się u Boga za mną i mężem, proszę Cię żeby w naszej rodzinie zapanował
spokój po starcie jakiej doświadczyliśmy. O dobre relacje między nami a szwagrem i szwagierką.
Wspomóż w szczęśliwym i spokojnym powrocie do pracy. Proszę Cię też o rozwiązanie problemów z
wykończeniem domu a przede wszystkim proszę Cię Święta Rito o dar Macierzyństwa.
Święta Rito módl się za nami
K.
108 Kochana Święta Rito z Całego serca Dziękuję Moja Kochana Przyjaciółko że Zawsze Mogę na
Ciebie liczyć, za każdą otrzymaną i uproszoną łaskę za Twoim pośrednictwem u Pana Boga. Dziś
proszę o modlitwę za chłopca o imieniu Szymon o zdrowie dla Niego, ponieważ przebywa od 2
tygodni na intensywnej trapi w szpitalu Jego stan jest bardzo ciężki proszono mnie o modlitwę. Proszę
o zdrowie dla Marceliny dla Agaty i Jej całej rodziny, dla Mojego brata Mirka Jego żony Krystyny i
dzieci Przemka i Filipa, z prośbą, aby Mirek się wybudował, dla Mojej Kochanej mamy Marii o
zdrowie i potrzebne łaski. Dla pani Łucji i Jej męża Wiesława o zdrowie i potrzebne łaski. Dla mnie
Kasi, abym mi się poukładało w pracy, aby nikt się mnie nie czepiał,aby zło odeszło ode mnie
całkowicie aby mi się poukładało z Mariuszem -za Mariusza,którego tak kocham, aby Mariusz został
moim chłopakiem i moim mężem, potrzebna mi ciągle modlitwa. O zdrowie dla Iwony i Jej syna
Mateusza i Jej męża Andrzeja. Bóg zapłać.
109 Św. Rito dziękuje Ci z całego serca za wszystkie dotychczas wysłuchane prośby.
Proszę o zdrowie dla mojej rodziny i dla mnie. Proszę szczególnie za moją córkę
i jej męża, aby żyli w miłości i zgodzie . Aby wszystko udało się im zrealizować.
Także proszę Cię dla nich o dar macierzyństwa. Proszę Cię o poprawienie relacji w mojej pracy.
Aby nikt nikogo nie krzywdził. Błagam o wstawiennictwo Twoje u Boga . Z serca dziękuje.
110 Błogosławieństwo Boga dla Lissy i zdrowia dla nej, opieka Matki Boga
Błogosławieństwo Boga dla Nataszy, zdrowia dla niej i jej dziecko w zywocie, opieka Matki Boga,
Boza pomoc i dobrych rodow
Błogosławieństwo Boga dla Bazylego i Galiny, miłość i zrozumienie w rodzinie, opieka Matki Boga

Laski wiarzy w Jezusa Chrystusa dla Bazylego, pokonując przeszkody na drodze poznania Chrystusa
oraz zajzdrosc Sergjeja i jego rodziny
Uwolnienie Bazylego od uwodzenia innych kobiet, zwłaszcza Maszy, Wery, Geleny, Ally, Svety,
Ani, Tani za wstawiennictwem Matki Bożej
Pojednanie Bazylego i Nataszy, wola Boża dla nich i wstawiennictwo Matki Bożej
Boża wola dla Nataszy dla komunikowania się z rodzicami
Weczny pokoj dla Daszy, Nikolaja, Andzeja, Nadzezdy, Iwana, Niny, Geny, Stefana, Antoniny
Boza wola w pewnej sprawe w Uszaczy i pobytu Vasi
Zdrowia dla Ani, Boza wola dla nej i rodziny Galiny, sczegolnie Nataszy
111 Błagam ..
Tomasz

