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Intencje z dnia 3 lipca:
149 Sw Rito proszę o zdrowie dla mojego syna i miłość w rodzinie.
150 Święta Rito proszę Cię wstaw się za Bogu wiadomą Dominikę, która ma problemy przez które
zapadła w depresję... Jest w tym momencie pozostawiona sama sobie. Proszę Cię aby jej blizny
zniknęły, aby znalazła nowych wiernych przyjaciół i żeby jej marzenia spełniły się. Orędowniczko w
sytuacjach beznadziejnych módl się za nami.
Święta Rito pomóż mi wyrwać się z nieczystych myśli i uzależnienia od pornografii. Pomóż mi żebym
znalazł dziewczynę swojego życia bo w moim przypadku jest już beznadziejnie. Święta Rito módl się
za nami
151 Święta Rito,
Bardzo Cię proszę o pomoc w znalezieniu pracy, w której będę mogła się realizować, w której poczuję
się dobrze, zostanę doceniona. Pomóż mi odnaleźć moje życiowe talenty, powołanie by moje życie w
końcu nabrało właściwego kierunku. Błagam Cię o to z całego serca. Twoja Karolina.
152 Kochana Święta Rito składam wielkie podziękowanie za łaskę, którą otrzymałam - zdany egzamin
maturalny dla mojej córki Natalii.
To za Twoją przyczyną Święta Rito to się udało. Każdego dnia prze długi czas prosiłam Cię o Twoje
wstawiennictwo w tak wielkiej dla mnie potrzebie. Jesteś moją wielką oblubienicą.
Składając wielkie podziękowania proszę się opiekuj się moją rodziną, wspieraj moją córkę, wskazuj
jej drogę na tej ziemi.
Każdą chwilę mojego życia oddaję w Twoje ręce, jestem Twoją wielką dłużniczką. Tak bardzo
zaufałam Ci Kochana Święta Rito.
Kochane ss. Eremitki dziękuję gorąco za modlitwy w mojej intencji.
Szczęśliwa Małgorzata
153 Święta Rito proszę o pomoc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i sprawozdań, które złożyłam
na Uczelni. Aktualnie czekam na wyniki, od których wiele zależy.
154 O bożą pomoc dla mnie w 22 roku mojej sluzby
155 Błagam Święta Rito o pojednanie w rodzinie, dobrego męża dla córki żeby przestała być samotna,
nie wpadła w depresję i zgorzknienie, dobrą żonę dla syna
Błagam
156 1) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz bardzo proszę o rodzinę z
dobrym, kochanym i kochającym mężem oraz z dziećmi. Dziękuję
2) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o modlitwę w intencji
mojego Brata, aby jego praca nie szła na marne, o pomoc w wyjściu z kłopotów finansowych i o
wszelkie łaski dla jego.
3) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o zdrowie dla
rodziców, opiekę nad nimi i pomóc żeby nie nadużywali alkoholu.
4) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o pomóc w
wybudowaniu domu moich marzeń, w którym mogłabym żyć ze swoją rodziną.
157 Kochana Świeta Rito. Jestem tak bardzo dzisiaj szczęśliwa. Dziękuje Ci za pomoc w zdaniu
egzaminu magisterskiego na piątkę. Dziękuję CI za to, że obroniłąm się na piątkę. Dziękuję za to, że

przyjeli mnie na Studia Doktoranckie w Trondheim. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za usmiech, za
radośc, za zdrowie, za spełnienie marzen, za Podróze, za milośc, za szczescie, za miliony które
zarabiam. Dziękuje z całego mojego serca.
158 Kochana Święta Rito ratuj moja mamusię Zofię Maciejewska która jest tak ciężko chora.Błagam
o pomoc Twoją.
Sylwia M

