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Intencje z dnia 3 września:
113 dziękuję za wszystkie łaski wymodlone Święta Rito.Proszę o modlitwę za moje dzieci aby był
zdrowe.Proszę o modlitwę w znalezieniu pracy. Proszę o pomoc w sprawie sądowej o alimenty na
dzieci. Za zdrowie babci Marysi 89 lat, i zdrowie taty i mamy rodzeństwa. W intencji Ewy aby włosy
odrosły. W intencji chorych na depresje również moją aby demony zła odeszły. Proszę o modlitwę za
nawrócenie i przebaczenie moje i moim winowajcom. Bóg zapłać Dorota
114 Proszę o ZDROWIE i wsparcie dla mojej córki Agaty.
Iwona K.
115 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą pomoc.prosze by pojawił się w moim
życiu ktoś,kto mnie pokocha.A.
116 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
117 Święta Rio proszę Cię o pomoc w szczęśliwym rozwiązaniu i o zdrowie dla dziecka i matki.
Proszę Cię również o uzdrowienie nerek. Daj nam siły aby przetrwać ten dla nas ciężki czas.
118 Proszę Święta Rito o zdrowie dla moich Synów, o złagodzenie charakteru Pawła, uspokojenie
jego emocji. Proszę wesprzyj Jędrzeja w nauce żeby zdał ważne egzaminy we wrześniu i skończył
studia. Dziękuję za wszelkie łaski.
119 Święta Rito proszę Cię, dopomóż mojej córce w adaptacji bez histerii i strachu w przedszkolu,
aby nie bała się i chciała tam uczęszczać na 4 godziny, błagam dopomóż
120 Święta Rito mamy w ten weekend ślub spraw by to był najpiękniejszy nasz dzień w życiu by nikt
go nie popsol spraw byśmy sie nie kucili w ten dzień spraw by teściowa zachowywała się normalnie
tak jak i jego rodzina spraw by Damian się nie opil by trzymał klasę by Karolcia była zdrowa daj nam
siłę i strzeż nas w ten dzień proszę z całego serca
121 Święta Rito spraw byśmy się nie kucili bili żebym nie miała takiego cię tego języka spraw byśmy
znaleźli porozumienie dla naszej córki kocham ich bardzo i spraw byśmy tworzyli wspaniała
kochająca się rodzinę by Damian mnie nigdy nie zdradził i nie był dla nie tak chamski blagam i żeby
nie odwal i nie grał na maszynach daj nam siłę i spraw byśmy byli razem już do końca zycia
122 ŚW RITO PROSZĘ O WSPOMOŻENIE WE WSZYSTKICH POTRZEBACH SZCZEGÓLNIE
MORALNYCH DUCHOWYCH I MATERIALNYCH I ŻEBYŚMY NIGDY NIE BYLI
BEZROBOTNI I ŻEBYSMY NIGDY NIE MIELI PROBLEMÓW FINANSOWYCH I ŻEBYŚMY
BYLI SZCZĘŚLIWI I ŻEBYŚMY MIELI WŁASNE SZCZĘŚLIWE RODZINY DLA MNIE DLA
MOJEJ SIOSTRY MAGDY DLA MOJEGO BRATA PAWŁA I DLA MOICH RODZICÓW DLA
MOJEJ BABCI MARI I DLA MOJEJ CIOCI TERESY, IWONA
123 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych za Twoim pośrednictwem proszę o nawrócenie dla
Franciszka i Rafała oraz o rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej zgodnie z wolą Bożą
Twoja czcicielka

124 Kochana św. Rito . Proszę zaopiekuj się troskliwie dziećmi Marysi, która zamieszkała już w
Domu Pana. Upraszaj siłę dla męża Marysi, w wychowaniu dzieci. Patronko spraw trudnych , proszę
Ciebie o zdrowie , siłę i pogodę ducha dla Wiktorii, żeby podołała pogodzić wszystkim obowiązkom
w roku akademickim. Dziękuję Ci za wysłuchiwanie moich próśb. Elżbieta
125 Proszę o ZDROWIE i wsparcie dla mojej córki Agaty.
Iwona K.
126 Proszę o ZDROWIE i wsparcie dla mojej córki Agaty.
Iwona K.

