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Intencje z dnia 4 sierpnia:
233 Bogu znana intencja
234 Proszę o modlitwę o łaski rodzinie i Bogu wiadoma
235 Św Rito, proszę o dar potomstwa.
Donata
236 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
237 Św. Rito wstawiaj się za mną proszę i za moimi bliskimi, proszę o dojrzałość emocjonalną, o
mądre i zdecydowane zarządzanie darami od Boga, o założenie rodziny.
Dziękuję
Ksenia
238 Św.Rito nie prosze nic dla mnie bo moje życie nie ma juz sensu ale prosze wypros od Boga
ratunek dla mojej teściowej Henryki Broniszewskiej aby przestała pic jest alkocholiczka aby w koncu
przestała pic bo mi sie juz nie chce zyc
239 Proszę o modlitwę o zdrowie i dobrą kondycje fizyczną i psychiczną dla mnie, mojej żony Anny i
moich rodziców.
240 Proszę o modlitwę z prośbą o szczęście w grach losowych i dużą wygraną ktora by zaspokoila
moje potrzeby.
241 Kochana Święta Rito,
juz tyle razy byłaś przy mnie, gdy było tragicznie w moim zyciu. Dzuekuje!
I prosze o dalsza obecność.
Wspomóż mnie u naszego Pana, bym przestała znac uczucie nienawisci,
bym rozwiązała problem fałszywych uczuć, bym pogodziła sie z tym, co jest dla mnie zaplanowane.
Prosze najmocniej jak potrafię o szczera, wierna i lohalna miłość i możliwość zostania matka.
242 Proszę o uzdrowienie mojego synka Jacka. Proszę za dusze w czyśćcu cierpiące i umierających
szczególnie z rodziny i pokrewieństwa oraz za zmarłą Anię Kogut i Weronike Gajek. Proszę o
potrzebne łaski dla mnie i rodziny.
Dziękuję
243 Proszę o modlitwę w intencji dobrej pracy dla mnie, Bóg zapłać.
244 Sw. Rito spraw zeby znow bylismy szczesliwa rodzina.
245 Proszę o cud uwolnienia Kingi z narkomanii,proszę o cud uzdrowienia jej duszy i ciała.
246 Święta Roto proszę Cię o spokój w rodziniie.
Agnieszka

247 Boże Ojcze Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci a w szczególności Ciebie święta
Rito proszę o łaskę dobrej pracy i dobrego współpracownika.Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane już
od Ciebie łaski i Twoją Boże opiekę nade mną i moją rodziną. Święta Rito bądź moją orędowniczką i
opiekunką w niebie.Modlę się również za moje dzieci i wnuki a dziś w szczególności za Adriana o
Boże prowadzenie i o zdrowe nogi dla mojej mamy. Jako patronkę spraw beznadziejnych proszę o
łaskę odrodzenia jedności i zgodę w rodzinie . amen
248 Święta Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski. Bardzo proszę Cię o to abym przestała być
samotna. Spraw abym poznała dobrego, kochającego chłopaka (przyszłego męża). Święta Rito wstaw
się za mną u Boga.
Beata
249 Proszę siostry o wspólna modlitwę o uzdrowienie mojego małżeństwa ,i dar trzeźwości dla meza
250 Prosze w intencji o dobrego męża dla Izy i założenie rodziny,o potrzebne dla niej dary i łaski,
uzdrowienie z lęków, zranień, wady wzroku, prosze także o potrzebne dary, łaski oraz
błogosławieństwo Boże dla Marii, Agnieszki, Rafała, Julii, Tosi, o. Asi, Patrycji, Basi, Gabrysi,
Marty, Oktawii, Gertrudy, Kamili, o. Augustyna, o. Leszka, o. Yaacouba, o. Dobromiła, ks. Arka, ks.
Sławka, ks. Piotra, ks. Jacka, o. Johna, br. Savio.
251 Święta Rito, o Dobroci składam intencję o dobrego, uczciwego męża.
252 Prosze was o prace dla meza, zgodna z wola boza. Dziekuje Bardzo.
253 Bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę. Proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych
spraw domowych.
254 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć
od kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham Ją.
Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel
255 Dziękuję święta Rito za wyproszone łaski dla mnie i mojej rodziny. Przychodzę i proszę o pomoc
kolejny raz. Wyproś u Boga łaskę dzielenia się pieniędzmi ze mną, aby mój mąż nie przeznaczał tylko
pieniędzy na swoje potrzeby. Aby oddawał pieniądze które należą się dzieciom. Święta Rito módl się
za nami. Aneta
256 Święta Rito z pokorą proszę, wstaw się za mną i moimi prośbami do Boga Ojca, przedstaw je jako
swoje. Proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji w rodzinie, o niezależność finansową , o zdanie
egzaminów jak najszybciej i za pierwszym razem, o miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych. To są
intencje, które noszę w sercu. Proszę także o miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla moich
najbliższych, dla mojej grupy modlitewnej i dla Sióstr Eremite
257 prosze o modlitwie o dar zdrowego macierzynstwa dla nas.
Bog zaplac za kazde westchnienie w naszej intencji
Monika z mezem
258 Św. Rito powierzam twojemu wstawiennictwu dusze cierpiące w czyścu, zwłaszcza te o których
nikt nie pamięta w modlitwie
259 Święta Rito błagam Cię spraw, bym dzisiaj poznała mojego męża.Dziękuję
260 Proszę o zdowie dla Wandy i prawidłowy rozwój dla Zuzi.

261 Proszę o włączenie mojej intencji
O poprawę relacji rodzinnych , o pomyślne rozwiązanie moich trudnych problemów, opiekę nad
wnukiem Krzysiem
262 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas spływają,
Szczęść Boże,
Alina
263 O zycie wieczne dla Ś.p. Grzegorza Stapinskiego
264 Pragnę Ci podziękować św. Rito za sprawę pomyślnego zakończenia sprawy spadkowej, za
Twoją nieskończoną dobroć i opiekę mojej rodziny. Proszę o Twoje wstawiennictwo i modlitwę do
naszego Pana, o powrót do zdrowia mojej ukochanej żony Barbary, o zdrowie i przemianę serca dla
brata Bogusława, o przemianę serca dla Macieja, o zdrowie Kingi i jej mamy, dla Marii, pań
pobierających chemię, o zdrowie dla syna Mateuszka, Barbary, Ewy. Proszę również o potrzebne siły i
zdrowie dla siebie.
265 o sppotkanie sie z wojtkiem na zywo jak najszybciej jezu ty sie tym zajmij prosze niech da mi
szanse na milosc
266 Prosze w intecji Rafała, zeby sie nawrócił, zeby żałował za to wszystko co zrobił ze złości
ludziom a szczególnie mnie, by Duch Św oświecił go swoim światłem i wyzwolił z ciemnosci, by
pogłębił jego wiare, nadzieje i milosc, aby dobry Bóg poprowadził nas razem jak do tej pory jesli jest
taka jego wola i nam błogosławił
267 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Mojej Rodziny , o zdrowie dla wnuka Tomka, córki
Kasi, syna Michała, męża mojego Jana i moje Joanny. Proszę o modlitwę do Św Rity aby wstawiła się
za Nas do Pana Boga Naszego Wszechmogącego.Joanna
268 dziękuję Panu Bogu i Św. Ricie za jej wstawiennictwo
dziękuję Siostrom za wszystkie dotychczasowe modlitwy
w tym miesiącu bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- za moją rodzinę, o miłość, szacunek i zdrowie dla każdego z nas,
- za zmarłych o życie wieczne dla nich.
Z Panem Bogiem
Maciej
269 O umocnienie wiary

270 proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy przeze mnie, o błogosławieństwo dla mojego
małżeństwa, rodziny, zdrowie dla Taty i siostry, o skuteczność terapii,
Marta
271 Święta Rito proszę Cię uproś mi Sakrament małżeństwa z Darkiem, uproś dla nas wiarę nadzieję i
miłość
Grażyna
272 Św. Rito proszę o wstawiennictwo i wyjednanie łaski cudu uzdrowienia z choroby nowotworowej
dla ciężko chorego ks. Szymona Sobolewskiego, kapłana Diecezji Ełckiej.
Proszę też o moje głębokie nawrócenie i jeszcze mocniejsze przylgniecie do Boga. O dar modlitwy.
273 Intencja dziękczynna - za miłość jaką Pan Bóg okazuje mi poprzez ludzi, których mi daje.
Bóg zapłać.
Anna
274 Wielka prośba o modlitwę w intencji mojej rodziny. O nawrócenie, głęboką wiarę, nadzieję i
miłość o przebaczenie i pojednanie. O pracę dla mnie, zgodną z BOŻYM planem i moim zawodem, o
polepszenie sytuacji materialnej naszej rodziny. Abyśmy mogli w tym roku oszalować nasz dom.
Po stokroć BÓG zapłać w łaskach i błogosławieństwach BOŻYCH.
275 Święta Rito prosimy o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Mateusza w 4 rocznicę
urodzin.
Tata i mama.
276 Sw Rito Dziękuję Ci za Łaski. Byliśmy całą rodzina na wakacjach przykro patrzeć kiedy inni
mezowie opiekuja sie cała rodziną a ja muszę o wszystko sama aby tylko nie rozdrażnić mmęża.
Wydaje mi sie ze jestem dobrym człowiekiem a ciagle dostaje od zycia po glowie. Daj mi Sw Rito
duzo siły. Wiem ze bez meza bylo by mi o wiele latwiej bo na niego i tak nie moge liczyć ale wzielam
ślub przed Bogiem i jakoś nie potrafię sie rozwiesc.
Daj mi dużo sił i łask abym wychowała dziecko
Kasia
277 Kochana Swięta Rito!
Dziekuję za dotychczasową pomoc w moim życiu, dziekuję, ze postawiłaś na mojej drodze Grzegorza.
Chciałabym prosic Ciebie o pomoc, aby on docenił mnie, zatesknił, wrócił. Wiem, że tak będzie
najlepiej dla nas.
Dlatego uparcie, z wiarą i ufnoscią proszę.
Twoja Czcicielka
278 bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla mojej Mamy, aby wyniki badan okazaly sie dobre.
Prosze tez o opieke Boza nad moja corka.
Prosze o modlitwe za moja przyjazn, ktora jest zagrozona.
Prosze o modlitwe za moje malzenstwo.
I za moja nowa prace, aby wszystko sie w niej dobrze ukladalo.
I bardzo prosze tez o modlitwe w pewnej bardzo osobistej intencji
Z gory serdecznie Bog zaplac
Malgorzata
279 O zdrowie dla mojej mamy Jadwigi żeby została uzdrowieniona z nowotworów i łaskę zdrowia
dla całej rodziny.
280 Prośba o modlitwę w intencji Natalii, aby dokonała dobrego dla siebie wyboru dalszego
kształcenia oraz w intencji Anetty , aby dokonała dobrego wyboru swojej dalszej drogi zawodowej.

281 Sw.Rito prosze o modlitwe o zdrowie dla nas i moich wnuczek oraz aby moj syn sie zmienil na
lepsze okazal wiecej serca swoim dzieciom dziekuje za otrzymane laski bog zaplac .K.M.
282 Proszę o Boże błogosławieństwo w nawiązaniu bliskie relacji z
Grzegorzem.
283 Świętą Ritę proszę o to, aby zawsze mi pomagała.
Bóg zapłać,
J.
284 Za przyczyną św. Rity proszę tę Świętą O WSTAWIENNICTWO w polecanych intencjach.
285 O wzmocnienie miłości pomiędzy Anią a Markiem. Bóg zapłać.
286 O zdrowie i dobre wyniki z badań dla Marii i córek Katarzyny ,Justyny ,Elżbiety
Z podziękowaniem za szczęśliwe prace w polu i wakacje
O spokój i wygranie wszystkich spraw Marii i córek w sądzie
O uwolnienie od złych ludzi i ich złośliwości
O dobrych ludzi na mojej drodze i dobry kontakt i przyjaźń z nimi
O zabieranie mnie na wycieczki i uwolnienie od samotności
O dobra opiekę medyczną dla mnie i córki Katarzyny
Za wnukami żeby rośli i w nauce
postępy osiągneli
Za Aleksandrę żeby jej zachowanie było nie naganne
Za koleżankę Janinę aby mnie szanowała i okazała mi współczucie i serce
Żeby sie sąsiedzi ze mną kontaktowali i mnie odwiedzali
O rozwiazanie wszystkich trudnych spraw moich
Prosi
Maria
287 Święta Rito proszę Cię o wsparcie w modlitwie za mojego męża by Bóf uwolnił go od złego i
uwolnił jego duszę od kobiety która ma na niego zły wpływ. Spraw by zobaczył pustkę swego nowego
życia i dał bezpieczeństwo dzieciom. Proszę by dali nam spokój i nie odbierali nam domu
288 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża i spraw żeby to dzieci były dla niego
najważniejsze. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła wychować dzieci Magda
289 Prosze o wstawiennictwo w otrzymaniu laski Bozego blogoslawienstwa , wiary i zachowania od
zlego dla Emila ,Karola ,Jana ,Daniela i Moniki a takze powrotu do zdrowia i zachowania od zlego dla
Nadera
Bog zaplac
Monika
290 Proszę o modlitwe w intencji mojego syna Jarka, sw.Rito upros u Pana Jezusa łaskę nawrócenia i
uwolnienia od złego, mojego syna. Jezu ufam Tobie.
Stroskana matka
291 Z prośbą o szczęśliwie przebiegającą ciążę, prawidłowy rozwój maleństwa i bezproblemowy
poród,oby pierwsze badanie prenatalne okazało się pomyślne,
Z podziękowaniami za wstawiennictwo
Anna i Karol
292 Proszę dzisiaj o włączenie do modlitwy mojej intencji:
1/O łaskę uzdrowienia psychicznego i przemiany serca oraz silną wiarę, nadzieję i miłość dla:

Barbary, Jolanty, Wiesławy, Iwony, Moniki, Patrycji, Agnieszki, Elżbiety, Małgorzaty.
2/ O błogosławieństwo Boże , opiekę Maryi, zdrowie i radość w planowanym związku małżeńskim
Hanny i Jarosława.
293 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa, które dla mnie wyprosiłaś. Proszę, módl się aby mój mąż
dostał dobrą, stabilną pracę oraz o zdrowie i pozytywne nastawienie do życia dla całej naszej rodziny.
Sandra
294 UKOCHANA SWIETA RITO MATULU URATOWALAS NAM SYNA ADRIANA OD
OPERACJI SERCA I BLAGAMY CIE MATULU DALEJ MIEJ GO W SWOJEJ OPIECE I SPRAW
ZEBY NIGDY JUZ NIE POTRZEBOWAL ADRIAN ZADNEJ OPERACJI SERCA.BLAGAMY
URATUJ NASZE MALZENSTWO I ZACHOWAJ W NIM WIERNOSC ORAZ ODGON
WSZYSTKICH MEZCZYZN OD MOJEJ ZONY KASI.SKLADAMY NA TWOJE RECE NASZE
MODLITEWNE BLAGANIA.CEZARI I KASIA.
295 O zdrowie dla Barbary
296 Dziękuję Ci Św Rito, za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, za wszelkie łaski jakie
otrzymałam, ty Panie wiesz, co mi trzeba, więc czyn i rób że mną co chcesz, Chwała Panu,
297 Proszę o modlitwę o zdrowie, prawidłowy rozwój oraz potrzebne łaski dla Maleństwa, które noszę
pod sercem. O zdrowie dla Synka Mateuszka , moje i męża oraz o pomyślne zakończenie sprawy
związanej z domem. Aby osoba, której tyle czasu poświęciliśmy uczciwie oddała nam to na co tak
ciężko pracowaliśmy. Aby prawda zwyciężyła
Święta Rito patronko spraw trudnych wstawiaj się przed Tronem Pana Boga za nami. Bóg zapłać.
298 Św. Rito pokornie proszę wstaw sie do Ojca w niebie w mojej intencji.Bardzo potrzeba mi
zdrowia i silnej wiary aby pokonać wszelkie trudności.Nie odmawiaj mi wsparcia, ja z racji ludzkich
słabości nie jestem godna Boga o pomoc prosić.
Wierzę że mi nie odmówisz pomocy Twoja czcicielka.
299 św. Rito kochana nasza wstawienniczko , proszę o twoja święta modlitwę do Pana Boga i jeśli to
zgodne z wola Bożą proszę o uporządkowanie trudnych spraw w mojej rodzinie, tak aby Bog był
zadowolony .
Z Panem Bogiem
--Justyna Sz.
300 Święta Rito za wszystkie otrzymane łaski od Pana Boga bardzo dziękuję.Proszę za moim synem
Adrianem by powrócił do Boga nie miał uzależnień by był dalej ministrantem wybaczyl wszystkim
którzy go skrzywdzili chciał się jeszcze uczyć by nasze relacje się poprawiły.Proszę za moim mężem
by był zdrowy mądry tak jak Święty Józef byśmy się wszyscy kochali.Oddaje też mego brata by był
zdrowy by wytrwal w ośrodku przez pół roku by mu się nic nie stało.Chciałabym też żeby moi rodzice
razem z bratem dziadkowie chrzestni byli w niebie.Kocham Cię Święta Rito za wszystko dziękuję.
301 Przenajświętsza św Rito abyś wstawiała się u Boga aby Maciej nie miał do mnie żalu abyśmy
potrafili ze sobą rozmawić aby Robert znalazł pracę o zdrowie dla niego.Abym miala wiecej godzin w
szkole i dobry rok w pracy.Wysłuchaj mnie Joanna
302 prosze o modlitwe w intencji dusz przebywajacych w czyscu z mojej rodziny oraz wszystkich
,ktorych znalem za ich zycia na ziemi.
303 Prosba o modlitwe w intencjach
Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu

Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa, wzajemna milosc,
wiernosc i troske, zdrowie, zgode, blogoslawienstwo w pracy, łaske przyjazni, dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P.
Dar potomstwa dla A,K,D,A.
Pojednanie w malzenstwach, P,S, A,K,M, G i A.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere dla męża
O zdrowie i wiare dla N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
304 Święta Rito, proszę serdecznie, uproś łaskę zdrowia i Błogosławieństwa Bożego dla mnie i mojej
rodziny. Proszę również o opiekę w życiu zawodowym i szkolnym. Basia
305 Proszę o modlitwę za mojego synka Antosia, który choruje na białaczkę, aby choroba nie
powróciła oraz za synka Franciszka, aby nie miał problemów z nauka w nadchodzącym roku
szkolnym, aby mógł swobodnie przyswajać wiedzę.
306 Sw. Rito pomoz mi usamodzielnic sie finansowo prosze o dobrego meza i swoje mieszkanie.
Dziekuje Maryla
307 Święta Rito proszę o to aby szkolenie na kasjera odniosło efekt i żebym dostała pracę. O
nawrócenie Serkana i o spotkanie Darka. Dziękuję za tą szansę odnośnie pracy.
308 Proszę o nawrócenie i wolność dla naszych dzieci. matka Urszula
309 Kochana Święta Rito,
Dziękuje Ci za wszystkie łaski które do tej pory wyprosiłaś mi u naszego Pana Jezusa i Ojca. Mam
nadzieje, że i w tej sprawie mnie nie opuścisz i pomożesz. Kochana Rito proszę Cię aby Tomek
przerwał to milczenie między nami i napisał do mnie, abyśmy odzyskali codzienny kontakt ze sobą.
Jeżeli jego decyzja było zakończenie tej relacji, to proszę ubłagał u najwyższego aby Tomasz zmienił
ta dezycję i odzyskał ze mną kontakt. Proszę Cię aby zmienił swój stosunek do mnie i zaczął
traktować mnie poważnie, a to co nas łączy zaowocowało stałym związkiem na wyłączność. Uwolnij
go od innych kobiet i wybłagaj o jeszcze jedna szanse dla nas. Widzicie jak mi na nim zależy, a ja już
nie chce szukać, tylko kochać i być przez niego kochana.
Z ufnością i nadzieja
Klaudia.
310 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy pomoz jej w walce z chorobą, cofnij przerzuty.
Bóg zapłać JGS
311 O uzdrowienie z raka Damiana. O uzdrowienie go z innych chorób. O dar życia dla niego. O dar
wiary , nawrócenia dla Damiana i Rafała. O łaskę przebaczenia sobie i winowajcom, samoakceptacji.
O zgodę i pojednanie w rodzinie. O łaski Ducha Św. których potrzebują. O Boże błogosławieństwo.
Św. Rio wstawiając się proszę za nimi.

Bóg zapłać.
Barbara
312 Święta Rito błagam cie aby moja córka zdała egzamin to dla niej bardzo ważne.Proszę cie też o
wsparcie finansowe i o zdrowie dla nas.Bardzo dziękuje za dotychczasową pomoc
313 Proszę o modlitwę w intencji odnalezienia dobrego męża już teraz. Bóg zapłać.
314 Prosze o modlitwe w intencji Bogu wiadomej.
315 Swieta Rito,
Prosze Cie o wstawiennictwo w sprawie szczęśliwego rozwiązania dla mnie, a także o pomyślny
przebieg dalszej części ciąży, proszę Cię również o szczęśliwy przebieg wydarzeń w pracy, Nade
wszystko prosze Cie o zdrowie dla mojego taty.
Bóg zapłać
Emilia
316 Sw.Rito prosze upros mi laske stalej pracy dzieki ktorej zarobie na utrzymanie i wydatki. Prosze
pomoz mi uwolnic sie od problemow osobistych malzenskich.
Barbara

