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Intencje z dnia 23 czerwca:
24 Św Rito proszę abyś wsłuchała mojej prośby o pomoc...wstaw się za Arkiem ..błagam o wsparcie.
Krystyna
25 Proszę o modlitwę w poniższych intencjach, Bóg zapłać.
Św Rito proszę o :
- o zdanie matury, o zdanie egzaminów zawodowych w czerwcu, bym dostała się na studia na
lingwistykę lub na inny kierunek związany z językami, znalazła pracę za granicą, bym na swojej
drodze spotkała Toma,żeby odwzajemnił moją miłość,żebyśmy byli razem i szczęśliwi
- o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie, by zapanował spokój i wzajemny
szacunek, żeby ustąpiły awantury, wyzwiska, żeby zaczęli akceptować moje wybory, decyzje, życie,o
zdrowie dla mojej rodziny,o uzdrowienie mnie i mojej mamy od wszelkich chorób szczególnie
depresji nerwicy lęku,o nawrócenie dla mojego taty i brata, żeby przestali pić, by tata nie przepijał
swojego zasiłku, żeby brat zechciał iść do jakiejkolwiek szkoły i zdobyć wykształcenie, by znalezli
stałą pracę,o ich nawrócenie i powrót do Boga i do kościoła, o dobrego męża dla mnie,o łaskę
prawdziwej przyjazni, o niebo dla tych którzy odeszli z mojej rodziny i z moich znajomych.
- żeby wyjazd nad morze w tym roku się udał, o szczęśliwy wyjazd i powrót do domu
- o uzdrowienie Marii od nie wybaczenia, chorób, zła, nałogów, nienawiści do Boga, ludzi, mnie,
żeby zrozumiała swoje błędy i starała się je naprawić, by zrozumiała to, że chciałam dobrze, żeby
wróciła do Boga, żeby Bóg otworzył jej serce na dobro, spraw by nie bala się odezwać do mnie, by
żałowała za to co zrobiła,by starała się to naprawić,by razem ze swoim tatą odnowiła ze mną kontakt,
żeby zależało jej na naszej przyjazni.
- żeby w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma zmieniły się warunki pracy, żeby ustąpił wyzysk i
mobbing, żeby szefostwo zaczęło ich szanować, by zapewniło im godne warunki pracy i godną pensję,
by nie zabierano im prawa do urlopu, żeby sytuacja finansowa mojej mamy i ojczyma się poprawiła,
spraw by nie musieli rezygnować ze swojego zakładu pracy, dopomóż by ich znajomi z pracy
otrzymali pomyślne wyniki badan, by mogli tam dalej pracować,o zdrowie i uzdrowienie ich od
chorób.
- o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla Natalii i jej mamy, o zdanie matury dla Natalii, żeby nasze
relacje się poprawiły.
- o przemianę decyzji, o uzdrowienie od gniewu , nie wybaczenia,o przemianę serc dla tych, którzy
gniewają się na mnie, o łaskę dla Magdy P, Angeliki P, Marty, Anastazji, Nikolii i innych którzy
gniewają się na mnie i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były takie jak kiedyś
- by zabieg na oczy dla mojej cioci i babci okazał się pomyślny,o zdrowie dla nich, o uzdrowienie od
choroby nowotworowej dla mojej ciotki, o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla moich dwóch ciotek,
o spokój w ich domu, by ustąpiły awantury, kłótnie.
-by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, spraw bym szczęśliwie ukończyła zaczęte
przeze mnie kierunki, dopomóż żeby nie zabierano dotacji na szkoły, by złożona petycja i podpisy
osiągnęły sukces, by nie rozwiązano żadnego kierunku na który uczęszczam, żeby relacje między mną
grupą i nauczycielami się poprawiły.
26 Proszę o modlitwę za Andrzeja w intencji jego głębokiego nawrócenia w Duchu Świętym,
uwolnienia i uzdrowienia od złego ducha i pewnego nałogu, wszelakich zniewoleń, nałogów i złych
nawyków, osób, miejsc oraz sytuacji, które uniemożliwiają mu powrót do Pana Boga, proszę również
o modlitwę w intencji dobrej, wierzącej oraz praktykującej żony dla niego, czystej miłości i otwartości
na działanie Ducha Świętego dla obojga, zbudowania ich relacji na fundamencie Pana Boga.

Proszę również o modlitwę w intencji Ducha Świętego i Jego Darów, wszelakich łask,
Błogosławieństwa Bożego, ogromu chęci, głębokiego zapału, gorliwości i pilności w pisaniu pracy
magisterskiej.
Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia i uzdrowienia od złego ducha oraz wszelakich zniewoleń i
nałogów, nawrócenia w Duchu Świętym rodziny Moniki, rodziny Eweliny, rodziny Krzysztofa, aby
Boży pokój królował w ich sercach; proszę o Boże Błogosławieństwo dla tych rodzin, dla Moniki i jej
przyszłego męża, dla Eweliny oraz Piotra; proszę w intencji Panu Bogu wiadomej.
Z całego serca Bóg zapłać!
Ania
27 Św. Rito, moja patronko, proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla mnie i M.S., abyśmy mogli oczyścić
swoje myśli i dusze przez ten czas kiedy nie jesteśmy ze sobą.
Katarzyna
28 Kochana Św. Rito, proszę Cię o pomoc w moich trudnych i beznadziejnych sprawach. Proszę o
pokój i miłość w mojej rodzinie, o łaskę znalezienia męża i założenia rodziny dla mnie i dla siostry.
Uproś u Boga łaskę zdrowia dla rodziców oraz chorego Tymka. Proszę o błogosławieństwo w pracy i
rozwiązanie wszystkich trudnych spraw.
Karolina
29 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mamy z dolegliwości bólowych, Marka z bólu głowy
A także o możliwość spotkania z Jackiem i dobrą pracę
Ania
30 Bogu znane intencje
31 Czcigodna św. Rito, uproś łaskę by J przestała być na garnuszku rodziców, zrozumiała swoje
błędy, by Bóg skruszył jej zatwardziałe serce i odnosiła się z miłością do bliskich.
Twoja czcicielka
32 Kochana Święta Rito! Proszę o pomoc w nauce do egzaminu, o spokój i brak ciągłego
zdenerwowania.
33 św. Rito, dziękuję Ci , że uprosiłaś mi tą łaskę, że mam zgodę przełożonego na urlop zdrowotny i
pomogłaś mi zebrać dokumentację!
Twoja czcicielka Monika
34 Kochana Święta Rito! Proszę o zdanie na dobry wynik egzaminu we wrześniu, oraz o rozwiązanie
bardzo trudnej sprawy.
35 Boza wola w sprawe razwiazania kosciolnego slubu dla Benzamana
36 Boża wola świętowania urodzin Lissy, błogosławieństwa Boga dla wszystkich uczestników, Darów
Ducha Świętego dla tych, którzy wybierają prezent, szczególnie dla Beniamina i Nataszy
Boża wola pójścia na wakacje i błogosławieństwo dla Benjamina, Nataszy, Lissy, Onri, Mao, opieki
Świętej Rodziny

