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Intencje z dnia 23 grudnia:
10 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
11 Święta Rito, modlilam się do Ciebie o powrót Wojciecha. Tyle różańcow, nowenn i nic. Nic. Nie
mam już siły... Wiem że nie przeżyje kolejnych samotnych swiat, popełnienie samobójstwo.Dlatego
teraz jeszcze raz...ostatni już raz... błagam Cię o ten cud.. Święta Rito ratuj,inaczej skończę...
12 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zbyszka i mojej mamy.
Bóg zapłać za dobry rok. Proszę o Bożą opiekę i dla mnie w nowym roku. <M>
13 Święta Rito!
Proszę o:
- pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w nauce szczególnie biologii i chemii
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny
Dziękuje za otrzymane łaski i opiekę
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
14 Rito, dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o to, abym mogłam się usamodzielnić i zarabiać
na tym co kocham robić, w intencjach serca.
15 Św Rito proszę o :
- o zaliczenie sesji w styczniu w pierwszym terminie, o zdanie egzaminów zawodowych, bym
znalazła pracę za granicą, a także o wszelkie potrzebne łaski na okres moich studiów, bym w terminie
pozaliczała wszystkie egzaminy i zaliczyła pomyślnie pierwszy rok na studiach.
- o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie, o zdrowie dla mojej rodziny,o
uzdrowienie mnie i mojej mamy od wszelkich chorób ,o nawrócenie dla mojego taty i mojego brata,
żeby przestali pić, o ich nawrócenie i powrót do Boga i do kościoła, o łaskę prawdziwej przyjazni, o
niebo dla tych którzy odeszli z mojej rodziny i z moich znajomych.
- o wszelkie potrzebne łaski dla Marii i jej taty, o powrót Marii do Boga i do kościoła, by zechciała
naprawić swoje relacje ze mną.
- 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 wszelkie potrzebne łaski dla Tomka, o uzdrowienie go z alkoholizmu i innych 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 i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były takie jak kiedyś

- o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla Moniki, by jak najszybciej mogła wyjść na wolność.
- o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej ciotki, o zdrowie dla mojej babci, o zdrowie i
uzdrowienie od chorób dla moich dwóch ciotek, o spokój w ich domu, by ustąpiły awantury, kłótnie.
- o pomyślną decyzję z Urzędu i z Uczelni w kwestii finansowej.
-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.

