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Intencje z dnia 23 września:
14 Spraw, by obowiązki, które mam pozwolą rozwijać i będą lepiej płatne w obecnym miejscu
pracy. Aby przełożona mnie doceniła, obdarzyła zaufaniem, sympatią, traktowała mnie poważnie,
abym zawsze mogła liczyć na jej pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyła moje starania oraz
umiejętności.
15 Bogu znane intencje
16 O zdrowie dla Joanny i męża dla niej i potomstwo
17 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań. Uchroń mnie przed
rakiem.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
18 o cud dostania pracy w zawodzie, dobrego meza i dar potomstwa, o cud bym zaczela studia 3
stopnia za darmo w rzeszowie jezu ty sie tym zajmij,,
19 Sw ,Rito prosze o spokój duszy sw.pamięci meza Staniawa ojca stanislawa oraz wszystkich
zmarlych w rodzinie
20 Proszę o modlitwę za mojego męża, aby terapia uwolnienia od alkoholu odniosła skutek i mój
zdrowy mąż powrócił do rodziny. Dorota.
21 O dar uzdrowienia moich oczu.magdalena
22 Św Rito proszę o :
- o zdanie egzaminów zawodowych, bym znalazła pracę za granicą, bym na swojej drodze spotkała
Toma,żeby odwzajemnił moją miłość,żebyśmy byli razem i szczęśliwi, a także o wszelkie potrzebne
łaski na okres moich studiów, bym w terminie pozaliczała wszystkie egzaminy i ukończyła pomyślnie
studia.
- 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 brata, żeby
przestali pić, 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.
- 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 mojej znajomej, by jak najszybciej mogła wrócić na wolność.
- 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 uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej ciotki, 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.
23 Dziękuję Ci św. Rito za pomyślny przebieg leczenia mojego kochanego męża. Proszę Cię o jego
uzdrowienie. Kocham Cię św. Rito. Mam jeszcze prośbę o wstawiennictwo w intencji zdrowia
Bożenki. Dzielnie znosi wszystko. Jest także Twoją wielbicielką. Święta Rito, kieruj naszymi
lekarzami. Są wspaniali, pełni wiedzy ale i dobroci. Amen.
24 Sw ,Rito prosze o blogoslawiona niedziele i nadchodzacy tydzien.O zdrowie dla mnie i calej
rodziny aby corka bezpiecznie wròcila do domu.
25 bardzo proszę o pilną modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania sprawy dla mnie
beznadziejnej, rozpaczliwej i bez wyjścia, jak również o opiekę Matki Bożej i Jezusa nad moją
rodziną.
26 O pomyślną diagnozę i ulgę w ciężkiej chorobie dla Krystyny .

