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Intencje z dnia 24 lipca:
26 Z całego serca proszę o modlitwę za mojego męża, mamy 2 letnia córeczkę a u męża wykryto guz
nowotwór i 02.08 ma operacje. Nie ma słów żeby opisać co teraz przechodzimy, proszę o wsparcie
modlitwa.
Bóg zaplac
Malgorzata z rodzina
27 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
28 Święta Rito proszę zestaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem i przemianę
jego serca.
29 Niech E.B., jeśli czuje, że między nami mogłoby coś być, odezwie się jeszcze do mnie i da nam
szansę.
30 Bogu znane intencje
31 Św Rito dziękuję Ci za moją kochaną rodzinne w szczególności za kochaną mamusie w której mam
zawsze oparcie, naprowadzenie na właściwą drogę i co najważniejsze dobre słowo które mogę właśnie
napisać dzięki niej tu. Dziękuję Ci za możliwość wybudowania naszego domku jednorodzinnego o
którym tak zawsze marzylismi, i za miłość w rodzinnie, za zdrowie, za pracę którą w końcu dostałem
za pośrednictwem modlitwy mojej mamy. Proszę wręcz błagam o znalezienie drugiej połowy która bd
potrafiła się zakochać we mnie i być ze mną do końca, wysłuchać, porozmawiać, tworzyć własne
wspomnienia. Wskaż mi czy dziewczyna z którą pisałem do teraz to ta jedyna i czy kiedykolwiek bd
mogła się bardziej zaangażować nie ukrywam że bardzo bardzo mi na niej zależy. Dziękuję z całego
serca za wszystkie spełnione marzenia.
32 Składam pokorną prośbę o modlitwę ze wstawiennictwem św. Rity dotyczącą mężczyzny, którego
kocham całym sercem i który całkowicie zerwał ze mną kontakt, gdy zaczął się spotykać z moją
koleżanką. Skoro nie dane było nam być razem, niech będzie bardzo szczęśliwy i ułoży sobie życie,
ale z kimś innym. Sytuacja jest dla mnie tym bardziej bolesna, że poznali się przez moją osobę. Modlę
się codziennie do św. Rity od 2 miesięcy, żeby wydarzyło się coś, co spowoduje, że nigdy się już nie
spotkają. Niech Dobry Bóg da im dużo błogosławieństwa i miłości, ale błagam - w osobnych
związkach. Ciężko mi żyć ze świadomością , że są razem. W każdy dzień płaczę, jestem zupełnie
załamana. Proszę o wsparcie w modlitwie. A.S.
33 Proszę o Modlitwę w intencji powrotu Przemka,napełniania jego serca ponownie miłością do
mnie,odnowienia kontaktów i zrozumienia ze mamy szansę.
Bóg Zapłać
M
34 Kochana Święta Rito. Patronko Spraw Najtrudniejszych a zarazem wielka koleżanko, wielki
sprzymierzeńcu nas zwykłych ludzi. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za to ze jestem zdrowa, dziękuję
za to, że jestem silna, dziękuję za to ze jestem ambitna, dziękuję ze jestem prześliczna, dziękuję Ci za
piekną cerę, za piękny biały usmiech, za długie nogi i długie blond włosy. Dziękuję za możliwość
chodzenia na treningi z moją trenerką Anią. Dziękuję za polepszanie mojego zdrowia kazdego dnia,

dziękuję za to, że coraz piękniej wygląda moje ciało. Dziękuję za miłość, za radośc, za to ze dostałam
się na studia doktoranckie w Trondheim, Dziękuję za to ze bardzo szybko i sprawnie nauczyłam się
jezyka norweskeigo, dziękuję za to, że jestem najlepsza w tym co robie, ze posiadam w całej norwegii
10 biur nieruchomości dziękuję za to, ze mam cudownego meza, ze mam pieniedzy jak lodu, że
podróżuje non stop. Dziękuje za wszelkie wycieczki małe i duze, za miłość, za radośc, za
najdrobniejsze chwile. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie cuda. Dziękuję za łaski
35 o dobra zone dla marcina, tomka, krystiana, wyjscie z silnegio uzalenienia od grzechy ciezkiego
pornografii i samogwałtu dla 5 wiadomych kolegow, dar pracy na uczelni, dar poboznego dobrego
meza
36 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.
- 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.
- o wszelkie potrzebne łaski dla Marii i jej taty
- 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 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 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.

