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Intencje z dnia 24 listopada:
36 Św Rito proszę o :
- o zdanie matury, o zdanie egzaminów zawodowych w styczniu i w czerwcu, bym dostała się na
studia na języki, 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 godne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia dla nich, nie przy alkoholu , ale z rodziną,
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 przyszłym roku się udał
- o uzdrowienie Marii od 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.
- żeby tata Marii odnowił ze mną kontakt
- 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 lepsze
- by zabieg na oczy dla mojej cioci okazał się pomyślny, o zdrowie dla niej.
-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, spraw by złożona petycja i
podpisy osiągnęły sukces.
37 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek da mi szansę
38 Proszę o modlitwę w intencji wewnętrznego spokoju i nawrócenie taty Igora.
39 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo Sw.Rity w intencji mojej,moich cudownych dzieci oraz
mężczyzny którego kocham. Abyśmy mogli wspólnie cieszyć się miłością wspólną. Aby zauważył
Pana Boga w swoim życiu. Abyśmy mogli tworzyć kochającą i ufajaca Bogu rodzine. Aby mój
mężczyzna pokochał mnie tak mocno jak ja jego. Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski
otrzymane dzięki Twemu wstawiennictwu.

40 Swięta Rito przez Twoje wstawiennictwo i Św Jana Pawła 2 dziękuje Ci za pomoc, za każde
zwrócenie się o pomoc do Pana Najwyższego w mojej intencji i proszę nadal o to samo - o dar
spotkania z ważną dla mnie osobą. Wierzę, że w życiu nie ma przypadków, proszę uproś mi u Boga tą
wielką łaskę!
Kamila
41 Proszę o opiekę opatrzności Boże nad moja córka.synemi ,wnukami i ich wspolmalźonkami
42 Święta Rito, chciałam Ci z całego serca podziękować za wszystkie łaski, które dla mnie
wypraszasz. Proszę Cię o dalsze wstawiennictwo, o błogosławieństwo oraz łaskę miłości, aby relacja z
Łukaszem była zgodna z wolą Bożą. Proszę obdarz mnie w najbliższym czasie łaską małżeństwa i
darem macierzyństwa. Proszę, aby Łukasz otrzymał wizę studencką.
Marzena
43 Prosze o modlitwe za zbawienie duszy zmarłego dzisiaj 24 listopada 2017 r. Janusza Spólnik z
Nienadowej.
44 Św. Rito dziękuję za potężne wstawiennictwo i wiele już otrzymanych łask :) Proszę wstawiaj się
za moją żoną do Boga. Proszę o dar większej wiary dla niej, o dar pokory wyrozumiałości
cierpliwośći, aby była pozytywnie nastawiona do mojej rodziny i znajomych. Św Rito patronko rodzin
i małżeństw wypraszaj dla nas najgoręcej jak potrafisz dar życia...dar potomstwa!
Szymon
45 Proszę Cię Święta Rito uproś Pana Naszego Jezusa Chrystusa o łaskę Błogosławieństwa Bożego
dla mojej córki Jagody 11 lat
aby pomyślnie wyszły we wtorek wyniki badań , i aby operacja która będzie w najbliższym czasie
przebiegła pomyślnie i bez żadnych komplikacji. Aby noga mojej córki była prosta i sprawna jak
dawniej.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i cierpliwość dla reszty rodziny.
Rodzice.
46 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek da mi szansę

