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Intencje z dnia 24 listopada:
22 Bardzo proszę, błagam !!!!! o wyleczenie mojej córki, o świadomość rozróżniajàcà dla Niej, pokój
serca i wiarę niezłomną w MILOSIERDZIE Boga!
23 Droga Święta Rito, bardzo proszę o jak najszybsze i jak najbardziej korzystne rozwiązanie sprawy
z Rafałem, o cud miłości wzajemnej w moim życiu i wyzdrowienie.
24 Św Rito proszę o :
- 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 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, by zechciał odnowić kontakt ze mną, żebyśmy znów byli
razem.
- 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 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.
25 Święta Rito proszę o to aby sytuacja z Przemkiem została rozwiązana.
Proszę, spraw abym wybrała dobre rozwiązanie, pomóż mi wybrać odpowiednią ścieżkę, gdyż nie
potrafię żyć dłużej w złudzeniach i mieć nadzieję, która być może nawet nie jest słuszna. Proszę Cię o
to aby on też przemyślał to wszystko co się dzieje i podjął właściwą decyzję.
Aleksandra z Warszawy
26 Święta Rito, tym razem chcę ci szczególnie podziękować, a nie tylko prosić. Dziękuję, że
wstawiłaś się w mojej intencji i została ona spełniona, wiem, że gdyby nie Twoje wstawiennictwo nie
udałoby się. Proszę również o to, abym miała przy sobie grono ludzi na których zawsze będę mogła

liczyć i tą jedną szczególną osobę, która będzie chciała być przy mnie już do końca życia. W dalszym
ciągu proszę o siłę i motywację do działania.
Aleksandra z Warszawy
27 Kochana Święta Rito miej w szczególnej opiece i dopomóż Przemkowi który nagle stracił żonę,
naszą siostrę Magdę, która odeszła do Pana Boga nagle w wieku 31 lat zostawiając męża z dwójką
malutkich dzieci w wieku 2 i 4 lat, wyproś dla nich Święta Rito u Boga naszego Taty szczególne łaski,
dodaj mu sił i dopomagaj każdego ziemskiego dnia. Pomóż również Święta Rito cioci Wiesi i
wujkowi Stasiowi którzy stracili córkę bo Magda to ich kochana córka, daj im zdrowie siły i potrzebne
łaski do dalszego życia i miej ich zawsze i wszędzie w swojej opiece. Błagamy Święta Rito pomóż im
i wyproś u Boga wszystko co im teraz według Woli Bożej potrzebne, Bóg przecież wie czego im
aktualnie potrzeba.
Dominika, Oliwka i Krzysztof
28 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało, prosimy
o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz wszystkich
ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności prosimy o dar
potomstwa dla Ani i Stanisława, dziękujemy za dar poczętego dzieciątka dla Justynki i Marcina którzy
w styczniu będą rodzić, niech dzieciątko i matka będą zdrowe a poród niech przebiegnie szczęśliwie,
prosimy o zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki oraz dla naszych kochanych rodziców, pomagaj
nam i naszym najbliższym zawsze i wszędzie, pomagaj w załatwianiu różnego rodzaju trudnych
ziemskich spraw Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
29 Kochana Święta Rito błagamy Ciebie wyproś u Boga cudowne uzdrowienie z choroby
nowotworowej dla Dorotki, spraw Święta Rito żeby Dorotka wyzdrowiała i mogła się cieszyć jeszcze
zdrowiem i życiem. Błagamy o uzdrowienie dla Dorotki.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
30 Swięta Rito, błagam Cię o modlitwe o zdrowie dla mojej mamy. Za chwilke mama wyjężdża do
szpitala. Coś śię stało z kręgosłupem jak podnosiła tatę bo zemdlał. Bedzie miała robione badania ,
rezonas bo cos jest nie tak. Błam Cię Swieta Rito módl się za mama , błagam Cie aby nic złego nie
wyszło na tych badaniach. Błam Cie o zdrowie dla niej, ąby nie musiała miec żadnej operacji aby
wyzdrowiała.Pomóż nam wstawiaj się za mama, nie opuszczaj nas. Swięta Rito módl się za nami.

