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Intencje z dnia 24 października:
28 Święta Rito, proszę Cię o szczęśliwa operacje dla mojej mamy Lucyny. Proszę o uzdrowienie z
ciezkiej choroby nowotworowej. Bóg zapłać JGS
29 Proszę o modlitwę w mojej intencji:
Najukochańsza Św. Rito proszę Cię o to aby Karolina i Mateusz wrócili do siebie i cieszyli się
szczęśliwym związkiem.
Bóg zapłać.
Agnieszka
30 Intencja:
Przez wstawiennictwo Św. Rity proszę o wypełnienie się Woli Bożej w moim życiu i mojej rodziny.
31 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.
32 Św. Rito z całego serca dziękuje Ci za wszystkie dotychczas wysłuchane prośby.
Chciałabym Cię prosić o zdrowie dla mojej córki, aby się uodporniła i już nie chorowała.
Błagam Cię wyproś u Boga tą łaskę. Proszę także dla niej , aby z mężem poradzili sobie ze wszystkimi

problemami i byli szczęśliwi. Proszę także o zdrowie i radość życia dla mnie i mojego męża.
Zwracam się też z prośbą , aby moja siostra znalazła dobrą pracę i żeby wszystkie jej sprawy się
uregulowały.
Dziękuje Ci Św. Rito i proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga.
33 Droga Sw Rito, bardzo proszę o jak najszybsze i jak najbardziej korzystne dla mnie rozwiązanie
problemu z Rafałem. Wiem, że możesz mi pomóc, ufam w Boskie Miłosierdzie. Anna
34 KOCHANA ŚWIĘTA RITO, DZIEKUJE CI ZA ZDROWIE, ZA RADOSC, ZA
WYTRWALOSC, ZA NOWE CELE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE TAK SZYBKO W TRONDHEIM
ZNALAZŁAM POKOJ I PRACE, DZIEKUJE CI ZE PRZYJELI MNIE NA STUDIA
DOKTORANCKIE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE JESTEM SZCZESLIWA, WOLNA, ZE MAM
MNÓSTWO NOWYCH ZNAJOMYCH, ZE SYSTEMATYCZNIE CHODZE NA SILOWNIE,
DZIEKUJE CI ZA MOJEGO NARZECZONEG MAGNE, ZA JEGO OGROMNA MILOSC DO
MNIE,ZA TO ZE SIE MI OSWIADCZYL NA BALI, ZA TO ZE TWORZYMY CUDOWNA PARE,
W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA, DZIEKUJE CI ZA POMOC INNYCH DLA
MNIE, ZA TO ZE MI POMAGAJA Z DOBROCI SERCA, DZIEKUJE CI ZE NAUCZYLAM SIE
TAK SZYBKO JEZYKA, ZE JESTEM SILNA PSYCHICZNIE I FIZYCZNIE, ZE JESTEM
BARDZO SZCZESLIWA, DZIEKUJE CI ZA SPEŁNIENIE MARZEN I PRAGNIEN, DZIEKUJE
CI ZA WOLNOSC, ZA PSYCHICZNA SWOBODE, DZIEKUJE CI ZA OGROM PIENIEDZY
KTORE ZARABIAM, DZIEKUJE CI ZA MILOSC, ZA UCZUCIE SPELNIENIA, DZIEKUJE CI
ZA TE MILIONY KTORE ZARABIAM, DZIEKUJE CI ZA MOJE BIURA NIERUCHOMOSCI,
DZIEKUJE CI ZA WIARE INNYCH WE MNIE, BARDZO CI DZIEKUJE ZA ZDROWIE, ZA
RADOSC, ZA MILOSC, ZA MAGNE, KTORY ROBI WSZYSTKO CO CHCE, ZA MALE I DUZE
RZECZY KTORE DZIEJA SIE WOKOL MNIE, DZIEKUJE ZA WSZYSTKO, ZA WSZYSTKIE
SPELNIONE LASKI, DZIEKUJE
35 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
36 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych dla Lery w dobrej spowiedzi i uwolnieniu od zazdrości, szczególnie od zazdrości
do Lisy
37 Droga i najcudowniejsza św. Rito,
Bardzo proszę o pomoc mojej Mamie Marcie w codzienny trudach związanych z remontem
mieszkania, ażeby jak najszybciej mogła się do nie przeprowadzić i by wszelkie prace remontowe się
już zakończyły. Jednocześnie o najdroższa Rito pomóż w rozwiązaniu problemu z majstrem, który
nieudolnie wykonał część prac, aby nastąpiło pomyślne rozwiązanie dla obu stron. Spraw, aby szybko
wdrożyła się w swoją nową pracę, o którą tak walczyła. Dopomóż jej Św. Rito, gdyż bardzo
potrzebuje Twojej pomocy, czuwaj nad nią i kieruj nią, gdyż tego potrzebuje. Miej w swojej opiece
również Sonię Magdalenę, niech Twe łaskie spadną na nią, aby mądrze kierowała swoim życiem.
I jak zawsze Św. Rito miej w opiece mnie i mego męża Adama, czuwaj nad nami. Sprawy Kancelarii
i klientów, aby uch trudne i nie możliwe sprawy zostały rozwiązane. W szczególności sprawa Haliny i
jej dziecka, Mirosława, Mariusza i jego dzieci oraz Justyny .
Niech wszelka obfitość łask spływa i niech buduje się nowe miejsce pracy, aby w przyszłym roku
można zacząć. Dlatego święta Rito czuwaj nad tym miejscem i wszelkim sprawami z nim
związanymi, aby pomyślnie wejść w Nowy rok i zakończyć etap budowy.
N.S.K
38 Bardzo proszę o modlitwę znaną Panu Bogu.
Proszę aby mi pomógł w moim życiu.
Aby wszystkie moje sprawy się zakończyły pomyślnie.
Proszę też o zdrowie dla moich rodziców i brata.

Wielkie Bóg zapłać
Anna
39 O Bożym Miłosierdziu i nawroceniu się do Boga dla Wiery
Boże miłosierdzie dla zmarłego męża Wiery i pokoju dla niego
40 Proszę o modlitwę do św. Rity aby ubłagała u Boga łaskę o która proszę i której potrzebuje.
Błagam aby Dobry Bóg sprawił zmianę w zachowaniu mojego męża oraz poprawę sytuacji w firmie.
Aby zapanował spokój i dostatek we wszystkich sferach życia
41 Panie Boże daj mi siłę, abym zmieniła to co zmienić mogę. Daj mi cierpliwość, abym zniosła to
czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, abym odróżniła jedno od drugiego. Chciałabym poprosić
Pana Boga o odnalezienie miłości, odnalezienie dobrego męża, z którym spędzę całe swoje życie.
Pragnę stabilizacji, miłości, uporządkowania swojego osobistego życia. Proszę Panie Jezu, wysłuchaj
mojej prośby i pokieruj tak moim życiem, by spełniło się to, czego tak bardzo pragnę.
42 Proszę o modlitwę za mojego tatę Władysława którego pokonuje nowotwór oraz za całą naszą
doświadczoną ogromnymi trudnościami rodzinę
Justyna

