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Intencje z dnia 26 października:
51 Prosze w intencji Marty, która jest w błogosławionym stanie o jej zdrowie i prawidłowy rozwój jej
dzieciątka. Prosze o mądrosc dla lekarzy, aby mogli jej i dziecku najskuteczniej pomóc. Dziekuje
Zofia
52 Święta Rito!
Proszę o:
- pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w nauce szczególnie biologii i chemii
-dobrą,stałą pracę dla D. oraz dobra żonę dla niego
-dobrego męża
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny
Dziękuje za otrzymane łaski i opiekę
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
53 Święta Rito dziękuję za wstawiennictwo i wyproszone łaski. Miej nieustająco w swojej opiece
moją kochaną rodzinę. B
54 Święta Rito, pomóż mi znaleźć prawnika, który pomoże mi napisać ponaglenie i skargę do sądu.
Nie mogę nikogo znaleźć, nikt nie chce się w to angażować, bo dla nich to błaha sprawa.
Pomóż mi w sprawie z rzecznikiem, który działa na moja niekorzyść, pomija istotne fakty i dowody
oraz milczy na temat tego, jak jestem oszukiwana i jak jest mi fałszowana dokumentacja. Zle się czuję
na samą myśl na temat tego biura i traktowanie mnie w tak poniżający sposób.
Spraw proszę, aby otaczali mnie tylko dobrzy ludzie, którzy będą mi dobrze życzyć i zawsze będę
mogla zwrócić się do nich o pomoc.
Spraw proszę bym mogla się uczyć i miała doskonałą pamięć, by wszystkie choroby, które mnie
nękają, opuściły moje ciało.
Spraw proszę, by krzywda mi wyrządzona ujrzała światło dzienne, by ten co mnie skrzywdził,
zobaczył to, co mi zrobił i by inni to tez zobaczyli, bo nikt o mnie nie wie, nikt nie wie o moim
istnieniu.
Nikt mi nie pomógł i nie mam znikąd żadnej pomocy.
Nikt oprócz mojej mamy nie rozumie, co oni mi zrobili.
Sw. Rito spraw proszę, by ktoś mi pomógł.
Nie wiem, jak ja to długo jeszcze wytrzymam.
Proszę spraw, jeżeli jestem oszukiwana przez swojego ojca i jego rodzinę w sprawie tego, co chciał mi
dać dziadek, to proszę Cie Sw. Rito spraw, by wyszło to na jaw, bo ja nie mam żadnych dowodów, a
dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Chciałabym tylko wiedzieć, jak i kto mnie oszukał.
55 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia stałej pracy na umowę o pracę, na cały etat, na czas
nieokreślony oraz zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy.
Magdalena
56 Bogu znana intencja
57 Święta Rito , patronko spraw trudnych i beznadziejnych, z całego serca dziękuję Ci za wysłuchanie
mych próśb.
Z pomocą naszych wspólnych modlitw, zostały wysłuchane wszystkie moje trudne prośby.

Dziękuję Ci Rito i proszę o dalszą opiekę nad moją Rodziną .
Wdzięczna Ci - Elżbieta.
58 Św. Rito prosze cię o wsparcie i opieke nad moim mężem. Wspomagaj go w codziennych
decyzjach i odgoń od niego złe mysli
59 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. PISZE DO CIEBIE
Z WIELKĄ WIARĄ I UFNOŚCIĄ ABY CI PODZIĘKOWAĆ. DZIĘKUJĘ CI ZA ZDROWIE.
DZIEKUJĘ CI ZA SZCZĘŚĆIE, DZIEKUJĘ CI ZA POMOC ZUPEŁNIE MI OBCYCH LUDZI.
DZIĘKUJĘ CI ZA TO, ŻE DOSTAŁAM SIĘ NA NORWESKI UNIWERSYTET NTNTU NA
STUDIA DOKTORANCKIE, DZIEKUJE CI ZA PRZYJECIE W POCZET DOKTORÓW.
DZIEKUJE CI ZA SZYBKI ODZEW UCZELNI, ZA POMYSLNE PRZEJSCIE WYWIADU I
ZAKFALIFIKOWANIE SIĘ W ICH SZEREGI. DZIEKUJE CI ZA MOZLIWOŚĆ ZYCIA TAM, ZA
TO ZE ZARABIAM DUZE PIENIADZE I SIĘ ROZWIJAM, DZIEKUJE CI ZA TO ZE
MIESZKAM W PIĘKNYM MIEŚCIE, DZIEKUJĘ CI ZA TO ZE JESTEM BEZPIECZNA,
DZIEKUJE CI ZA SPEŁNIENIE MARZEN, DZIEKUJE CI ZA TO, ZE MOJ NARZECZONY
MAGNE. KOCHA MNIE NAJBARDZIEJ NA SWIECIE, DZIEKUJE CI ZA JEGO MIŁOŚC, ZA
JEGO UCZCIWOŚC, DZIEKUJE CI ZA TO ZE MI SIĘ OSWIADCZYŁ, DZIĘKUJĘ CI ZA TO ZE
OSWIADCZYŁ MI SIĘ KIEDY BYLIŚMY NA BALI, DZIEKUJE CI ZE MAM TAKA
CUDOWNA OSOBĘ KOŁO SIEBIE. DZIEKUJE CI ZA MOZLIWOŚĆ NAUKI NORWESKIEGO.
DZIEKUJE CI ZE MOGĘ ODKŁADAĆ NA SWOJE BIURA NIERUCHOMOSCI, DZIEKUJE CI
ZA WIARE WE MNIE, W MOJE MARZENIA, ZA POMOC, ZA SPEŁNIENIE ICH, ZA POMOC
W WYTRWAŁOŚCI, DZIEKUJE CI SWIETA RITO, ZE NA SIŁOWNI UCZESZCZAM
SYSTEMATYCZNIE, ZE JESTEM ZDROWA PSYCHICZNIE I FIZYCZNIE, ZE JESTEM SILNA,
ZE ZDROWA, ZMOTYWOWANA. DZIEKUJE CI JESZCZE RAZ ZA MOJEGO
NARZECZONEGO MAGNE, KTORY CHCE MI DO STÓP NIEBA PRZYCHYLIC, DZIEKUJE CI
ZE JESTESMY RAZME. W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA. DZIEKUJE CI ZA
WSZELKIE ŁASKI
60 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w którym
oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy. Abyśmy oboje
byli tak samo mocno zaangażowani w budowanie dobrej relacji między nami.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom. Proszę o to, abyśmy w niebawem kupili i wykończyli dom, w którym
razem zamieszkamy.
Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby w niedługim czasie
urodziło nam się zdrowe, silne i mądre dziecko. Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była
pewna i stabilna.
Agnieszka

