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Intencje z dnia 27 maja:
97 Proszę o Piotrka, o wzajemną miłość ,by został moim mężem.
o pracę
Agnieszka
98 Bogu znane intencje
99 Swieta Rito prosze Cie o Twoje wstawiennictwo u Naszego Ojca w Niebie i wyproszenie
potrzebnych mi i mojej rodzinie lask. Laski uzdrowienia wszelkich wiadomych Bogu
nieprawidlowosci i dolegliwosci w moim ciele, blogoslawienstwa i zdrowia dla mojej rodziny oraz
Bozej pomocy przy wyborze i zakupie wlasnego domu. Ewa
100 pragne prosic Sw Rite o wstawiennictwo u Pana Boga w nastepujacych intencjach:
o szczesliwa operacje i powrot do sprawnosci, o znalezienie odpowiedniej pracy i laski potrzebne dla
calej rodziny
Bog zaplac
Renata
101 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zmiane dyrekcji lub o zmiane
pracy.Zaopiekuj się finansami w mojej rodzinie (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw
nasza sytuacje finansową, bardzo prosze..
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i więcej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami,
zdanie matury i dobry wybór studiów.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie, miłosci.
Proszę bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych.Proszę
aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na parter/, aby nie było remontów i bym podołała
obowiązkom. Proszę aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta pracowników i aby mnie
doceniano, dystans dla mnie do tego co dzieje sie w pracy.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania, aby były obowiązkowe, sprzątały, właczały sie w życie domu.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby świadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, pomyślne leczenie, operacje oka, aby nie
przejmował sie problemami i aby rodzice nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną ze sprzedażą działek.
Proszę o wiadomą Ci sprawę i pomoc o dystans dla mnie i zdrowy rozsadek oraz
bezpieczeństwo.Polecam Ci sprawę dotyczącą Leszka i mnie. Proszę o pomyślne rozwiązanie tej
trudnej i skomplikowanej sprawy.

Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję
102 Proszę o modlitwę o uzdrowienie synów z tików nerwowych.
Katarzyna
103 *Świata Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie,miłości, żebyśmy
byli zdrowi,pomóż nam w życiu codziennym , osobistym i zawodowym, pomóż nam w realizowaniu
naszych planów,pomóż żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
104 Matko pomóż mi napisać pracę magisterską i rozswiec mi umysł podczas jej pisania bo wiem że
cięzko mi z nią
105 Świta Rito spraw żebyśmy zaczęli dogadywać się z moim narzyczonym dla dobra naszego
dziecka i naszego byśmy się nie kucili żeby było dobrze między nami a jeśli nie widzisz dla nas
rozwiązania to spra by żadne, nas się nie męczył pomóż nam walczyć o tą miłość spraw bym nie
czepiał się i żebym jakoś dała radę ze wszystkim prosze
106 Św Rito moja sytuacja w pracy po ludzku jest bardzo trudna, czuję to, jednak czuję także, wiem,
że mi pomożesz i że razem z Tobą będzie mi pomagał Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Proszę
Ciebie, abym nie straciła pracy na mojej uczelni, za mało dziękowałam za nią dobremu Bogu.
M. S.
107 Sw Rito proszę Cie abym otrzymala prace w sklepie u Łukasza, prosze pomoz mi ja dostac,
108 Swięta RIto błagam Cię o pomoc i dary Ducha swietego w audycue który się rozpoczął dziś.
Pomóż mi go dobrze przejść. Błagm Cię módl się za mna.
Swieta Rito błagam Cię o zdrowie dla mojejj mamy : ratuj i chroń jej chore serce oraz chora jedyna
nerkę. Trzymaj ja prosze w zdrowiu i przy zyciu razem z nami. Błagma Cię o zdrowie dla niej i
naszego taty który lezy choruy od 1,5 roku w łożku,
Swięta Rito błam Cię o opiekę, zdowie i pomoc w zakończeniu roku szkolnego dla Bartusia,
Swięta RIto prosze Cię módlisię e i wstawiaj się na nami.
109 Przez wstawiennictwo świętej Rity proszę o modlitwę w znanej Panu Bogu mojej intencji, o łaskę
jej wysłuchania i wyprostowania moich dróg życiowych.

