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Intencje z dnia 27 września:
48 Kochana Święta Rito miej mnie w swojej opiece dziękuję za zdany egzamin ! To był cud ! Proszę o
dobry wybór drogi życiowej kariery, żebym mogła pomagac ludziom i żebym miała czas na rozwój
siebie. Dziękuję za modlitwę za mnie ;)
49 Św. Rito proszę Cię o łaskę zajścia w ciążę
50 o zlaamanei przeklenstw i zlorzeczen Jezu Ty sie tym zajmij o dar potomstwa i meza , o dar
styudiow bezplatnych w macierzystej uczelni niech dadza mi szanse na darmowe Jeu ty sie tym zajmij
o dra pracy w sadzie jako astystent za duszcze czysciowe, o kolegow by rzucili samogwałty
51 Droga św. Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski które choć trochu zmieniły moje życie na
lepsze. Zwracam się kolejny raz z prośbą do Ciebie o spokój w życiu dla mamy i taty i całej naszej
rodziny.Proszę o zdrowie dla mamy, by zmieniło sie jej życie na lepsze, by wyzbłla się żalu i
poczucia upokorzenia i odrzucenia przez męża, by Bóg odsunął od niej wszelkie cierpienia zadane
przez męża, proszę byt tata przestał nienawidzić mamy, by nie było kłótni i awantur, by się tata
nawrócił i zdążył przed śmiercią przeprosić mamę za wyrządzone krzywdy i przestał ja odrzucać i
upokarzać. Proszę by rozwiązały się problemy mojej siostry i wróciła razem ze swoją rodziną na
drogę bożą. Proszę by mój brat zaczął się leczyć,zapomniał o przeszłości, ułożył sobie życie i znalazł
lepszą pracę i o zdrowie dla niego. Proszę o zdrowie dla mnie, mojego męża i naszych dzieci,byśmy
razem podjęli dobrą decyzję w sprawie budowy domu , o siłę bycia dobrymi małżonkami i
rodzicami, o spokój w życiu i zrozumienie o dobrą pracę dla mnie oraz by mój mąż przestał
nadużywać alkohol. Proszę Cię Rito pomóż i wyproś łaski u Boga .

