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Intencje z dnia 31 sierpnia:
89 Dziękuję Ci Święta Rito za wszystko co mam. Proszę Cię bardzo wyproś mi u Naszego Pana
Jezusa Chrystusa łaskę lepszej pracy.
Oddana czcicielka Barbara
90 Święta Rito, koszmar wrócił, kolejna operacja czeka naszego Tatę i znów prosze Cię o
wstawiennictwo w modlitwach o zdrowie dla Taty. Bardzo Cię proszę.
91 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
92 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, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej 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..Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.Proszę
bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz abym
miała dobre relacje z ludzmi w pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na
parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników i aby mnie doceniano. Prosze o zmianę Dyrekcji w najbliższych wyborach.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.Proszę o pomoc w remoncie,
dobrych fachowców i sprawny szybki, solidny remont.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego wyroku przez
kolegium odwoławcze i zakończenie sprawy.
Proszę o wiadoma Ci sprawę Leszka.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
93 Swieta Rito
Prosze Cie aby syn dostal stypendium socjalne

