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Intencje z dnia 22 lipca:
1 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
2 Proszę Cię Święta Rito o powrót mojego partnera. Spraw Święta Rito aby uwierzył w to, że możemy
być znowu razem mimo wszystko co się stało, by uwierzył, że można wszystko zmienić między nami
na lepsze. Pozwól nam zapomnieć o tym co nas dręczyło i rozdzieliło. Proszę , żebyśmy w końcu
nauczyli się rozmawiać ze sobą i odnaleźli wspólną drogę w życiu. Spraw, abyśmy stali się rodziną i
już na zawsze byli razem. Proszę też o pomoc w ułożeniu moich spraw zawodowych, o zdobycie
wymarzonej pracy.
Święta Rito wysłuchaj mojej modlitwy i daj mi pomoc. Justyna
3 Prosze o modlitwe o szybkim rozwiazanu bardzo cięzkuej sprawy. Dziekuje
4 Święta Rito, ratuj moją relację z Marcinem, to miłość którą tylko Ty rozumiesz, bo do tej pory tylko
Ty nam pomagałaś.
Iga
5 Święta Rito, proszę pomóż mi by rychło i zwycięstwem dla mnie zakończyły się trudne i bolesne dla
mnie sprawy rodzinne, mieszkaniowe.
Proszę pomóż mi odmienić moje życie na lepsze, proszę o stałą, spokojną, godną pracę. Proszę by
rychło zakończyły się dla mnie problemy finansowe i długi. Proszę o łaskę rychłego szczęśliwego
małżeństwa i macierzyństwa. Proszę o dar szybkiego zapamiętywania i uczenia się. Dziękuję Święta
Rito za to co otrzymałam w łaskach od Ciebie, proszę żebym tego nie straciła. Proszę Święta Rito o
Twoje wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Maryi. T.C.
6 Święt a Rito prosze wstaw się u Boga za mną i uproś mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz
przemiane jego serca
7 Święta Rito-dziękuję za Twoją opiekę- za szczęśliwą operację maleńkiej Lili, dajJej siły i zdrowie,
żeby wróciła do pełni sił i mogła cieszyć się szczęśliwym dzieciństwem, trwaj przy Niej i Jej
rodzicach,opiekuj się małą Zosią, wspieraj całą moją rodzinę, pomóż Synowi.
Dziękuję.
8 Proszę o miłość miedzy nami, o rozwój relacji, na której mi zależy.
Ewa
9 Sw.Rito proszę w intencji beznadziejniej i sprawach bardzo trudnych.
10 Św.Rito proszę w mojej bardzo trudnej sprawie.Wierzę i ufam ze mnie wysluchasz.
11 Święta Rito dziękuję za łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem .
Błagam Cię uproś u naszego Ojca rozwiązanie naszych rodzinnych problemów z mężem mojej mamy.
Jezu wskaż nam drogę i sposób na odzyskanie pieniędzy potrzebnych na opiekę mamy a które przejął
jej mąż .
Święta Rito ; zaopiekuj się moją mamą ...

12 Bogu znane intencje
13 Św Rito dziękuje Ci za to co mam najważniejsze w zyciu za męza i moje dzieci, proszę otocz nas
swoją Matczyną opieką i prowadż nas przez życie z Bogiem. Proszę o pomoc abym wytrwała w
postanowieniu i wytrzymała na diecie, o to aby udało nam się wyjechać z dziecmi na wakacje a także
o rozwiązanie trudnych spraw. Prosze pomoż nam
14 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych w egzaminach dla Lery, jej nauczycieli i dla tych, którzy wpływają i którzy
utrudniają i zazdroszczą
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w wybaczaniu rodziców, o
zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców
dla Eliny i wzajemne zrozumienie z synem i matką, uwolnienia od zaleznosci i wplywy Andzeja
Bożego błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej, wszystkich świętych, pokój dla Lery w zajęciach
muzycznych, w przygotowaniu do przyjęcia do Kolegium Muzycznego, nawrócenie dla jej nauczycieli
Maksima, Natalii, Swietlany
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych dla Władimira, aby wypełnić obiecaną pracę, i tych, którzy wpływają utrudniają i
zazdroszczą
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej, wszystkich
świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od błędy dla Nataszy i wzajemne zrozumienie z Galinoi
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od strachu błędy i kary podczas pracy dla Iny, Ireny, Wolgi,
Nataszy, Aksany, Aleksandra i współpracowników, pomocy św. Antoniego w zmianie miejsca pracy
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w pewnej sprawie dla Iny,
Swietłany
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z dziećmi i
żonami dla Ruslana pomocy św. Antoniego zeby znaleźć miejsce dla pracy
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z matką,
krewnymi i z synem dla Swietlany oraz nawrócenie, pozbycie się uzależnienia od narkotyków i innych
uzależnień dla Romana
O woli Boga, miłosierdzie Boże, Boże błogosławieństwo w sprawie budowy domu dla Iny, Swiety,
tych, którzy wpływają i tych, którzy utrudniają i zazdroszczą
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrócenie dla Pawla i Alexey,
porozumieniu dla nich w sprawie budowy domu
O woli Bożej, Boże miłosierdzie, Boże błogosławieństwo w zajęcia z kształcenia słuchu dla Lery i dla
tych, którzy utrudniają i zazdrością
15 Droga Święta Rito jest źle, tragicznie. Proszę uproś Boga o pomoc w wiadomej Bogu sprawie.
Żebym mogła wrócić na dawne stanowisko pracy, tak mi zależy wiesz o tym... Proszę również o
wsparcie finansowe, którego tak pilnie potrzebuję. Błagam. Bóg zapłać. Sylwia
16 Św. Rito,
dziękuję ze wstawiłaś się za Karolkiem, stan jego się zmienia na lepsze, proszę o dalsze wsparcie i
uzdrowienie jego.
Jestem Ci wdzięczna za pomoc, i proszę dalej o wsparcie, o dobrego męża, dziecko, rodzinę .. o to
bym uwierzyła w siebie i pokochała siebie. Daj mi siłę zapomnieć o przeszłości, nie prosić się o
uwagę osób które nie chcą mi jej poświecić.

Niech takie znajomości pójdą w zapomnienie, niech nie kusi mnie pisanie do niego, a już jeśli daj mi
siłę oprzeć się temu.
Wstaw się u Pana by okazał mi łaskę i miłosierdzie, bym w końcu zaczęła żyć, cieszyć się i potrafić
być wdzięcznym, proszę, błagam. Ulecz mnie z tej chorej frustracji i obwiniania innych, wyżywania
się na najbliższych, chce być lepszym człowiekiem, proszę o pomoc św. Rito, bądź przy mnie i
pozwól uwierzyć i zaufać Panu całkowicie. Chce pracowac nad sobą.

