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Intencje z dnia 23 maja:
36 Bogu znana intencja
37 proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo w trudnej sprawie związanej z uszkodzeniem czyjegoś
mienia dotyczącym Pana Andrzeja , jestem za to odpowiedzialna , proszę Cię o wstawiennictwo o
rozwiązanie tej trudnej sprawy, bardzo Cię proszę. czuję że nie rozwiązanie jej zabiera mi energię
życiową
38 Święta Rito pomóż mi. Niech w końcu A da mi spokój w pracy, przestanie mnie nękać, obgadywać
itd. Niech mnie zaczną szanować. Żebym w 1 dostała umowę na stałe , obroniła tytuł mgr. Żebym
była cenionym i szanowanym pracownikiem. Niech M. dogaduje się z K i zda maturę. Niech M i S
dogadują się w pracy i pracują jak najdłużej w Sz.
Oby powodziło nam się finansowo i żebyśmy byli zdrowi.
Proszę pomóż mi. E
39 Święta Rito ratuj!
Z całego serca , z całej wiary mojej proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla mojej córki Kasi z choroby i
proszę Cię o łaskę macierzyństwa dla niej. Miej ją pod swoją opieką i pomóż jej w odzyskaniu
zdrowia.
. Prosi mama Elzbieta.
40 Św.Rito prosze o łaskę zdrowia, o uleczenie fizyczne i psychiczne, o dobre wyniki badań.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
41 Św Rito proszę o:
- o zdanie matury, o zdanie egzaminów zawodowych w czerwcu, bym dostała się na studia na języki,
znalazła pracę za granicą, bym na swojej drodze spotkała Toma,żeby odwzajemnił moją
miłość,żebyśmy byli razem i szczęśliwi
- o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie, by zapanował spokój i wzajemny
szacunek, żeby ustąpiły awantury, wyzwiska, żeby zaczęli akceptować moje wybory, decyzje, życie,o
zdrowie dla mojej rodziny,o uzdrowienie mnie i mojej mamy od wszelkich chorób szczególnie
depresji nerwicy lęku,o nawrócenie dla mojego taty i brata, żeby przestali pić, by tata nie przepijał
swojego zasiłku, żeby brat zechciał iść do jakiejkolwiek szkoły i zdobyć wykształcenie, by znalezli
stałą pracę,o ich nawrócenie i powrót do Boga i do kościoła, o dobrego męża dla mnie,o łaskę
prawdziwej przyjazni, o niebo dla tych którzy odeszli z mojej rodziny i z moich znajomych.
- żeby wyjazd nad morze w tym roku się udał
- o uzdrowienie Marii od chorób, zła, nałogów, nienawiści do Boga, ludzi, mnie, żeby zrozumiała
swoje błędy i starała się je naprawić, by zrozumiała to, że chciałam dobrze, żeby wróciła do Boga,
żeby Bóg otworzył jej serce na dobro, spraw by nie bala się odezwać do mnie, by żałowała za to co
zrobiła,by starała się to naprawić,by razem ze swoim tatą odnowiła ze mną kontakt, żeby zależało jej
na naszej przyjazni.
- żeby w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma zmieniły się warunki pracy, żeby ustąpił wyzysk i
mobbing, żeby szefostwo zaczęło ich szanować, by zapewniło im godne warunki pracy i godną pensję,
by nie zabierano im prawa do urlopu, żeby sytuacja finansowa mojej mamy i ojczyma się poprawiła,
spraw by nie musieli rezygnować ze swojego zakładu pracy, dopomóż by ich znajomi z pracy
otrzymali pomyślne wyniki badan, by mogli tam dalej pracować,o zdrowie i uzdrowienie ich od
chorób.

- o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla Natalii i jej mamy
- o przemianę decyzji, o uzdrowienie od gniewu , nie wybaczenia,o przemianę serc dla tych, którzy
gniewają się na mnie, o łaskę dla Magdy P, Angeliki P, Marty, Anastazji, Nikolii i innych którzy
gniewają się na mnie i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były takie jak kiedyś
- by zabieg na oczy dla mojej cioci i babci okazał się pomyślny,o zdrowie dla nich, o uzdrowienie od
choroby nowotworowej dla mojej ciotki, o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla moich dwóch ciotek,
o spokój w ich domu, by ustąpiły awantury, kłótnie.
-by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, spraw bym szczęśliwie ukończyła zaczęte
przeze mnie kierunki, dopomóż żeby nie zabierano dotacji na szkoły, by złożona petycja i podpisy
osiągnęły sukces, by nie rozwiązano żadnego kierunku na który uczęszczam, żeby relacje między mną
grupą i nauczycielami się poprawiły.

