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Intencje z dnia 25 grudnia:
24 Św. Rito,
proszę Ci o wstawiennictwo w moim imieniu u Pana, modlę się o przestanie żyć tylko w marzeniach,
o pozbycie się samotności z mojego życia, o dobrego męża, dziecko, rodzinę, o to bym przestałam
mieć złe myśli i by Pan mną pokierował w odpowiednim kierunku, bym stała się lepszym
człowiekiem. Modlę się o zdrowie, w szczególności dla mamy, by dopisywało jej jak najdłuższej i
przyszła operacja odbyła się bez komplikacji i jak najszybciej. O polepszenie stanu psychicznego
mojej koleżanki, oraz o dziecko, jeśli jest im dane kolejnej koleżanki. O spokój dla moich bratanków,
by czuli się doceniani i kochani.
Dużo tego, Bóg zapłać !
25 Święta Rito wyjednaj łaskę spokoju o Pana Boga naszego . Bóg zapłać za wszystkie łaski
26 o dobrego meza, abym zawarla zwiazek malzenski z wokjjjtkiem w lipcu 2018 o jego milosc
uwolnij jezu go z pornografii
27 O uwolnienie Tomasza Wiczyńskiego spod konsekwencji mszy satanistycznych, w których brał
udział kilkanaście lat temu. Proszę też o zerwanie jego więzów z satanistyczną rodziną dla Tomasza,
szczególnie jego rodzicami i rodzeństwem. O Boże Miłosierdzie dla niego.
Bóg zapłać serdeczne!
Ewa
28 Tyle łask co na naszą rodzinę spłynęło ,dałem świadectwo otrzymanych łask jest ciężko ledwo co
płacimy raty kredytów
cały czas chciałem Was wspomóc w inwestycjach w pustelni swoją robocizną bo jak pewnie wiecie
jestem rzemieślnikiem i mam swój zakład budowlany który robi prawie wszystko a to tak idzie że nie
mogę nic zrobić. Jest mi ciężko ledwo wiąże koniec z końcem ale mówiąc nowennę do Św. Rity
przyszła mi myśl coby napisać do Ojca Tadeusza o pomoc pożyczki lub kontaktu z ludzmi dobrej woli
i napisałem proszę jak możecie się Siostry szczególnie wesprzeć modlitwą do Św.Rity bardzo proszę
nie pozostanę dłużnym szczęść Boże i Bóg zapłać za wszystko Grzegorz z rodzina
29 Św Rito proszę pomóż mi
30 *pomóż mi Święta Rito wygrać te walkę. niech mój mąż się opamieta. Aga

