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Intencje z dnia 28 lipca:
70 Św.Rito błagam , błagam pomóż mi naprawić błędy , błagam .Ola
71 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
72 Św Rito błagam Cie o pomoc. Wstaw się do Boga Ojca w intencji mojej choroby. O uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja wierna czcicielka
73 Proszę o poprawę kontaktu z synem, o rozwiązanie obecnych problemow...
74 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz przemianę
jego serca
75 Modlitwa może zdziałać cuda - wierzę w to i dlatego bardzo proszę o trwanie na modlitwie w
przesłanych uprzednio intencjach:
- o niedopuszczenie do odebrania nam niemal całego naszego uczciwie zarobionego majątku (takie
próby są podejmowane); o ludzi (zwłaszcza prawnika, adwokata) którzy będą Bożą pomocą dla nas
- o ochronę nas, naszej rodziny, dóbr materialnych i niematerialnych przed wszelkim złem oraz
wszystkimi pułapkami i atakami złych duchów i ludzi,
- o umocnienie nas w prześladowaniach oraz rychłe ich zakończenie i zwycięstwo prawdy i
sprawiedliwości,
- o nawrócenie osób związanych z naszą sprawą mieszkaniową i zakończenie tej sprawy definitywnie
do 22 sierpnia 2018 r.
- o miłość i jedność w naszym małżeństwie i rodzinie oraz łaskę bezgranicznej ufności w Boże
miłosierdzie
- o łaskę domu zgodnego z wolą Bożą dla naszej rodziny
Bóg zapłać,
Agnieszka z rodziną
76 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych za operację na głowie i leczenia Christiny, jej lekarzy, spokoju dla rodziców i
krewnych
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

