Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 29 lipca:
77 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
78 Proszę o dobrego, zaradnego męża dla mojej przyjaciółki, która od wielu lat nosi to pragnienie w
sercu, a napotyka na swojej drodze skomplikowanych mężczyzn....Bóg zapłać za modlitwy...
79 Kochana Święta Rito! Proszę bardzo o zdanie egzaminu 22 września tego roku, jeżeli jest taka
wola Pana Boga oraz proszę o pomoc w walce ze zniechęceniem!
80 Proszę oto by Maciej Granat rozstał się z Edytą, o jego nawrócenie, o to by nie żył w grzechu.
Przyjdż mi z pomocą jak najszybciej, zabierz moją samotność. Proszę o znalezienie męża. Błogosław
moim dzieciom Justynie i Arkowi, by były zdrowe, grzeczne i bardzo dobrze się uczyły.Błagam Cię,
ulecz moje serce z samotności i zabierz tą rozpacz, która je rozrywa.Jezu TY się tym zajmij. Proszę o
błogosławieństwo w pracy.
81 Święta Rito błagam Cię wstaw się za mnie u Pana Boga
uproś mi potrzebne łaski. Błagam Cię o pomoc w znalezieniu
dobrej pracy. Nie mam pieniędzy.
82 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz przemianę
jego serca
83 W niedziele 29 lipca 2018 dziekujemy Tobie Swieta Rito za opatrznosc wsparcie i laske oraz
blagamy o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Milosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji abysmy ujrzeli Swiatlo do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego:
Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kazimierz, Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z cala
rodzina Bartoszewiczow - AMEN. Serdecznie blagamy - SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin,
modl sie za nami... Krolowo Rozanca Swietego modl sie za nami... O Maryjo bez grzechu poczeta,
modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Jezu ufamy Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj
mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj Zbawca...
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