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Intencje z dnia 26 lipca:
48 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
49 Sw. Rito proszę o modlitwę i o wstawiennictwo u naszego Ojca w bardzo trudnej i beznadziejnej
sytuacji rodzinnej Natalii Bogu wiadomej...o danie jej sił i ducha wiary o przetrwanie tej trudnej
sytuacji i siły w wychowywaniu swoich małych córeczek.
Dziękuję
50 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz przemianę
jego serca
51 By mnie przestał blokować jak kiedys może sie do niego odezwę amen
52 Ukochana Św Rito, Orędowniczko w sprawach beznadziejnych.
Proszę Cię z całego serca wyproś łaskę wyzdrowienia mojego męża z guza płuc, a także łaskę dobrej
spowiedzi dla niego.
Agnieszka
53 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
54 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, pozbycie się lęku przed egzaminami dla Lery
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie dla Swietłany, Inny, Swietłany, Siergieja,
Tatyany, Lisy, Maksyma, Leonida, wszystkich tych, którzy wpływają na życie Lery, dla zmarłej
Wiary, Anatola
55 Sw Rito prosze Cie aby w tej pracy przedluzyli mi we wrzesniu umowe abym zarabiala tak jak
teraz , abysmy byly zawsze w tym sklepie we dwie z krysia, wysluchaj m9jej prosby otocz mnie swoja
opieka.
56 Bogu znane intencje
d.

