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Intencje z dnia 27 kwietnia:
62 Św. Rito dziękując za wszystkie otrzymane łaski w tych tak trudnych dla mnie życiowych
sprawach pokornie proszę o wstawiennictwo w modlitwach w następujących intencjach:
- o uwolnienie, uzdrowienie, zwrócenie wolnej woli, rozjaśnienie umysłów moich dzieci Filipa i
Kacpra, o uwolnienie z toksycznych więzi z ojcem i rodziną ojca i przerwanie ich, , o wyzwolenie się
dzieci spod kontroli ojca oraz o powrót dzieci do mnie do matki i do domu
- o uwolnienie, zwrócenie wolnej woli, rozjaśnienie umysłu osoby Panu Bogu wiadomej
- o spotkanie moje z dziećmi na wspólnej dobrej rozmowie o tym co było i o tym co będzie
- o moje spotkanie z osobą Panu Bogu wiadomą w celu rozmowy o wspólnej przyszłości
- o oczyszczenie, przerwanie skutków, zerwanie więzów przekleństw, kątw, rzucanych uroków, złych
życzeń , złych myśli, zniewag w dzieciach i we mnie oraz w osobie Panu Bogu wiadomej, o
oczyszczenie ze skutków stosowanej przeciw mnie, moim dzieciom i osobie Panu Bogu wiadomej
czarnych mszy i innej czarnej magii.
- w dniu stracenia pracy proszę o modliwtę w intencji znalezienia pracy przeze mnie, abym mogła
utrzymać siebie i dzieci
- o błogosławieństwo dla mnie, dla moich dzieci Kacpra i Filipa oraz o błogosławieństwo dla osoby
Panu Bogu wiadomej
Iwona
matka
63 Proszę o modlitwę o rozeznanie woli Bożej co do Piotra. Prosi Anna
64 Proszę aby mój syn zaliczył wszystkie zagrożenia w szkole i zle stopnie oraz żeby przestał kłamać.
65 Proszę o modlitwę w intencji zdania przez Agnieszkę egzaminu na prawo jazdy.
66 Siostry proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity o nawrócenie syna, Siedem Darów
Ducha Świętego dla niego oraz o rozeznanie drogi życiowej.
Za męża kuzynki o nawrócenie ,zakończenie związku z kochanką i powrót do żony.
67 Bogu znane intencje
68 Proszę o modlitwę w intencji Dziecka Sylwii i Piotra, aby było zdrowe i szczęśliwie się urodziło
69 pisze do Was z ogromna prośbą prosząc o modlitwę do
św Rity patronki spraw trudnych i beznadziejnych w intencji uzdrowienia
dla Marii aby św Rita wyprosiła jej zdrowie dla jej nóg i
kręgosłupa. Proszę sie modlić gorąco.

