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Intencje z dnia 28 października:
67 Święta Rito proszę Cię o dar narzeczeństwa z Grzegorzem. Proszę o to by znalazł on dobrą pracę
na miejscu, żebyśmy mogli spędzać ze sobą wiecej czasu. Proszę także o motywacje i siłę do nauki, o
znalezienie dobrej pracy.
Dziękuję Ci za wszystkie łaski.
Aleksandra
68 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował
złych działań.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
69 Święta Rito,proszę obdaz Natalie swoją opieką.spraw aby była zdrowa,szczęśliwa i kochana.pomóż
jej w tej trudnej sytuacji finansowej.spraw aby wszystko rozwiązało się najlepiej jak tylko może.w
mojej sprawie-tobie znana intencja.dziękuję.
70 Św. Rito proszę cię o siłę i motywacje do nauki, o to abym pomyślnie ukończyła studia. Proszę Cię
o to abym w najbliższym czasie poznała chłopaka, który zostanie ze mną na całe życie, z którym będę
się rozumiała, który będzie o mnie dbał i mnie szanował.
Aleksandra z Warszawy
71 O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki
Bożej, wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza na przejściu inspekcji
pracy dla Inny i jej inspektorów
72 Proszę o modlitwę w intencji:
O uwolnienie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie z ducha masonerii i okultyzmu, a
szczególnie od działań nauczycielek z tej szkoły zrzeszonych w grupie "Czarownice" na Facebooku (
Anna, Ewa D, Bożena, Joanna Z. , Kamili T.-S.). O uwolnienie z nienawiści i zaprzestanie niszczenia
duchowego i psychicznego koleżanek- chrześcijanek z pracy. O zrezygnowanie z praktyk
obchodzenia Halloween z dziećmi ( szczególnie tymi najmłodszymi ), przez nauczycieli uczących j.
angielskiego, o zaprzestanie rozszerzania ducha jogi i odciąganie od chrześcijaństwa pracowników
tej szkoły i mieszkańców Łochowa.

Proszę o przemianę duchową i moralną dla pracowników tej szkoły.
Bóg zapłać !
Ewa
73 Święta Rito proszę niech M poprawi matematykę i zacznie dostawać pozytywne oceny. Proszę o
zdrowie i dzscusza w rodzinie.
74 Z ogromną wiarą składam prośbę o powrót do zdrowia i sprawności leżącej po ciężkim udarze
Danusi. Święta Rito wstaw się za nią i otocz swą opieką

