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Intencje z dnia 29 grudnia:
39 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Kamili, zaginionej bez śladu w dniu 27 listopada. Oby
wstawiennictwo świętej Rity pozwoliło na szczęśliwy jej powrót do domu, a Bóg obdarzał ją swoimi
łaskami.
40 o szturm abym miala meza, prace i zeby wojtek i mateusz, adrian rzucili pornografie
41 Sw. Rito Proszę o owoce modlitwy pompejańsiej która odmawiam w intencji mojej córki. Sw. Rito
Proszę Ciebie także o twoje wstawiennictwo aby córka podjęła pracę zgodną z kierunkiem studiów i
aby pieniądz nie opanował jej.
42 Litościwa Święta Rito,
dziękuję za otrzymywane łaski. Proszę o modlitwę, abym mogła poczuć radość i trud płynący z
macierzyństwa oraz abyśmy z mężem mogli stać się pełną rodziną. Proszę o cud macierzyństwa.
43 Proszę wszystkich o modlitwę za satanistę Pawła Człowiek ten przez wiele lat był i nadal jest
uzależniony od narkotyków i alkoholu.
Nie wiedząc o tym dałem mu pracę i i dobre wynagrodzenie. On jednak próbuje szantażem wymusić
więcej i więcej. Najgorsze jest jednak to że on deklaruje się jako satanista. W sobotę podczas jazdy
samochodem kiedy odwoziłem go po pracy do domu - kazał mi się wyrzec Jezusa i powiedzieć że
szatan jest moim panem. Oczywiście nie wyparłem się Boga. On gdy to usłyszał - ze złości oszalał i
podczas jazdy próbował skręcić kierownicą w radiowóz, abym spowodował wypadek.
Wiem że dla czytających brzmi to nieprawdopodobnie, ale to prawda. On ciągle przeklina Boga,
Jezusa, Maryję i katolików. Ten człowiek na pewno jest opętany. Wiem, że nie da się zaprowadzić ani
do kościoła ani na egzorcyzmy. Błagam zatem Was wszystkich o 2 rzeczy: módlcie się wszyscy, aby
on - Paweł nawrócił się i w pokoju odszedł z mojej drogi zawodowej, nie robiąc mi przy tym
krzywdy.
Potrzebny jest szturm do nieba, gdyż ten człowiek jest zepsuty do kości i jest owładnięty przez diabła.
Błagam wszystkich o modlitwę o jego uwolnienie. Bóg zapłać.
Grzegorz
44 Bogu znana intencja
Monika M.
45 SW. RITO prosze o powrót do zdrowia dla wujka aby mógł cieszyć się w pełni z jesieni życia.
Postaw go na nogi aby w życiu codziennym nie musial liczyć na pomoc drugich osób. A nam daj
cierpliwość w posłudze Jemu.
46 Swieta Rito
Dziekuje Ci za dotychczasowa pomoc. Prosze Cie dzis o potrzebne laski i nawrocenie i uwolnienie dla
kamila. krzysztofa. Piotra. Pawla. Tomka. Anny. Anny.Anety. i potrzebne laski dla mnie i calej mojej
rodziny bliskiej i dalekiej oraz dawnych moich przyjaciol. Prosze tez o laske przyjaciol i dobrej zony
dla mojego syna i Mariusza. Patryka. Krzysztofa oraz dobrego meza dla Kingi. Ani. Ani. Prosze zeby
syn zaliczyl sesje i mial dobra zone jesli taka jest wola Boza i zeby Bog sprawil zeby wygasly w nim
ciagoty homoseksualne. Zeby podobaly mu sie dziewczyny. Prosze tez o dobra spowiedz dla mnie i
mojej rodziny i prace i uleczenie z bezsennosci
Prosi Joanna

47 proszę o wsparcie w modlitwie, aby Święta Rita pomogła mi w ciężkim problemie, o ktory proszę
za Jej wstawiennictwem od 26 maja.
48 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. DZIĘKUJE CI ZA
ZDROWIE, ZA ZYCIE, ZA SPELNIENIE MOICH MARZEN, ZA SUKCESY, ZA PRZYJECIE W
2018 ROKU NA STUDIA DOKTORANCKIE W NORWESKIM MIESCIE TRONDHEIM NA
JEDNYM Z NAJLEPSZYCH UNIVERSYTETÓW. DZIEKUJE CI ZA NOWE MOZLIWOSCI
ROZWOJU. ZA NOWE CELE, ZA MILOSC MOJEGO NARZECZONEGO MAGNE ZA
ZDROWIE, ZA TO ZE JEST CUDOWNY KOCHANY,ZA TO ZE OSWIADCZYL MI SIE NA
CUDOWNEJ WYSPIE BALI, ZE MNIE KOCHA NAD ZYCIE, ZE JEST TYLKO DLA MNIE, ZE
MNIE WSPIERA W MOICH DOKONANIACH. DZIEKUJE CI ZA MILOSC ZA CUDOWNA
RADOSC, ZA USMIECH NA MOJEJ BUZI KAZDEGO DNIA, ZA WSPARCIE NAWET
OBCYCH LUDZI ZA CUDOWNYCH NOWYCH ZNAJOMYCH, ZA SUPER ATMOSFERE, ZA
DOM, ZA ZYCIE, ZA MILIONY KTORE ZARABIAM, ZA WSZELKIE LASKI KAZDEGO
DNIA, DZIEKUJE ZA TWOJA OPIEKE, DZIEKUJE ZA TWOJE WSPARCIE, ZA CALA
MAGICZNA MOC KTORA WOKOL MNIE JEST, DZIEKUJE ZA TA OBECNOSC BO JA TO
CZUJE, I WIEM ZE WSZYSTKO TO TWOJA ZASLUGA, ZE TE WSZELKIE DOBRA MNIE
SPOTYKAJA, NAPRAWDE DZIEKUJE ZA SUKCES, BOGACTWO, MILOSC, W DZIEN I W
NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA

