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Intencje z dnia 31 marca:
97 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia i uratowania małżeństwa Tomasza i Benity.
Proszę o łaskę nawrócenia mojego męża i wyrwania spod złych wpływów. Proszę również o łaskę dla
Siebie by uzdrowić mój organizm i pozwolić mi zostać matką.
Benita
98 Święta Rito, pomóż mi, bo jestem oszukiwana przez dwie osoby.
Pierwsza osoba ojciec oszukuje mnie od urodzenia.
Nigdy nie chciał mnie znać i nie utrzymuje ze mną żadnych kontaktów.
Ukrywa przede mną swój majątek i finanse.
Udaje ze ja nie istnieje.
Nie rozumiem, dlaczego mi to robi.
Mam zniszczone cale życie, a jemu nic się nie stało.
Chciałabym żeby już umarł razem ze swoja zona i synem, żeby zniknęli z powierzchni tego świata, bo
nic im się nie stało.
Druga osoba jest prawnik, który rzekomo ma mnie bronic w sądzie, a do tej pory nie wysłał nawet
pozwu do sądu, a czekam już na to 3 tygodnie, pozew dawno gotowy.
Oszukuje mnie, bo jestem nikim i nic nie jestem mu w stanie zrobic.
A nikt nie stanie nawet w mojej obronie.
Lekarze, pielęgniarki, dział statystyki medycznej sfałszowali mi dokumentacje medyczna i się cieszą,
bo to jest błaha sprawa i żaden prokurator takimi bzdurami nie będzie się zajmował, a ja sama nie
zbadam dokumentacji. Nikogo to nie obchodzi, bo nikt nie wie i nie widzi, co oni mi zrobili i niszczą
mnie tak od ponad 3 lat. Prawnik ma mi niby pomoc, a oszukuje mnie tak samo, zwodził mnie przez
ponad 1,5 roku.
Nie widzę pomyślnego rozwiązania i wygrania procesu.
Jestem oszukiwana z każdej strony, a każda z tych osób czuje się bezkarna.
Zastanawiam się dlaczego i nie znajduje na to odpowiedzi.
Tym wszystkim ludziom nic się nie dzieje, tylko mi.
99 Święta Rito proszę cię o wstawiennictwo u Pana naszego aby Patrycja znalazła dobrą pracę u
dobrego pracodawcy i nie zaczęła znowu pić żeby zdała prawo jazdy zajęła się dzieckiem i nie kłóciła
się z Ryszardem.
J.M
100 Blagam św Rito o wstawienoctwo u Boga prosze o powrot Marty F. do Dariusza M. odrodzenie
ich miłosci abysmy zostali kochajaca sie rodzina polaczeni zwiazkem małżeńskim i wychowali bedac
razem naszego synka Norbercika .zyli razem w milosci wzajemnej szacunku dobrobycie razem ze
sobą połaczeni wielką miloscia do siebie Amen
101 Najukochańsza Św dziękuję Ci z calego serca za ten cud poczęcia. Cud po 15 latach starań o
dziecko. Błagam o opekę nad nami aby dzieciątko rozwijało sie prawidłowo, rosło i miglo urodzić sie
zdrowe. Nie ma słów którymi mogę wyrazić moją wdzięczność. Do ostatnich moich dni będę Cię
wielbić i błogosławić dziękując za ten cud.
Monika

