Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 22 grudnia:
1 Święta Rito, proszę o modlitwę w intencji przezwyciężenia problemów finansowych, które
przeżywamy z żoną.
Rok temu, razem zdecydowaliśmy się na otwarcie restauracji w wynajętym lokalu.
Interesy idą źle, nie mamy możliwości płacić czynszu i spłacać rat kredytu. Wycofać się nie możemy
bo podpisaliśmy niekorzystną umowę najmu.
Prosimy o Twoje wstawiennictwo u Pana Boga.
Krzysztof
2 Proszę Cię św.Rito o pomoc w rozwiązaniu naszych problemów finansowych.ktore się
mnożą.Wskaz drogę mojemu mężowi. Nie opuszczaj nas.Otaczaj opieką nasze dzieci. Badz nam
wsparciem w przeciwnosciach losu. Św Rito, blagamy Ciebie!
3 Święta Rito
Dziękuję za wszelkie łaski otrzymane. Proszę o zdrowie dla Rodziny, dla Rodziców, Dzieci,
Rodzeństwo. Proszę o miłość i pokój wśród nas.
Jezu ufam Tobie
Ania
4 *święta Rito proszę pomóż mi. niech wydarzy się coś co sprawi że moj mąż zakonczy romans i
wróci do mnie i synów. proszę o ocalenie mojego małżeństwa od rozwodu i odrodzenie miłości. Aga
5 Święta Rito!
Proszę Cię o zdanie matury z jak najlepszymi wynikami oraz dostanie się na wymarzone studia.Proszę
o pomoc w zdaniu egzaminu na prawo jazdy.
Święta Rito proszę o dobrego męża dla Kazimiery oraz aby D.P znalazł pracę.
Twoja czcicielka
6 święta Rito
dziękuję Ci z całego serca za wszystko co dla mnie robisz. Dziękuję Ci bardzo za wczorajsze
spotkanie. Przepraszam za grzechy które czynię. Nikogo nie chcę skrzywdzić. Dziękuję za pracę.
Proszę miej w opiece moją całą rodzinę. Prowadź nas. Prowadź mojego syna który jest w
trudnym wieku. Proszę o mądrość dla niego i drogowskazy które pomogą mu wskoczyć na
właściwą drogę. Proszę o zdrowie dla całej rodziny i pokój żeby panował w naszych domach.
Miej w opiece też naszych bliskich którzy odeszli z tego świata. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie. Pomóż mi zdobyć serce osoby na której tak bardzo mi zależy.
Serdeczne Bóg zapłać.
7 O meza w 2018 wyjscie z pornografii samogwaltu dla pawla piotra wojtka mateusza nawrocenie
politykow aktorek wrozbitow ani gosi kuby michala aski kaski daniela ryszarda robeta o laske pracy
jezu ty sie tym zajmij
8 Św Rito proszę pomóż mi naprawić to co zniszczylam
9 Proszę o miłość i chec budowania związku tak by zawsze byla źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, O umiejętność rozmowy i czas dla siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne dla nas łaski.
Twoja Służebniczka

