Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 22 maja:
1 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o uwolnienie Piotra od nałogu
- dla Piotra - o właściwą pracę i możliwość zarobkowania
- o zdrowie i radość życia dla Janusza
- o nawrócenie i przemianę duchową Beaty oraz jej rozbitej rodziny
- o spokojne i błogosławione ostatnie lata życia dla Marii
- o spokój duszy dla Józefa oraz Mariana
2 proszę o modlitwę o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wysłuchanie próśb dla moich córek, dla
mnie i żony, o szczęśliwe zamążpójście dla każdej mojej córki
3 Proszę o wsparcie w modlitwie do Św. Rity w sprawie mojego zdrowia. Proszę Boga o możliwość
wychowania moich córek, o możliwość wprowadzenia je w dorosłość. Proszę o łaskę zdrowia i
spokoju.
4 Prosze o modlitwe o zdrowie dla moich dzieci i męza Jarka ,dla Teresy i Doroty i uzdrowienie z SM
Joanny.
Sw Rito, prosze Cie łaski dla mojej rodziny ,aby poradziła sobie z kłopotami o mądrosc i łatwośc w
zdobywaniu wiedzy naukowej dla dzieci .Prosze Cie Sw Rito o opiekę przed złymi ludzmi ,którzy
próbuja nas skrzywdzić.Cgroń nas- z całego serca Cie proszę.
joanna
5 W dniu twojego święta dziękuję Ci św Rito za otrzymane łaski i proszę Cię o dalsze wspieranie nas
w trudach codziennego życia, proszę o to abyśmy dokonywali właściwych wyborów i proszę o pomoc
dla dzieci ty wiesz jakie mają problemy. proszę o pomoc w ich rozwiązaniu.
Twoja sługa
6 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało, prosimy o
dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz wszystkich
ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności prosimy o dar
potomstwa dla Ani i Stanisława, dziękujemy dar poczętego dzieciątka dla Justynki i Marcina, prosimy
również o kolejny dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla Agnieszki oraz dla
naszych kochanych rodziców, pomagaj nam w załatwianiu różnego rodzaju spraw Tobie i Bogu
doskonale znanych i miej nas zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
7 Prosze o modlitwe w intencji znalezienia pracy przez Mariusza, uwolnienia z nalogu narkotykowego
oraz o lagodny wyrok w sprawie w sadzie 23.05.br
8 O przemianę życia, serca, sumienia, nawrócenie, uwolnienie od nałogów w tym komputerowego,
światło Ducha Świętego, zdrowie psychiczne i fizyczne dla 24-letniej Moniki.
prosi mama - Jola
9 Święta Rito, proszę Cię o to aby Darek znalazł pracę w Gdańsku. Bardzo mi zależy abyśmy
mieszkali bliżej siebie

10 Intencja: Kochany Boże proszę cię o pilną modlitwę tej sprawie: aby zarówno mój ukochany jaki
pani Izabela przystali na moją prośbę dotyczącą dnia 29 czerwca bieżącego roku. Aby spełniło się to
jak najkorzystniej dla mnie z pozytywnym skutkiem! Boże Modl się za nami człowiek ma wolną wolę
Ale ty potrafisz zdziałać cuda. Potrzebuję silnego wsparcia modlitewnego oczywiście odwdzięczę się
jak zwykle boze czyniąc dobre uczynki Dziękuję
11 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o modlitwę.
Św Rito! Wstaw się za mną przed obliczem Ukrzyżowanego Chrystusa. Powierzam Ci mojego syna i
proszę o zdrowie dla niego, by nigdy nie odszedł od Boga a także by wreszcie znalazł swoje miejsce
na ziemi i pracę, która da mu zadowolenie.
BWZ
12 Prosze o cud otwarcia juz dzis mojej corki Marty na milosc Jezusa. Amen
13 w mojej intencji abym nie straciła pracy, a wyniki postępowania kontrolnego orzeczono na moją
korzyść.
Będę bardzo wdzięczna modlitwę.
Agnieszka
14 błagam o modlitwę w intencji Ducha Świętego i Jego Darów, wszelakich łask, Błogosławieństwa
Bożego, ogromu chęci, głębokiego zapału, gorliwości i pilności w pisaniu pracy magisterskiej,
dopuszczenia mnie do obrony tej pracy przed wakacjami oraz w nauce i zdania ważnego egzaminu.
15 Błagam o uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor.
16 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo św. Rity za moją córkę Dorotę
która musiała zerwać ze swoim chłopakiem ponieważ okazało się że on musi spłacać długi hazardowe.
Mało brakowało
a córka też wzięła by ogromny kredyt.
Jest obolała i bardzo cierpi.
Proszę aby dobry Bóg postawił na jej drodze człowieka prawego ,który będzie dla niej dobrym mężem
i dobrym ojcem.
Grażyna
17 Święta Rito proszę o pomoc. Dziękuję, Katarzyna
18 Św Rito w tym szczególnym dniu proszę Cię o wstawiennictwo.
Proszę żeby tata mojej córeczki był z nami,żeby zaczął mi pomagać w wychowaniu i opiece, żeby
zrozumiał jak bardzo go kochamy i potrzebujemy.
Żeby jego serce otworzyło się na nasza miłość i zaopiekowal się nami.
Bardzo proszę z całego serca o wstawiennictwo w imieniu moim i mojej córeczki
Bardzo Cię tez proszę o opiekę podczas ważnego egzaminu w przyszła środę
KiD
19 Proszę o zdrowie dla mojej córki, wnusi i zięcia.
20 Proszę o wstawiennictwo Świętej Rity w moich intencjach , o łaskę uzdrowienia ze wszelkich
lęków i zranień oraz uzdrowienie z boreliozy i chorego serca aby nie była konieczna operacja .
O łaskę uwolnienia i uzdrowienia dla Juliusza , Piotra , Joli , Mariusza , Mariusza , Uli , Moniki .
Bóg zapłać .
Julia
21 Święta Rito, żono trudnego męża i matko, wierna i kochajaca bezgranicznie Boga, proszę Cie o
Twoje Wstawiennicwo w naszej beznadziejnej po ludzku sprawie, która trwa juz 9 lat/ Nie mam już

sił, nie mam ni prócz codziennego Krzyża. Mąż Adam jest pod wpływem manipulacji swojej młodszej
siostry, prosze o uwolnienie dla niego od zniewolenia emocjonalnego, o wolną wolę dla niego, proszę
o egzorcyzmy nad naszym małżeństwem. To po ludzku jest niedoopisania. Siostra męża pała
nienawiścią, zemsta i złośliwością do mnie. Mąz po roku naszego małżeństwa przestał się ze mną
liczyć, jestem dla niego niczym. Nie rozmawia ze mną, nie utrzymuje nas. Bogu dzięki za 500+.
Mamy 4 dzieci: Maja Rita 8 lat, antonia zofia 6 lat, Karol Józef 3,5 r., Gabriela Krystyna 11 m-cy. Nic
nie wiem o moim mężu, a gdy zapytam gdzie był co robił, słyszę tylko obelgi i wyzwiska. Na każdy
kaprys swojej siostry, na kazdy jej wymysł wobec mnie reaguja do mnie tak samo: ponizają mnie,
wyzywają, czasem mąz podnosi rękę. Najgorsze ze dzieci wzrastaja w takiej atmosferze bez miłości i
ucza się takiego wzorca. Boże ratuj przez wstawiennictwo Św. rity nasze małżeństwo i rodzinę.
22 1. W intencji modlitwy Mszy Świętych przez wstawiennictwo św. Rity o miłosierdzie,
przebaczenie i pojednanie, uwolnienie rodziny z alkoholu, nieczystości i wszelkiego zła, dla: Adama,
Rafała, Zofii, Łukasza, Antosia, Bożeny, Asi, Haliny i Tadeusza. O pokój w tych rodzinach i radość
życia.
2. 2. Błagalna o cud uzdrowienia z chorób rakowych dla Krzysztofa.
23 W intencji 24-letniej Moniki przez wstawiennictwo św. Rity, o miłosierdzie Boże, przebaczenie i
pojednanie, nawrócenie, przemianę życia, serca, sumienia, uwolnienie od nałogów w tym
komputerowego, przezwyciężenie lęków, światło Ducha Świętego, zdrowie psychiczne i fizyczne, aby
miłosierny Bóg zdjął skutki i konsekwencje grzechów w rodzinach Bogu wiadomych i dał w nich
pokój serca i radość życia. prosi mama - Jola
24 Proszę o modlitwę za mnie aby moje życie nabrało kolorów.
Dziękuję Magdalena
25 prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach,dziekuje z Bogiem,Joanna
26 Proszę..
Tomasz
27 proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo w trudnej sprawie związanej z uszkodzeniem czyjegoś
mienia , jestem za to odpowiedzialna , proszę Cię o wstawiennictwo o rozwiązanie tej trudnej sprawy,
bardzo Cię proszę. czuję że nie rozwiązanie jej zabiera mi energię życiową.Bóg zapłać.
28 Ja Dorota D. proszę o modlitwę w sprawie rozwijającego się związku z Andrzejem S. oraz o to
żeby mama Andrzeja S, Aniela dała nam swoje błogosławieństwo w tej sprawie / nie mamy żadnych
przeszkód ażeby zawrzeć związek sakramentalny/.
29 Św. Rito błagam o uwolnienie Marka z nałogu alkoholizmu. Lekarko chorych niech przez moc ran
Jezusa zostanie uzdrowiony. Przybądz mi z pomocą.Wyproś wzmocnienie wiary, nadziei i miłości.
Oblubienico Jezusa Miłosiernego tak bardzo potrzebuje Twojej pomocy.
Ania T
30 Pierwszy raz pisze w prawie intencji ale szczerze wierzę że intencja się uda ;) Abym podołoła
nowym obowiązkom w pracy a mój tata i mama byli zdrowi i cieszyli się życiem.
31 Bogu znana intencja
Monika M.
32 Święta Rito
W Twoje święto dziękuję za opiekę, proszę o zdrowie dla całej rodziny, dla Siostry, dla mnie. O
pozytywne wyniki badań i o dar ponownego macierzyństwa dla Siostry.
Jezu ufam Tobie
Ania

33 O Twoje wstawiennictwo sw. Rito proszę dla Damiana. O uleczenie go z czerniaka oka. O dar
nawrócenia, przebaczenia, odnowy serca i ducha w Duchu sw. O prowadzenie go i przewodnictwo.
Bóg zapłać.
Barbara
34 Święta Rito. Za Twoim wstawiennictwem u Pana Boga, blagam wyproś dla mnie łaskę nawrócenia
mojej siostry. Aby dobry Jezus wskazał jej właściwą drogę. Aby dostrzegła dobro swojego Syna i
swojego małżeństwa. Aby zostawiła wszystkie swoje nałogi.
Święta Rito. Tyle razy pomogłas mi w potrzebie. Nie zostawiaj mnie i tym razem.
35 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o uzdrowienie mojej córki Jadwigi ze śmiertelnej
choroby Menkesa oraz za naszą rodzinę o wiarę, nadzieję i miłość, o całkowite zawierzenie Bogu.
Dziękuję.
Katarzyna

