Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 22 października:
1 Intencja:
o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;
o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
Informuję, że ofiarę będę dokonywać co miesiąc przelewem bankowym.
Bóg zapłać
Izabela
2 Bardzo proszę po raz kolejny o modlitwę o zdrowie w intencji mojej córki Anny. Ma tetniaka mózgu
i 5 listopada ma kolejne badanie. Błagam o cud uzdrowienia jej, ma dopiero 23 lata. Serce mi pęka z
bólu i rozpaczy. Błagam Św Rito o pomoc i cud
3 Proszę Cię Rito uproś mi u Boga łaskę zdania egzaminu dyplomowego. D.M.
4 KOCHANA ŚWIETA RITO, PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH, PISZE DO CIEBIE
Z PODZIEKOWANIEM, DZIEKUJE ZA TO ZE DOSTAŁAM SIĘ NA STUDIA
DOKTORANCKIE W NORWESKIM MIESCIE TRONDHEIM, DZIEKUJE ZA TO ZE PRZYJELI
MNIE BEZAPELACYJNIE NA TO CO CHCIALAM, DZIEKUJE CI ZA ZDROWIE, ZA
SZCZESCIE,ZA MOZLIWOSC PODRÓZOWANIA, ZA TO ZE PO PRZYJEZDZIE DO
TRONDHEIM ODRAZU ZNALAZLAM PRACE, DZIEKUJE CI ZA ZDROWIE ZA ZYCIE,
DOCENIAM KAZDY DZIEN, DZIEKUJE CI ZA TO ZE WYNIKI TOMOGRAFII WYSZLY
SWIETNIE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE MOJ NARZECZONY MAGNE KOCHA MNIE
BEZGRANICZNIE, ZE MNIE WSPIERA, ZE JEST ZA MNA I DLA MNIE, ZE SIE
DOGADUJEMY IDEALNIE, ZE JEST OGROMNYM WSPARCIEM, ZE MNIE KOCHA, ZE JEST
UCZCIWY, ZE MNIE SZANUJE, ZE JEST KOCHAJACYM NARZECZONYM, ZE DBA I
TROSZCZY SIE O MNIE, DZIEKUJE ZA JEGO MIŁOSC, ZA JEGO UCZUCIE DO MNIE,
DZIEKUJE ZA TO ZE MAGNE MNIE KOCHA, ZE TWORZYMY IDEALNA PARE, ZE MAGNE
MI SIE OSWIADCZYL NA BALI, W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA,
5 Bogu znana intencja
6 I zdrowie I potrzebne laski w moim malrzenstwie
7 Św Rito dziękuję Ci za kolejny szczęśliwy dzień proszę Cię o dobrą atmosferę w pracy, o to abym
miała większy etat, o to aby szefostwo miało z nami dobre relacje aby dobrze układała się nasza
współpraca abym została w tej firmie na długo. Tak bardzo Cię o to proszę.
8 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach:
1/ O uwolnienie duchowe i nawrócenie dla Iwony, Anny i Bożeny;
2/ O uzdrowienie duchowe i psychiczne dla dzieci: Natana B., Nikodema L., Oskara W., Mateusza O.,
Juliusza, Filipa H.
3/ O wolne od agresji i przemocy małżeństwo dla Dominiki i Karla, o miłość Bożą, szacunek
wzajemny dla nich.
4/ O nawrócenie po 50 latach odejścia od Kościoła dla moich teściów: Krystyny i Konrada

5/ O zdrowie fizyczne i błogosławieństwo Boże dla mnie , moich dzieci: Kaliny i Wacława i mojego
taty Franciszka.
Bóg zapłać!
Ewa
9 Błagam o Dotyk Jezusa i film życia, przemianę serca , charakteru, myślenia, wypowiedzi, oddalenie
wszelkiego zła i o ogromną miłość do Pana Boga dla mnie i mojej siostry Anny. Proszę Cię o dobrych
i szczerych przyjaciół. Ukształtuj moje serce tak, abym przede wszystkim ja potrafiła być wierna i
bezinteresowna w przyjaźni. Bądź uwielbiony, Panie Boże, w każdej pięknej ludzkiej przyjaźni.
Maryjo proszę Cię, pomóż mi spotkać na swojej drodze osobę, którą pokocham. Pragnę stabilizacji,
uporządkowania swojego osobistego życia.
10 Droga Sw. Rito chciałam Cie prosić o pomoc, abyś:
- oświetlała umysł mojego pełnomocnika Macieja, który jest jedyna osoba która chciała mi pomoc, tak
by był zdolny zrozumieć moje położenie i by umiał skutecznie mnie bronic;
stój zawsze przy jego boku i chroń go proszę od wszystkiego złego, by wygrywał sprawy, które
prowadzi, by to co niemożliwe stało się dla niego możliwe, by jego wnikliwość, wiedza i inteligencja
była dla niego droga dojścia do prawdy i obrony każdego człowieka, którego będzie reprezentować w
postępowaniu przedsądowym i sadowym;
- abyś sprawiła, by wszyscy się dowiedzieli o tym, jak byłam oszukiwana przez cale życie przez
swojego ojca, który chciałby, abym nie istniała i nigdy się nie urodziła;
- abyś sprawiła, by ci co sfałszowali moja dokumentacje ponieśli za to sroga kare, aby czyny karalne
były im udowodnione;
- aby prawda wyszła na jaw, jak zostałam i byłam oszukiwana;
- abym miała dużo lojalnych przyjaciół;
- spraw proszę, abym spotkała w swym życiu kochającego mnie mężczyznę, dla którego byłabym
całym życiem i najważniejszą osoba na świecie, aby był on dla mnie oparciem i wsparciem, aby był
silnym i męskim mężczyzną, który będzie mnie akceptował taka, jaka jestem, abym się szczęśliwie
zakochała i założyła szczęśliwą rodzinę, daj proszę mi wiarę w to, bo ja już straciłam całkowicie
nadzieje.
11 Święta Rito-serdecznie proszę o wstawiennictwo za moje dzieci,szczególnie Syna,aby znalazł w
sobie
siłę na zerwanie z nałogami (picie,palenie) i aby Jego życie zmieniło się na lepsze.
Również polecam Córkę moją w modlitwie,aby ułożyła swoje życie.Bardzo się o moje Dzieci martwię
i polecam w modlitwach.Bóg zapłać.
12 Najwspanialsza Swieta Rito,
Zwracam ku Tobie swoje serce, ktore potrzebuje wstawiennictwa u Naszego Pana Jezusa. Wesprzyj
moje modlitwy o wymarzona prace dla mojego narzeczonego i zanies je przed oblicze Naszego Pana.
Niech Nasz Pan mu poblogoslawi i tchnie w niego wiare oraz nadzieje na szczesliwe rozwiazanie i
znalezienie upragnionej pracy. Z calego serca prosze.
13 Za seksoholików i pogrążonych w innych nałogach.
14 O uwolnienie opętanych, którzy zawarli pakt z piekłem
i są w posiadaniu diabła.

