Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 4 stycznia:
158 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny a szczególnie dla mamy Rajmunda i dla mnie.
Proszę by się spełniło moje marzenie. Dopomoz by nie brakowało nam pieniedzy na życie i opłaty.
Upros u Boga by Daria zdała egzaminy. Pomóż by Ania była znowu zdrowa. Za wszystkie otrzymane
łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
159 Św Rito proszę pomóż mi naprawić to co zniszczyła między mną a Radkiem.
160 Prosze o modlitwe w intencji o laske uzdrowienia mozgu I ciala naszego 13 letniego synka Alexa.
161 *święta Rito pomóż mi wygrać pomóż mojemu mężowi nsprawic zło które wyrzadza .ja go nadal
kocham i wybaczam. Aga
162 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę wyjednaj dla mnie i mojej córki łaskę
zdrowia,dopomóż córce w nauce a mężowi w pracy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnej trudnej
sprawy.
Patronko rodzin i przebaczenia naucz nas miłości i wzajemnego szacunku. Wyjednaj mi łaskę
przebaczenia abym wybaczyła krzywdy, które mi wyrządzono i aby wybaczono te wyrządzone przez
mnie. Bądź opiekunką naszej rodziny. Nie pozwól aby w naszym życiu pojawiali się źli ludzie, którzy
sieją w naszych sercach ból i niepokój. Prowadź nas po krętych ścieżkach życia prosto do Boga,
abyśmy zawsze byli blisko niego i godzili się z jego wolą.
św. Rito miej nas w swojej opiece
163 Proszę o łaski na nowy rok zdrowie szczęście i spokój w rodzinie Ania
164 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem proszę o zdrowie dla calej mojej Rodziny a w
szczególności dla męża który walczy o zdrowie i przechodzi ciężkie leczenie.
165 Świeta Rito pomoz mi zachowywac sie normalnie by moj chlopak wybaczyl mi krzywde ktora mi
wyrzadzilam byl sie zmmienila i nie byla chorobliwie zazdrosna pomoz mi
166 Świeta Rito pomoz mi znalesc prace zebym mogla wyjac z dlugow i zaczela normalnie zyc
167 Świeta Rito tyle razy mi pomoglas dziekuje ci za to z calego serca pomoz mi bo zbladzilam nie
radze sobie z moja wybuchowoscia i agresja nie qiem co mam dalej z tym zrobic wskarz mi droge o
spraw by mi to przeszlo tak bardzo o to prosze
168 Święta Rito wstaw się proszę za nami i wyproś Nam u Boga łaski posiadania potomstwa,
dwukrotne poronienie załamało Nas bardzo, marzymy o tym choć jednym zdrowym Dzieciątku,
Święta Rito wyproś Nam u Boga wszelkie łaski aby nie pozbawiał Nas możliwości posiadania
potomstwa, pomóz Nam pokieruj Nas i naszych lekarzy na dobrą drogę aby znalezli przyczyny tych
nieszczęść.
169 Święta Rito proszę Cię wesprzyj nas finansowo. Proszę Cie święta Rito o miłość w rodzinie o
opiekę na nami, bądź z nami każdego dnia.
Darek
170 Proszę o modlitwę za mnie i córkę Elżbietę

O wydanie pomyślnego wyroku na rozgraniczenie drogi do mojego domu rodzinnego i działki koło
domu rodzinnego w dniu 12 01 2018.
O godzinie piętnastej
O poniesienie wszystkich kosztów sadowych przez uciążliwych sąsiadów Jana i Józefę
O wygranie moich wszystkich spraw sadowych i uwolnienie sie od podstępnych i agresywnych
sąsiadów
Prosi Maria
171 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę .
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobra pracę dla mnie, mojej siostry i siostrzenicy
Sylwii, oraz o ukończenie studiów z pomyślnym wynikiem,
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.
św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
POZDRAWIAM ANIA
172 Prosze o modlitwe wmojej intencji bogu znane
173 Serdecznie proszę o modlitwę z prośbą o łaskę zdrowia i długiego życia dla moich kochanych
Rodziców, Marii i Czesława. Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski.
Magda
174 bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie przyczyny mojego ciśnięcia na pęcherz, żeby Pan
uleczył i żeby nie było ponownego nawrotu, o uzdrowienie moich narządów kobiecych, o uzdrowienie
mojej kobiecości i seksualności i o światło Ducha w tej sferze. Serdeczne Bóg zapłać++
175 Proszę o modlitwę o zdrowie mojej zbyt wcześnie narodzonej wnusi Julci, żeby była zdrowa i
silna.A także w intencji mojej synowej żeby była zdrowa i żeby wyniki badań były pomyślne, i żeby
mogła wychować moją wnusię.
Dziękuję.
176 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
177 Proszę o wsparcie w modlitwie w intencji pojednania, wzajemnego wybaczenia i odbudowy
zwiazku z Mateuszem.
Malgorzata

178 Droga Święta Rito!
Dziękuję Ci za chwile spokoju i nadziei, które wlałaś do mojego serca. Zamartwiałam się czy córka
będzie dalej mieć pracę, czy też nie. Dzisiaj pojawiła się nadzieja, że będzie jeszcze jakiś czas mogła
jeszcze popracować, a może dłużej. Święta Rito, módl się za nami, żeby nie brakło nam środków do
życia i starczyło na utrzymanie. Miej moją córkę w swojej opiece. Za dotychczasowe łaski jestem Ci
głęboko wdzięczna. Wiem, że nie zostawiasz potrzebujących. Dziękuję Święta Rito!
Twoja czcicielka
Marzanna
179 Proszę o modlitwę za Serkana o odnowienie kontaktu i za mnie abym dostała pracę na stałe.

