Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 2 grudnia:
192 Błogosławiona Św Rito, Proszę Ciebie kolejny raz o wstawiennictwo dla mojej mamusi Zofi
Maciejewskiej ,która jest ciężko chora.Błagam Ciebie o uzdrowienie z całych sił,ratuj ją nie odmawiaj
mej gorącej prośbie czuwaj nad nią podczas badań,operacji i po operacji,módl się za nią zawsze i
wszędzie,o każdej godzinie minucie i sekundzie nie opuszczaj jej.Uproś u Pana Boga uzdrowienie dla
mojej mamusi broń ją od przerzutów rakowych,nacieków nowotworowych, wyeliminuj komórki
nowotworowe,ratuj ją św Rito w Tobie pokładam wszystkie nadzieje, nie odmawiaj mej gorącej
prośbie jesteś moją nadzieją i mojej rodziny,Rtuj kochana Rito nie zważj na grzechy Nasze mojej
rodziny ,moje mojego męża szwagra ,rodziców,rodzeństwa,ciotków i wujków idziadka ,ratuj kochana
moją mame .Amen
Sylwia MM
193 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki w mojej trudnej
sprawie, jaką jest napisanie pracy inżynierskiej. Mam bardzo niewiele czasu, by móc ją dokończyć,a
tak wiele innych spraw do załatwienia i nawarstwiających się problemów.
Proszę także o modlitwę za P.Ż. o jego szczere nawrócenie, duchową przemianę. Proszę aby Pan Jezus
poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Święta Rito, módl się za nami!
Bóg zapłać Eremitkom! E.S.
194 Proszę Cię, Św.Rito o zdrowie i siły dla Iwony .
195 Dziękuję Ci św Rito za ciągłe orędownictwo w moich intencjach! Nie jestem w stanie słowami
wyrazić mojej wdzięczności. Proszę o dalszą opiekę nad moimi dziećmi. Czuwaj nad nimi zawsze!
196 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża oraz o pozytywne rozwiązanie
obecnej sytuacji.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
197 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc.
198 św Rito prosze pomóż spraw aby Radek dał mi szanse
199 Proszę Cię Święta Rito o Twoje orędownictwo w intencji Karoliny.
Jacek.

200 Bogu znana intencja
201 Proszę o zdrowie, radość życia, pogodę Ducha (żyć jakby każdy
dzień miał być ostatnim) wiarę, zaufanie, siłę, dobroć, cierpliwość,
pewność siebie, odwagę do działania w dobrym kierunku. Bardzo proszę o oświecenie o dar mądrości
Wybór dobrej odpowiedniej drogi życiowej. Pragnę kochać i być kochana z
wzajemnością szczęśliwie, z szacunkiem. Proszę o dobrego męża i szczerych przyjaciół. A także
proszę o modlitwę w
intencji spraw zawodowych, znalezienia pracy w otoczeniu odpowiedzialnych,

uczciwych osób. Panie Boże proszę prowadź mnie według swoich zamiarów.. najlepiej do tak długo
wyczekiwanego szczęścia, zdrowia i miłości.
Katarzyna. Dziękuje za modlitwę.
202 proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia dla Beaty.
203 Sw. Rito prosze o wspomozenie we wszystkich potrzebach szczegolnie moralnych, duchowych i
materialnych mnie, moja siostre Magde, mojego brata Pawla i moich rodzicow. Sw. Rito prosze o
dobrego meza dla mnie, o dobrego meza dla mojej siostry Magdy i o dobra zone dla mojego brata
Pawla. Iwona
204 *święta Rito błagam pomóż mi.Aga

