Księga Intencji św. Rity z Cascia
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Intencje z dnia 22 kwietnia:
1 Prosze Cie Św Rito o opiekę i rozwiazanie niemocy . Amen
2 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw. Rity.
Sw. Rito prosze Cie wysluchaj mojego blagania by Damian przemyslal moje slowa nie pozwol by to
sie tak zakonczylo. Prosze Cie Sw. Rito Ty wszystko widzisz. Pomoz mi. Amen.
3 Św.Rito, Ty znasz serca ludzi, którzy zwracają się do Ciebie, znasz i moje. Sama wiele
wycierpiałaś z powodu miłości do męża. Ja nie uszanowałem, nie doceniałem należycie, pycha i
nieczystość zniszczyła mnie, walczę z tym z modlitwą, a przez to wszystko zniszczyłem skarb
miłości. Proszę, pomóż, błagam bo niszczę siebie wewnątrz i krzywdze innych. Niechcę być martwy
wewnątrz i nie mieć pragnień do życia które kiedyś miałem. Samotność jest okrutna, boje się stoczyć
w grzech nieczystości, a tak bardzo pragne katolicką rodzine założyć. Proszę, wyjednaj mi chociaż
cień z promyczka Miłosierdzia Bożego. Tęsknie i kocham tą dziewczyne żyjąc nadzieją na jej powrót
serca, by móc stworzyć rodzinę tak jak marzyliśmy, planowaliśmy, nie moge poradzić sobie z tym
wszystkim. Prosze, by w jej sercu rozpaliła się miłość do mnie. Proszę o odnowienie odrodzenie się
tego uczucia. Św. Rito, Dziękuje za wszystko co czyniłaś i czynisz dla mnie, Dziękuje Boże co
czynisz dla mnie choć tego nie widze i nie rozumiem, ufam, że to dla mojego dobra, a ja jedynie po
ludzku szczęsliwym chce być i szczęście dać. Proszę Cię św. Rito, wysłuchaj, pomóż, znasz moje
modlitwy i prośby, wysłuchaj i pomóż. Proszę o Tą łaskę. Błagam.
Mirek
4 Chciałabym prosić o modlitwę w intencji nawrócenia męża i ratowania naszego małżeństwa.
Z Bogiem,
Ania
5 Bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo o uzdrowienie mojego dziecka Kuby lat 12 który w
Zeszłym roku zachorował nagle na poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego . Od tego czasu nie może
chodzić, ma problemy z fizjologia w wyniku porażenia nerwów i szereg innych dolegliwości .
Błagam o pomoc Boga tylko w nim nadzieja. Bóg zapłać Iwona
6 Święta Rito bardzo Ci dziękuję za wszystkie łaski które mi wyprosilas a zwłaszcza ocalenie mojej
rodziny. Bardzo Cię proszę odmien mojego męża by umiał docenić to co ma by umiał cieszyć się
Rodzina i by odnalazł Pana Boga bo się pogubił. Oddaje nasza Rodzinę w Twoje ręce. MC
7 Swieta Rito prosze o wyzdrowienie Mojrj Mamy... o laske zycia wiecznego dla taty. o zdrowie dla
rodziny.. o laske rodziecielstwa!
8 Ukochana Święta Rito ! Błagam o Twoją opiekę nade mną,w czwartek idę do szpitala. Będę miała
operację. Neuropatia po chemioterapii bardzo jest bolesna, Proszę choć trochę zmniejsz moje
dolegliwości. Z Twoim wstawiennictwem wołam Jezu Ufam Tobie ! Weronika
9 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo do Boga Miłosiernego, o uratowanie i odnowę naszego
małżeństwa, o wyjście z kryzysu małżeńskiego, o to abyśmy razem z żoną potrafili odnaleźć drogę do
siebie. Proszę o ducha miłości, abym potrafił z dnia na dzień kochać żonę coraz mocniej i dojrzalej,
abym umiał wspierać ją mądrze i pomagać, abym zawsze potrafił zapomnieć o krzywdach i skupiać
się na dawaniu miłości i wsparcia. Proszę o odwagę dla nas obojga, abyśmy potrafili w pełni
zawierzyć Bogu i Jego miłosierdziu, a także o łaskę wiary i jej pogłębianie dla nas obojga. Proszę

również o pomoc w wyjściu ze wszystkich złych sytuacji i w walce z wszelkimi naszymi słabościami,
które utrudniają nam nie tylko pokonanie kryzysu, ale także oddalają nas od Boga. Jednocześnie
dziękuję z całego serca za łaskę sakramentu naszego małżeństwa, za każdy dzień naszego małżeństwa.
Święta Rito, miej w opiece nas i nasze małżeństwo
10 Droga Św. Rito proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej babci Emilii , która ma problemy ze
wzrokiem i oczami. Dopomóż swoim wstawiennictwem u naszego Pana aby jej wzrok i oczy nie
przysparzały kłopotu. Dziękuje droga Rito
-Justyna S.
11 Dziękuję za wsparcie modlitewne i ratunek moich relacji z małżonką, które się poprawiły i wróciy
do normy a teraz znowu pokornie proszę o modlitwę za wstawiennictwem św Riy w intencji mojej
córki Agnieszki, która ma prawie 15 lat i pomimo, że ma dobre serce to robi się trudną osobą w
relacjach ze swoimi rodzicami, mam nadzieję, że skorzysta szybko z oferty jaką daje kościół ( m. in.
samkramenty tj. spowiedz)
12 Świet Rito pomoz mi zdac prawo jazdy jak najszybciej
13 Świeta Rito spraw by moj narzyczony sie ogarnol i nie pil bym sie z nim nie kucila by przestal pic i
by jego wyjazd zagranice zlecial bardzo szybko bysmy dali jakos rade finansowa
14 Święta Rito pomoz mi przetrwac ciaze bym byla zdrowa i dzievko bylo zdrowe
15 Święta Rito,
błagam Cię o spokój ducha i mądrość, abym dała radę efektywnie się uczyć i zaliczać wszystkie testy
bez stresu, abym zdała wszystkie czekające mnie kolokwia i sesję egzaminacyjną. Błagam Cię o
zaliczenie roku akademickiego z sukcesami, w pierwszych terminach. Bardzo chcę zostać lekarzem,
aby ten pozostały czas studiów upłynął dla mnie pomyślnie, bez niepokojów, abym dała radę
wszystkiego dokonać. Nie raz mi pomogłaś, zawierzam swoje serce Tobie i Bogu najmilszemu.
Dziękuję za modlitwę,
Martyna
16 Święta Rito proszę dopomóż ,
pragnę Cię prosić o wstawiennictwo dobrego męża , proszę za Darka o wzajemne wybaczenie , by
nasze drogi znów się połączyły,
proszę w wszystkich intencjach mego serca.
-Joanna
17 BŁAGAMY CIEBIE ŚWIĘTA MATULU RITA ABY NASZ SYN ADRIAN UNIKNĄŁ
CAŁKOWICIE OPERACJI SERCA,ŻEBY BADANIA W ANINIE WYSZŁY DOBRZE I
ŻEBYŚMY WRÓCILI CAŁĄ TRÓJKĄ DO DOMKU.BŁAGAJĄ O MODLITWĘ RODZICE
KATARZYNA I CEZARY Z PŁOCKA.

