Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 22 sierpnia:
1 Dziekuje Panu Bogu Miłosiernemu za wszelkie otrzymane łaski prze\z pośrednictwo Św.Rity,
Św.Józefa i wszystkich innych świętych, szczególnie dziekuje za prace męza, synów, synowej,za to,że
znalazł siekupiec na mieszkanie Piotra, dziekuje za wnuków i za wszystko co otrzymalam i otrzymali
ci za ktorych sie modle, ale my tego nie zauwazylismy i nie podziękowaliśmy.....dziekuję za wszelkie
szczęśliwe podróże i wakacje nasze i naszych bliskich
Proszę
-o Laske Wiary mocnej dla wszystkich, za ktorych modli się Barbara i nawrócenie dla tych,ktorzy
potrzebują nawrócenia,
- o wlaściwe decyzje dla Krzysztofa w sprawie pracy
-o Dar drugiego dziecka dla Aleksandry i Krzysztofa
-o szczęśliwa podróz dla Piotra i Pawła, oraz o szczęśliwe załatwienie przez Piotra spraw
związanych,że sprzedażą mieszkania
- powrót do Koscioła Katolickiego Ewy i Piotra, oraz Ewy i Mariusza z dziećmi
-o zdrowie ciala i duszy dla Urszuli i Jadwigi, Marii - o uleczenie Marii z depresji
-o potrzebne łaski dla Barbary i Józefa w wychowaniu dzieci, aby Janek i Paweł podjeli prace
stosowną dla swojego wyksztalcenia,
-aby Olga umiala siebie zaakceptować, nie dokuczala rodzicom, o nawrocenie jej, laske wiary mocnej
i uleczeniez depresji
- o zdrowie dla ks. Piotra Pawlukiewicza i o. Jacka Salija
-o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne
2 Święta Rito ratuj moje małżeństwo. Proszę o modlitwę. Bóg zapłać.
3 Święta Rito- dziękuję za Twoją nieustanną opiekę nad maleńką Lilą, czuwaj nad Nią i Jej rodzicami,
pomagaj ,daj siły i zdrowie. Czuwaj nad małą Zosią, wspieraj całą naszą rodzinę. Pomóż Synowi.
Dziękuję.
4 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
5 Święta Rito prosimy Cię o wstawiennictwo w następujących intencjach:
o zdrowie dla Dariusza, Jolanty
o dobrego męża dla Beaty
o wyjście z problemów finansowych dla Mariusza
6 Ukochana Święta Rito ! Dziękuję za to co mam,ale błagam o pomoc w znoszeniu neuropatii.Bardzo
bolą,pieką mnie ręce i stopy.Daj właściwe leczenie.Dodaj otuchę,abym mogła jeszcze popracować w
aptece Jezu Ufam Tobie ! Weronika
7 Ja Dorota D. proszę o modlitwę w sprawie zawarcia 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/, serdeczne Bóg zapłać.
8 O zbawienie duszy mojej babci śp. STEFANII Juchniewicz w 10 rocznicę jej jej śmierci.magdalena
9 Proszę o modlitwę w intencji mojegi męża oraz o wyjaśnienie sprawy bankowej.

10 Swieta Rito,
Przedstawiam Ci pilna prosbe, dzis stwierdzono u Mamy guz zlosliwy na twarzy.
Prosze Cie wstaw sie do Boga o uzdrowienie mojej Mamy.
Od lat targaja nasza rodzina niepokoje prosze tylko o zdrowie dla najblizszych i spokoj.
Nie opuszczaj nas Kochana Sw Rito..
Ewa
11 Sw.Rito modl sie aby Hubert odzyskał świadomosc,aby Jego mózg i układ nerwowy były
zdrowe.Jezu ufam Tobie
12 Błagam o modlitwę za mnie i mojego byłego narzeczonego, żeby ludzie którzy zniszczyli nasz
zwiazek dali nam spokój. O przemianę naszych serc i jak najszybsze rozwiązanie trudnej sytuacji.
13 Proszę o miłość i chec budowania związku tak by zawsze byla źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, O umiejętność rozmowy i czas dla siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nas. Twoja Służebniczka
14 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. PISZĘ DO CIEBIE
ABY CI PODZIĘKOWAĆ ZA WSZELKIE CUDA JAKIE SIE ZDARZAJA. DZIEKUJE ZA TO ZE
JESTEM STUDENTKOM NTNU W TRONDHEIM. DZIEKUJE ZA TO ZE JESTEM
SZCZESLIWA, ZA TO ZE JESTEM ZDROWA, ZE DUZO ZARABIAM, ZA TO ZE MAM SUPER
ZNAJOMYCH, ZA TO ZE JESTEM OTWARTA NA SWIAT, ZA TO ZE DUZO PODRÓZUJE, ZA
TO ZE JESTEM WLASCICIELKOM 10 BIUR NIERUCHOMOSCI, ZA TO ZE MAM SUPER
MEZA MAGNE, KTORY SWIATA POZA MNA NIE WIDZI, ZA TO ZE JESTEM PIEKNA,
ZDROWA, ZDOLNA, SZCZESLIWA, ZA TO ZE MAM CUDOWNEGO BRATA I CUDOWNA
MAME, DZIEKUJE CI ZA ICH WSPARCIE, DZIEKUJE ZA OGROM MILOSCI I POMOCY JAKI
NA MNIE SPLYWA ZEWSZAD, DZIEKUJE CI ZA RADOSCI DNIA KAZDEGO, BARDZO
DOCENIAM TO ZE POMOGLAS SIE MI DOSTAC NA STUDIA DOKTORANCKIE W
TRONDHEIM I SPOŚRÓD WIELU OSOB WYBRALI WŁAŚNIE MNIE. DZIEKUJĘ CI ZA
RADOŚCI ZWIAZANE Z MOZLIWOŚCIAMI PODRÓZOWANIA. DZIEKUJE ZA TO ZE MAM
CUDOWNEGO SYNKA, ZE JESTEM WOLNA FINANSOWO, ZE JESTEM ZDROWA
FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE. DZIEKUJE CI ZA POZNANIE MAGNE JAKO MOJEJ
NAJWIEKSZEJ MILOSCI W ZYCIU, ZA TO ZE SIE UZUPELNIAMY I DOPELNIAMY.
DZIEKUJE CI ZA TO ZE CODZIENNIE CHODZE USMIECHNIETA, ZE JESTEM WOLNA, ZE
NIE MA WOKÓŁ MNIE ALKOHOLIKÓW, ZE MOGE SIE ROZWIJAC, ZE CHODZE NA
DODATKOWE LEKCJE NORWESKIEGO, ZE STAC MNIE NA WSZYSTKO, ZE KUPILAM
SWÓJ PIERWSZY DOM POD WYNAJEM,
15 Proszę Cię święta Rito o pomoc w następujących sprawach:
1. O szczęście osobiste dla mojego kolegi Mirka. Aby był szczęśliwy i spokojny.
2. O atmosferę w pracy ale była lepsza.
Twoja Czcicielka
Alicja
16 Renata z Gorzowa Wlkp.:
Wybłagaj Święta Rito od serca Jezusa miłosiernego zdroje łask dla mnie i dla moich córek oraz dla
męża o spokojną, dobrą, bezpieczną, satysfakcjonującą i dostatnią pracę, naukę, studia. Wspomagaj
mnie i moich najbliższych - św. Rito Swoim wstawiennictwem u Jezusa Miłosiernego.
Święta Rito z Cascia proszę Cię wstaw się u Maryi Przenajświętszej i Jezusa Miłosiernego - i pomóż
pokonać problemy finansowe w mojej rodzinie , zabierz długi - daj pewność i stabilność dnia
powszedniego.
Święta Rito z Cascia proszę Cię wypraszaj zdrowie dla mnie i dla moich najbliższych - aby nie
powróciła choroba nowotworowa mojej córki Katarzyny

Święta Rito z Cascia proszę Cię wypraszaj łaski u Maryi Przenajświętszej i Jezusa Miłosiernego w
pracy zawodowej i wżyciu codziennym dla mnie i moich najbliższych - mojego męża, moich córek
Katarzyny Anny, Pauliny, moich najukochańszych rodziców- chroń nas od problemów każdego dnia,
ratuj i pocieszaj mnie i moich najbliższych w chwilach trudnych.
Błagam Cię Święta Rito z Cascia wstawiaj się u Przenajświętszego serca Maryi naszej Ukochanej
Matki i u Przenajświętszego Serca Miłosiernego Jej Syna Jezusa - Za moją córką Katarzyną, Pauliną i
Anną o wiele niezbędnych dla nich łask w nauce , którą nareszcie szczęśliwie kontynuują. Aby
znalazły dobrą, bezpieczną, satysfakcjonującą i dostatnią pracę oraz dalej wspomagały nas - rodziców
w trudach utrzymania, o zdrowie dla nich, aby choroby nie powróciły.
Przenajświętsza Maryjo, Matko moja - gorąco dziękuję za chwilowe nawrócenie mojej córki
Katarzyny do Boga.
Wyproś św. Rito u Boga Wszechmogącego mądrość i miłość naszą wzajemną, aby szatan nie odbierał
nam Nas w kłótniach, poniżeniach - błagam gorąco.
Święta Rito, patronko w sprawach trudnych - wstawiaj się za mną i moimi najbliższymi
Święta Rito, patronko w sprawach niemożliwych - upraszaj za mną i moimi najbliższymi
Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych- bądź orędowniczką w rozpaczliwych trudnościach
- wybłagaj za mną i moimi najbliższymi.
17 Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia z ducha rozwiązłości seksualnej i alkoholizmu dla
Jolanty, Iwony i Wiesławy.
Bóg zapłać!
Ewa
18 Święta Rito, proszę o łaskę nawrócenia dla Sławomira K.
19 Proszę..
Tomasz

