Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 22 stycznia:
1 1. Za małą Hanię, o rozwiązanie jej problemu i potrzebne łaski
2. O pracę dla Barbary
3. O miłość i pokój w rodzinie Barbary i Grzegorza
4. Za Edytę, o odnalezenie pokoju w życiu
5.O pomoc w zakończeniu studiów dla Franciszka.
Serdeczne Bóg zapłać!
Barbara
2 Drogie Siostry,
zaczynam druga Nowennę do Św. Rity w intencji powrotu Piotra do naszego związku.
Osiągnęłam już spokój wewnętrzny ale nie ustaję w modlitwie w intencji naszego związku.
To człowiek bardzo pogubiony ale bardzo Go kocham i chciałabym spędzić z NIM resztę życia.
Wcześniej nie zauważałam wielu znaków od Boga, że idziemy w złym kierunku teraz pragnę
uporządkować swoje życie ale bardzo chciałabym spędzić je z Piotrem dlatego raz jeszcze proszę o
modlitwę w naszej intencji:
"Powrotu Piotra i odbudowy naszego związku"
Karolina
3 Proszę, by miejsca Męki Pana Jezusa znów ożyły. Chodzi o trzy kościoły w Poznaniu: Bożego
Ciała, Najświętszej Krwi, Serca Pana Jezusa (jezuici) dawniej Matki Bożej Śnieżnej.
Proszę, by Sanktuarium Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, odżyło i by kult Eucharystii i cudu
Eucharystycznego, jaki tam miał miejsce, na nowo były rozpowszechnianie. By do Sanktuarium
przybywały rzesze pielgrzymów i wypraszały łaski, by Męka Pana Jezusa była tam kontemplowana i
by Jezus Eucharystyczny był w tym sanktuarium adorowany i uwielbiany.
4 Proszę o modlitwę w intencji o uzdrowienie Jasia oczu {9 lat}, {syn ma krótkowzroczność i
astygmatyzm}. Proszę Cię Święta Rito o zdrowie, o dalszą opiekę nad moją rodziną. Twoja czcicielka
Żaklina z Turzy
5 Św. Rito. Pani łaskami słynaca. Prosze Cie módl sie razem ze mna i błagaj Ojca o łaske
macierzyństwa dla mnie. Obym jak najszybciej została mamą
6 Św Rito proszę o zdrowie dla mojej 3-letniej córeczki.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
7 *święta Rito pomóż mi ocalić małżeństwo wyrwij mojego męża z grzechu zdrady niech wróci i
naprawi krzywdy ja wybaczam kocham i chce mu dać szanse. pomóż mojej teściowej w chorobie i
mojej mamie w operacji. Aga
8 Św. Rito, proszę aby mojemu bratu ustabilizowało się w pracy i w życiu prywatnym.
Małgosia K.
9 Prosze o modlitwe by Swieta Rita wysluchala mojej prosby. Swieta Rito spraw by Damian sie do
mnie odezwal bym mogla naprawic to co popsulam.
10 Proszę o modlitwę w intencji Małgorzaty która obecnie ma początkującą

schizofrenie paranoidalną ale nie chce uznać choroby i nie chce podjąć
leczenia. Proszę o modlitwę za nią, o wszelkie potrzebne dla niej
łaski, o opiekę Matki Bożej i św. Rity oraz o to, aby uznała że jest
chora i zechciała się leczyć.
11 Prosze o wstawiennictwo Swietej Rity w sprawie zlozonej w moim sercu.
12 O uwolnienie od alkoholu i mocne zbliżenie się do Jezusa. Otwarcie się na działanie Ducha
Świętego.
13 Proszę o zdrowie i spokój psychiczny dla P. Dobrą miłość, kochającą żonę dla niego. Opiekę nad J.
aby ukończył pomyślnie studia
14 Ja Dorota D.proszę o modlitwę w sprawie rozwijającego się związku z Andrzejem S. oraz o to
żeby mama Andrzeja S, Aniela dała swoje błogosławieństwo w tej sprawie / nie mamy żadnych
przeszkód ażeby zawrzeć związek sakramentalny/. Za modlitwę w tej jak ważnej dla mnie sprawie
serdeczne Bóg zapłać.
15 Proszę o modlitwę w intencji bezpiecznej podróży i ochrony w czasie misji w Gwinei Conecri dla
ojca misjonarza Marka od Duchaczy z Bydgoszczy
Bóg zapłać !
Ewa
16 proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z zaawansowanej choroby nowotworowej dla Anieli.
17 Święta Rito -patronko od spraw trudnych i beznadziejnych ponownie dziękuje za wszelkie
otrzymane łaski dla mojej rodziny, dzięki Twojemu wstawiennictwu . Proszę miej nas dalej w swojej
opiece, pomóż Andrzejowi sfinalizować pomyślnie sprawy finansowe , a Kasi powrócić jak
najszybciej do zdrowia po poważnym wypadku samochodowym.
Bóg zapłać-TG
18 Z całego serca proszę o modlitwę o cud uzdrowienia ukochanego siostrzeńca Oskara i Jego
powrotu do pełnego zdrowia i radości, po chorobie nowotworowej i przeszczepie szpiku.
Bóg zapłać
Karolina
19 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo, za życie i zdrowie mojej mamy, za moje dzieci.
Proszę Cię o dalszą opiekę, szczególnie teraz proszę o pomyślne zaliczenia na studiach dla syna, o
zdrowie, o wiąrę.
20 Bogu znana intencja
Monika M.
21 o wyjscie z samogawltu i porografii dla wojtka prosze neich z tego wyjdzie jezu ty sie tym
zajmij,,,,, prosze pomoz nech zachowa czystosc przedmalzenska
22 Z całego serca dziękuję Ojcu Najwyższemu za szczęśliwie miniony rok. Chciałam również za
wstawiennictwem Św. Rity prosić o następujące łaski w Nowym Roku dla mnie i mojej rodziny zdrowie, miłość , mądrość życiową, pomyślne zdanie egzaminów przez synów na uczelni oraz siły do
dalszej pracy. Bóg zapłać Ewa.
23 Bardzo proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania dla Kornelii i urodzenie zdrowego
dziecka.

24 Św. Rito pokornie proszę o wysłuchanie , oraz wstawiennictwo u Pana Jezusa Boga
Wszechmogącego Przenajświętszej Maryi Panny za moimi prośbami o to abym poznała na swojej
drodze życiowej dobrego, kochającego męża, o zdrowie w mojej rodzinie, zdanie dobrze matury mojej
siostry, otocz opieka wujka A który zbladzil na ścieżce alkoholu. Amen
25 Błagam w intencji Bogu wiadomej.
d.

