Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 22 stycznia:
1 Sw. Rito Proszę o wysluchanie wszystkich próśb, które zanosilizmy do Ciebie.
2 Intencja:
o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;
o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
3 Św. Rito błagam o wstawiennictwo przebaczenia dla mnie, u mojej żony i córki, oby zapanowała
miedzy nami miłość i zgoda. Niech wszelkie zło które jest między nami zostanie usunięte.
4 *dziękuję święta Rito za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny.Aga
5 SwRito. Proszę o błogosławieństwo dla calej rodziny o zdrowie dla wujka aby lekarze zdecydowali
się na dalsze leczenie i o powrót do zdrowia.
6 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Mateusza Sachy o nawrócenie i uwolnienie od
nałogów i zniewoleń. Mąż chce się rozstać pomimo spodziewanego dziecka bo uważa że jest przez
mnie nieszczęśliwy ale to on ma wielki wewnętrzny problem i jest uzależniony od używek. Panie
Boże proszę Cię żeby przejżał i zrozumiał swoje błędy.
7 Święta Rito, wstaw się do Boga w mojej intencji i poproś o powrót do zdrowia, uleczenia mojego
kręgosłupa i nogi.
Ewa
8 Sw Rito proszę aby córka urodziła długo oczekiwane zdrowe dziecko
9 Błagam ..
Tomasz
10 zwracam się z prośbą o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w poniższych intencjach:
Św. Rito uproś nam u Boga pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy, czuwaj nad nami i chroń nas
od złych ludzi i ich zasadzek i knucia. Aby ta sprawa zakończyła się w najbliższych miesiącach i
abyśmy w końcu mogli żyć spokojnie i bezpiecznie. Abyśmy umieli wybaczyć tym ludziom, że
narazili nas na takie cierpienie i koszty.
Św. Rito wstawiaj się za mną u Boga i wyproś mi dar miłości małżeńskiej i macierzyńskiej.
Św. Rito wyproś u Boga dar dobrej pracy dla mojego brata Tomka.
Św. Rito czuwaj nad moją chrześnicą Marysią i nad jej Rodzicami.
O zdrowie dla moich Rodziców Marii i Franciszka, o uzdrowienie nogi mamy.
Bóg zapłać za modlitwę
Jadwiga
11 Święta Rito, dziękuję Ci z calego serca za dotychczasowe łaski. Proszę z całego serca o opiekę i
zdrowie dla mojej córeczki Mai. Proszę również o szczęśliwy przebieg ciazy oraz o jej szczesliwe
rozwiazanie w terminie dla mnie, o to by w tej ciazy ominela mnie cholestaza i wszystko przebiegalo

dobrze a malenstwo urodzilo sie zdrowe. Wstaw sie za mną Swieta Rito i wypros laski, ktorych tak
bardzo potrzebuje...Twoja czcicielka- Marta
12 Sw. Rito Proszę o dobrą śmierć dla wujka i o ulgę w cierpieniu.
13 Święta Rito proszę cię o wsparcie i powodzenie na egzaminie z fizjologii i anatomii, aby udało mi
się je pomyślnie zaliczyć.
14 Św Rito, dziękuję Ci za Twoje wsparcie dotychczas. Wiesz jaka sytuacja panuje w moim życiu,
dziękuję że zanosisz do Pana moje prośby, ciagle te same i niezmienne, które sa ważne dla mnie.
O uspokojenie wewnetrzne, uzdrowienie duchowe i przypływ znacznej gotówki, bym mogła
zrealizować swoje plany, bym mogła zacząć na nowo żyć... bądź nadal ze mną, wspieraj mnie.
Potrzebuję Twej opieki i modlitwy...
Iza
15 Chciałam z całego serca podziękować św. Ricie za otrzymane łaski. Tak bardzo bałam się o moja
córeczkę, ze nie rozwija się prawidłowo, wielokrotnie pisałam do sióstr o modlitwę w naszej
intencji,to było ponad 2,5 roku temu! Chwała Panu, mam zdrowe dziecko! Dziękuje św. Ricie za
wysłuchanie modlitw i zdrowie mojej córeczki. Przy tym tez chce podziękować, za to ze ja sama tez
poznałam co mi dolega ze cierpię na silna nerwice, stany lekowe. Codziennie dziękuje Panu Bogu za
zdrowe dzieci! Wiem, ze św Rita wstawiła się u Niego za nas!
Dziękuje za modlitwę!
K.

