Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 23 grudnia:
10 Święta Rito proszę Cię o pomoc. Proszę pomóż mi donosić ciążę i urodzić moją córeczkę zdrową.
11 Św.Rito ,proszę o łaskę zdrowia i opiekę Bożą. Proszę uchroń mnie przed rakiem,uzdrów, ulecz.
Anna
12 Dla mnie Doroty D. bardzo ważną wartością jest rodzina , więc proszę o modlitwę w mojej intencji
żeby Andrzej S. odwzajemnił moją miłość i proszę o jego zbawienie. Bardzo dziękuję bo wiem, że w
takich sytuacjach tylko miłość do drugiego człowieka może go zmienić i żeby o mógł odnaleźć drogę
do Pana Boga.
13 Św Rito proszę o :
- o zdanie matury, o zdanie egzaminów zawodowych w styczniu i w czerwcu, bym dostała się na
studia na języki, znalazła pracę za granicą, bym na swojej drodze spotkała Toma, żeby odwzajemnił
moją miłość, żebyśmy byli razem i szczęśliwi
- o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie, by zapanował spokój i wzajemny
szacunek, żeby ustąpiły awantury, wyzwiska, żeby zaczęli akceptować moje wybory, decyzje, życie,o
zdrowie dla mojej rodziny,o uzdrowienie mnie i mojej mamy od wszelkich chorób szczególnie
depresji nerwicy lęku,o nawrócenie dla mojego taty i brata, żeby przestali pić, by tata nie przepijał
swojego zasiłku, żeby brat zechciał iść do jakiejkolwiek szkoły i zdobyć wykształcenie, by znalezli
stałą pracę,o dobrego męża dla mnie,o łaskę prawdziwej przyjazni, o niebo dla tych którzy odeszli z
mojej rodziny i z moich znajomych.
- żeby wyjazd nad morze w przyszłym roku się udał
- o uzdrowienie Marii od chorób, zła, nałogów, nienawiści do Boga, ludzi, mnie, żeby zrozumiała
swoje błędy i starała się je naprawić, by zrozumiała to, że chciałam dobrze, żeby wróciła do Boga,
żeby Bóg otworzył jej serce na dobro, spraw by nie bala się odezwać do mnie, by żałowała za to co
zrobiła,by starała się to naprawić,by razem ze swoim tatą odnowiła ze mną kontakt, żeby zależało jej
na naszej przyjazni.
- żeby w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma zmieniły się warunki pracy, żeby ustąpił wyzysk i
mobbing, żeby szefostwo zaczęło ich szanować, by zapewniło im godne warunki pracy i godną pensję,
by nie zabierano im prawa do urlopu, żeby sytuacja finansowa mojej mamy i ojczyma się poprawiła,
spraw by nie musieli rezygnować ze swojego zakładu pracy, dopomóż by ich znajomi z pracy
otrzymali pomyślne wyniki badan, by mogli tam dalej pracować,o zdrowie i uzdrowienie ich od
chorób.
- o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla Natalii i jej mamy
- o przemianę decyzji, o uzdrowienie od gniewu , nie wybaczenia,o przemianę serc dla tych, którzy
gniewają się na mnie, o łaskę dla Magdy P, Angeliki P, Marty, Anastazji, Nikolii i innych którzy
gniewają się na mnie i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były lepsze
- by zabieg na oczy dla mojej cioci i babci okazał się pomyślny, o zdrowie dla nich.
-by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, spraw bym szczęśliwie ukończyła zaczęte
przeze mnie kierunki, dopomóż żeby nie zabierano dotacji na szkoły, spraw by złożona petycja i
podpisy osiągnęły sukces, by nie rozwiązano żadnego kierunku na który uczęszczam, żeby relacje
między mną grupą i nauczycielami się poprawiły.

14 Święta Rito,
Spotkałam człowieka, z którym chciałabym spędzić życie, założyć rodzinę. Pomóż mi być sobą w jego
obecności (bo jestem nieśmiała i często stresuje się w jego obecności i sprawiam wrażenie w ogóle nie
zainteresowanej). Prowadź proszę tę relację w dobrym kierunku, krzyżuj nasze drogi (bo mieszkamy
na dwóch krańcach Polski). Ośmiel nas, obdarz nas odwagą, abyśmy nie bali się mówić tego co mamy
w sercu.
Proszę Cię także o nawrócenie moich rodziców, dobrą pracę dla mojego taty i zdrowe potomstwo dla
brata i bratowej.
Dziękuję za wszystko co już dla mnie zrobiłaś Święta Rito!
Dominika
15 *święta Rito proszę pomóż ocalić mogę małżeństwo. niech wydarzy się coś co zmieni
postępowanie mojego męża niech skończy romans i wróci do nas. kochamy go i wybaczamy. Aga
16 Św Rito proszę pomóż naprawić to co zniszczyła między mną a Radkiem. Proszę wysłuchaj mnie

