Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 23 maja:
41 Święta Rito Jedyna Moja Nadziejo bo już tyle niezliczonych modlitw wysłałam i nic nie pomaga.
Proszę poproś w mojej intencji Naszego Ukochanego Ojca Niebieskiego, gdyż ze względu na Twoje
zasługi Ciebie może wysłucha. Proszę Cię o męża dla mojej Kochanej siostry Agnieszki, bo w tym
przypadku jedynie sam Pan Bóg może pomóc.
42 O zdrowie dla Sylwii
43 Święta Rito błagam niech mój brat da sobie pomóc, niech wyjdzie z hazardu, niech się wyleczy
I o to abym mogła spłacić kredyt
44 Św.Rito, proszę o łaskę zdrowia, o prawidłowe wyniki badań , o dalsza Twoją opiekę.
Anna
45 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga w intencji małżeństwa Natalii i
Krzysztofa. Prosze o uratowanie go przed rozwodem jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, a także o łaskę
nawrócenia dla mojego męża Krzysztofa i jego powrót do rodziny.
Mocno ufam w Twoje wstawiennictwo.
46 *Świata Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie,miłości, żebyśmy
byli zdrowi,pomóż nam w życiu codziennym , osobistym i zawodowym, pomóż nam w realizowaniu
naszych planów,pomóż żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
47 Ukochana św. Rito. Proszę najgoręcej o cud uzdrowienia dla Marysi! Pan Jezus niczego Ci nie
odmówi. Błagam, wstaw się za Marysią.
48 w intencji zmarłych Karoliny, Karola, Józefa, Kazimierza Przyszlak, Stanisławy i Bronisława
Drozd, Józefa Kuś. Oraz o zdrowie i pomyślność w życiu dla mnie i całej mojej rodziny.
49 Święta Rito proszę o ochronę przed nieprzyjaciółmi.
Święta Rito proszę o pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów.
50 Św Rito proszę o :
- zdanie wszystkich czekających mnie egzaminów, o dostanie się na studia, proszę o znalezienie pracy
za granicą, o poznanie kogoś z kim będę szczęśliwa. O bezpieczne wakacje nad morzem.
- proszę o przemianę relacji w moim domu, rodzinie, o uzdrowienie mnie i mamy z chorób, mojego
taty i mojego brata z alkoholizmu, o ich powrót do Boga, mojej cioci z nowotworu, o zdrowie dla
babci,o niebo dla zmarłych z mojej rodziny i z moich znajomych.
- o lepsze relacje między mną a Marią, o jej powrót do Boga
- o niebo dla Tomka, bym czuła jego obecność przy mnie każdego dnia
- o zdrowie i uzdrowienie z chorób dla Moniki, by jak najszybciej mogła wyjść na wolność. by
wybaczyła mi wszystko to, co złego jej zrobiłam.
- o zdanie matury dla Natalii, o zdrowie dla niej i dla mamy, by zechciała naprawić swoje relacje ze
mną.
- o uzdrowienie Radka z nowotworu, o zdrowie dla jego rodziny.
- o lepsze relacje między mną a Magdą, o łaskę zgody, by zapanowała na nowo przyjażn między
nami.

- o zdrowie dla Kingi, Dominiki, dla Oli i jej męża z dziećmi.
- o przemianę serc, uzdrowienie od gniewu, nie wybaczenia, o łaskę zgody dla tych, którzy gniewają
się na mnie i nie chcą mi wybaczyć.
- o zdrowie dla rodziny Dominiki, o uzdrowienie z chorób dla taty Marcina.
- by w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma ustąpił wyzysk i mobbing, by szefostwo zaczęło ich
szanować i wypłacać im sprawiedliwe wynagrodzenie, by nie zabierano im prawa do urlopu, by nie
musieli rezygnować ze swojej pracy. O zdrowie dla nich i ich znajomych z pracy.
- by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, by nie zabierano dotacji na szkoły.
51 Św. Rito dlaej proszę w tej wybranej intencji bardzo bardzo proszę
52 święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę wstaw się za mną do Pana Boga
niech wysłucha mych modlitw o przemianę M., o łaskę natchnienia dla Niej i otworzenia oczu na
pewne sprawy.
53 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Chroń mego męża i daj mu siłę. Proszę o
pomoc aby moja firma wyszła z kłopotów, żebyśmy zdążyli zabezpieczyć należności. Proszę aby sąd
wydał szybko nakaz i zabezpieczenie i aby udało się Nam wpisać do ksiąg wieczystych. Proszę aby
ludzie którzy Nas oszukali nie otrzymali upadłości. Proszę pomóż odzyskać Nam należności. Proszę
spraw aby ludzie nie stracili pracy. Miej w opiece całą moją rodzinę. Proszę o pomoc w pracy abym
miała siłę walczyć z nieuczciwością innych ludzi aby szef doceniał moją pracę. Dziękuję bardzo za
dotychczasową opiekę i daj mi siłę do walki z przeciwnościami losu. Święta Rito dziękujemy i
powierzamy się Tobie. Proszę o pomoc.
Szczęść Boże,
Marta
54 bardzo proszę o objęcie modlitwą syna, czyli:
(Usilnie, bardzo, proszę o nieustającą modlitwę za wstawiennictwem Św Rity w intencji uwolnienia
mnie Dawida od dręczeń demonicznych, ludzkiej nienawiści, ciągłych nieszczęść, bezrobocia i
samotności i ludzkich oszczerstw.
Proszę także o modlitwę w intencji ludzi, którzy mnie krzywdzą
55 zwracam się z prośbą do Św. Rity o pomoc w znalezieniu pracy i w podziękowaniu za otrzymane
łaski.
Wojciech M.
56 O potrzebne łaski dla mojego kolegi Piotra, aby zaprzestał spotkań z dużo młodszą od siebie
dziewczyną. O uwolnienie od wszelkiego zła.
57 W podziękowaniu za otrzymane łaski dla Moniki Rity oraz dalszą opiekę dla niej i rodziców.
58 O uwolnienie od wszelkiego zła Dagmary, aby zaprzestała spotkań ze starszym od siebie żonatym
mężczyzną.
59 O światło i Dary Ducha świętego i motywację do nauki dla Adasia i Arturka, dobrych kolegów.
60 O „oczy",światło i Dary Ducha świętego dla Eli.
61 Proszę o modlitwę w intencji syna Filipa i Macieja o zdrowie dla nich i zdrowie dla męża. O
wolność od chorób onkohematologicznych. O prawidłowy rozwój dla dzieci.

62 Za wstawiennictwem św. Rity proszę, z całego serca, dobrego Boga o dar macierzyństwa, o
możliwość bycia matką.
Ania, Opole
63 Dziękuję za otrzymane wsparcie i proszę o wstawiennictwo w sprawie mojego syna. Piętrzące się
problemy finansowe są powodem mojej troski o niego i jego rodzinę. Proszę o opiekę nad nimi,
ochronę przed złymi ludźmi. Prowadź go bezpiecznie, dodaj sił aby udało się wyjść na prostą. Proszę
również o szczęśliwe rozwiązanie i przyjście na świat zdrowego dzidziusia.
Czuwaj nad nami, nie opuszczaj nas.
Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową opiekę.
Z wdzięcznością Beata.
64 prosze o wstawiennictwo Sw.Rity o uzyskanie laski uzdrowienia z waznych chorob.
65 O zdrowie dla Mateusza
66 Proszę o modliwę w intencji przystapienia do dobrej spowiedzi i rozwiązania problemów
finansowych
Dawid

