Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 23 sierpnia:
20 o dobra prace w tym roku, o dobrego meza i dar potomstwa, dobra zone dla Marcina,za dusze
czysciowe, nawrocenie wrozbitow, politykow, aktorow porno, aby wojtek pawel, kuba,daneil piotr
wyszli z porografii
21 prosze o spokój w rodzinie, rozwiązanie pewnej trudnej sprawy, pomoc i zdrowie dla siostry i jej
męża oraz o wsparcie w życiu i pracy w Anglii. Bóg zapłać
22 Proszę o modlitwę w poniższych intencjach, Bóg zapłać.
Św Rito proszę o :
- o zdanie egzaminów zawodowych, bym znalazła pracę za granicą, bym na swojej drodze spotkała
Toma,żeby odwzajemnił moją miłość,żebyśmy byli razem i szczęśliwi, a także o wszelkie potrzebne
łaski na okres moich studiów, bym w terminie pozaliczała wszystkie egzaminy i ukończyła pomyślnie
studia.
- 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 ich nawrócenie i powrót do Boga i do kościoła, o dobrego męża dla mnie,o łaskę
prawdziwej przyjazni, o niebo dla tych którzy odeszli z mojej rodziny i z moich znajomych.
- o wszelkie potrzebne łaski dla Marii i jej taty, o powrót Marii do Boga i do kościoła, by zechciała
naprawić swoje relacje ze mną.
- 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 zdanie matury dla Natalii, żeby nasze
relacje się poprawiły.
- o przemianę decyzji, o uzdrowienie od gniewu , nie wybaczenia,o przemianę serc dla tych, którzy
gniewają się na mnie i nie chcą mi wybaczyć, dopomóż by zechcieli odnowić ze mną kontakt, żeby
nasze relacje były takie jak kiedyś
- o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej ciotki, o zdrowie i uzdrowienie od chorób dla
moich dwóch ciotek, o spokój w ich domu, by ustąpiły awantury, kłótnie.
-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, by złożona petycja i podpisy
osiągnęły sukces, by nie rozwiązano żadnego kierunku na który uczęszczam, żeby relacje między mną
grupą i nauczycielami się poprawiły.
23 Kochana Święta Rito ! Bardzo proszę o pomoc w zdaniu egzaminu 22 września tego roku !
24 SW Rito, błagam Cie o pomoc, pomóz mi zaufac, pomoz mi naprawic , prosze Cie o przychylnosc.
OLA

25 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
26 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach Brata Hieronima od Duchaczy:
1/ O łaskę szczęśliwej operacji cięcia cesarskiego dla znajomej , o zdrowie dla niej i jej dziecka,
2/ O powstrzymanie 47- letniej kobiety, matki dwojga dzieci, od aborcji.
27 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji mojego męża. Żeby w końcu po latach dostał
awans i podwyzke.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
28 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań. Uchroń mnie przed
rakiem.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.

