Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 25 grudnia:
18 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Matki Bożej oraz Pana Boga w intencji powrotu do
zdrowia mojego syna oraz aby szczęśliwie pozdawał wszystkie egzaminy.
Proszę Cię również o opiekę nad całą moją rodziną abyśmy byli zdrowi i powrócił do naszego domu
spokój. Aby zło opuściło serce męża i mógł pogodzić się ze mną byśmy mogli uratować nasze
małżeństwo.
Proszę aby Bóg wskazał mi dobrą drogę abym mogła być zbawiona, i oddalił wszelkie zło które nas
otacza i wybaczył wszystkie moje grzechy.
Ewelina
19 o cud pracy w sądzie, wyjscie z pornografi i samogwałtu dla wojtka piotra mateusza daniela,
laske potomstwa i szybkie zamazppojscie dla gosi, ani, magdy, teresy
nawrocenie dla joli zbyszka eli, kingi
za wrozbitow i politykow by sie nawrocli
20 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował
złych działań.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia

