Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
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47 Bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski silnej wiary i dobrej spowiedzi dla moich dzieci:
Wacława- 24 lata i Kaliny- 18 lat. O ochronę dla nich przed babcią Krystyną- okultystką i dziadkiem
Konradem - masonem, przed duchem nienawiści do Kościoła i chrześcijan, a także od chorób
psychicznych ze strony rodziny męża.
48 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
49 Proszę o modlitwę za moją dwuletnią córeczkę Polę u której nastapila wznowa choroby
nowotworowej za łaskę uzdrowienia jej i łaskę życia.
Mama Dominika
50 Św. Rito błagam o ulgę w cierpieniu i uwolnienie od bólu dla cioci Stasi.
Niech przez moc ran Jezusa zostanie uzdrowiona. Niech zniknie guz niech odejdzie ból głowy,
kolana, kręgosłupa i niech nigdy nie wraca. Spraw to św. Rito wspomożycielko spraw niemożliwych i
beznadziejnych tak bardzo potrzebuje Twojej pomocy. Uproś u Miłosiernego Jezusa uwolnienie z
choroby i uzdrowienie.
Ania T
51 Sw Rito prosze aby pracodawca przedluzyl mi umowe w tej pracy, o wyjscie z trudnej sytuacji
finansowej, o zdrowie dla moich najblizszych męża, dzieci, prowadz nas przez zycie z Bogiem
52 Św.Rito błagam Cię pomóż mi nie pozwól mi więcej cierpieć i wylewać łez goryczy.Św.Rito
wstaw się za mną w mojej intencji.
53 Święta Rito, proszę aby sytuacja wyjaśniła się tak jak ja tego chce, proszę Cię bardzo .Ola
54 Proszę o modlitwę za przyczyną św Rity - o cud rychłej rozmowy i pojednanie Moniki i Grzegorza,
wzajemną miłość i dobroć. O uleczenie zranień i szczęśliwą przeprowadzkę Grzegorza.
55 Święta Rito,
dziękuję za otrzymane łaski! Chciałam doprecyzować ostatnią prośbę. Prosiłam o znalezienie nowego
mieszkania w Berlinie. Teraz proszę, abym została wybrana do mieszkania, które oglądałam w sobotę
w mojej okolicy i aby moja relacja z resztą mieszkańców budynku była udana.
Paulina

