Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 28 czerwca:
90 Święta Rito proszę wyciągnij Adriana z trudnej sytuacji i proszę żeby mama znalazła sobie
jakiegoś dobrego mężczyznę.
Twoja Czcicielka
91 Kochana święta Rito piszę ponieważ zostałam poproszona o modlitwę dla Elżbiety, która w lipcu
ma mieć operację chodzi o jej serce. Proszę aby wszystko było dobrze aby wróciła do zdrowia. Proszę
Jeszcze o zdrowie dla Koleżanki Bożeny i dla Jej Rodziny i dla Najbliższych. Dziękuję Ci Kochana
Przyjaciółko za każdą łaskę i modlitwę, za to że Jesteś, Proszę spraw aby Wszystko się poukładało,
tak bardzo chciałabym być szczęśliwa, uśmiechnięta i chciałabym być z Mariuszem bo Jego Kocham,
chciałabym by Mariusz został moim mężem i żebym już nic nie zepsuła, aby zło odeszło ode mnie Jezu Proszę Wysłuchaj mnie a Ty Kochana Święta Rito - Ubłagaj Proszę Kasia.
92 Proszę o łaskę rozwiązania trudnej sytacji zawodowej i łaskę siły do poradzenia sobie z
obowiązkami i zaległościami zawodowymi. Bóg z Tobą, Bóg z Nami, Bóg Światłością, Bóg Nadzieją
93 Intencje:
- o otrzymanie etatu nauczyciela w szkole dla Teresy
- o sprawna obronę pracy licencjackiej 3 lipca dla Anny i otrzymanie pracy w szkole po wakacjach
- o znalezienie dobrego męża dla Agnieszki i Anny
94 Bogu znane intencje
95 Proszę Cię Św Rito wyproś cud uzdrowienia mojej Mamci,która jest w bardzo ciężkim
stanie,zagrażającym życiu w szpitalu. Dopiero 28 dni temu odszedł Tata, poproś Jezusa aby Mama
została uzdrowiona.
Aneta
96 Św Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojego męża, żeby dostał się na studia doktoranckie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
97 Bardzo prosze o modlitwe w intencji mojej córki.
Badanie wykazało podejrzenie tętniaka mózgu. lekarze sa sprzeczni w opiniach co dalej i czy to jest
faktycznie tetniak . córka ma 22 lata. błagam św Rito aby kolejne badanie wykluczylo tetniaka.
pozwol jej cieszyć sie zdrowiem i zyciem. jestem zrozpaczona bo tylko ą mam. błagam pomóz . Miej
ja w sojej opiece. jedziemy 2 lipca na badanie ktore mam nadzieję ze da nam odpowiedz. błagam o
modlitwe w Jej intencji.
98 O droga święta Rito , weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której
tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę
Ewa
99 Modlę się do Świętej Rity od roku czasu w różnych intencjach (w sprawach w których jako
człowiek nie jestem w stanie sam poradzić) i za każdym razem otrzymuję łaski o które proszę. Dzieje
się to różnym momencie, czasami od razu, czasami po pewnym czasie.
Pisząc tego malila chcę, aby wszyscy poznali siłę wstawiennictwa Świętej Rity.

Proszę też o modlitwę w intencji naprawy i usunięcia problemów finansowych, w których teraz
znaleźliśmy się oraz znalezienia sposobu na finansowanie studiowania syna za granicą.
-Pozdrawiam
Mirek

