Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 28 kwietnia:
100 W niedziele 28 kwietnia 2019 dziekujemy Tobie Święta Rito za opatrznosc wsparcie i łaske oraz
błagamy o przebaczenie Błogosławienstwo i wstawiennictwo do Miłosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Miłosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji abysmy ujrzeli Światło do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogacego: Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kazimierz,
s.p.Bolesław, s.p.Malwina, s.p.Helena, Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z cała rodzina
Bartoszewiczow - Amen
Serdecznie błagamy - SZCZESC BOZE oraz Krolowo Rodzin modl sie za nami... O Maryjo bez
grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy... Krolowo Rozanca Swietego, modl
sie za nami... Jezu ufamy Tobie, badz wola Twoja... Pouczaj mnie Panie, bo Ty jestes Bog, moj
Zbawca...
Składa: Krzysztof
101 Proszę o modlitwę za zdrowie Urszuli oraz za uleczenie z alkoholizmu Piotra.
102 Proszę o modlitwę za zdrowie Wojtka, stwierdzono u niego glejaka.
103 Proszę o modlitwę o moje zdrowie i dobre wyniki badań kardiologicznych.
Pozdrawiam
Monika
104 O łaskę dobrego męża i łaskę bycia dobrą żoną oraz zdrowe potomstwo. Święta Rito proszę
również o stabilizację w życiu i dobrą stałą pracę.
105 Św Rito proszę o :
- zdanie wszystkich czekających mnie egzaminów, 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 zdrowie dla cioci która właśnie wyszła ze szpitala, 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 wszelkie potrzebne łaski dla Eweliny i jej chłopaka, by jak najszybciej mógł wrócić na wolność.
- o wszelkie potrzebne łaski na nowej drodze życia dla Marty i Kamila.
- o zdrowie dla Kingi, Dominiki, dla Oli i jej męża z dziećmi.
- o przemianę serc, uzdrowienie od gniewu, nie wybaczenia, o laskę zgody dla tych, którzy gniewają
się na mnie i nie chcą mi wybaczyć.
- o zdrowie dla dziadka, babci i cioci 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.

106 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
107 Bardzo prosimy o modlitwę w intencji zdrowia naszej córeczki AS, naszej córki KS oraz zdrowia
duchowego rodziców - BS i PS!
108 *Święta 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, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
109 Żeby ten miesiąc był dobry finansowo. Św. Rito dziękuję za wszystko.

