Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 28 listopada:
112 Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego Narzeczonego, abyśmy należycie przygotowali się do
sakramentu małżeństwa i aby Bóg pobłogosławił nasze małżeństwo potomstwem. Bardzo proszę o
modlitwę w intencji duszy mojej zmarłej mamy. Ewa
113 Sw Rito, dziekuje za dotychczasowa opieke a teraz prosze Cie o to, zebym bez szwanku i
natychmiast wyszla z bardzo zawilej i trudnej sprawy, w ktora jestem aktualnie uwiklana. Prosze Cie
takze o bardzo dobrze platna prace, cudownego meza i zdrowe dzieci. Dziekuje. M.
114 Święta Rito,
Dziękuję za wysłuchanie mojej prośby, proszę jeszcze o zdanie egzaminu ustnego na wiosnę.
115 Św. Rito proszę o błogosławieństwo na studiach dla mojego męża oraz o pomyślne rozwiązanie
ważnej dla niego sprawy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
116 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
117 Św Rito proszę pomóż mi spraw aby Radek dał mi szanse
118 Bogu znana intencja
119 Sw. Rito prosze ciebie pomoz nam
Bogu Znana Intencja
120 Kochana Święta Rito, błagam Cię pomóż Madzi powrócić do zdrowia. Prosze, aby nie miała
nawrotu choroby. A ciężkie bóle ustały. Jest mamusia cudownych dzieciaczkow, one ja tak bardzo
potrzebują. Błagam i cud jej uzdrowienia.
121 Droga Święta Rito! Dziękuję za wszystkie dotychczas wyproszone łaski. Proszę, wybłagaj u
miłosiernego Ojca błogosławieństwo dla każdego członka naszej rodziny, niech sprawi aby E. nie
miała już problemów z jedzeniem. Dziękuję Ci Święta Rito! Amen.
Anna
122 Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszych spraw w Polsce oraz za granicą. Niech w końcu nasze
problemy się skończą żebyśmy mogli spokojnie żyć.
Patrycja i Kamil
123 O laske dobrego meza w 2018 prosze o przystojnego dobrego kochajacego wiernego mi
meza..zeby mnie kochal szanowal i laske potomstwa laske pracy zdania sesji za dusze cztsciowe
nawrocenie aktorow w porno i wrozbitow cakej ue
124 Świeta Rito dziekuje ci za obrone licencjata

125 Świeta Rito dziekuje za mojego chlopaka prosze miej go w opiece by byl szczesliwy i zeby nie
mial gupich pomyslow pomoz mu wyjsc z dlugow i strzez go od zlych ludzi
126 Świeta Rito dziekuje ci za znalezienie pracy prosze cie o to zebym dostala umowe o prace
127 *święta Rito wstaw się za moja prośbą choć już nie mam nadziei. ocal moje małżeństwo i rodzinę
.pomóż żebym była jeszcze szczęśliwa .pomóż w rozprawie sądowej ,żeby dalej pomagali mi
przyjaciele. proszę o zachowanie tajemnicy.Aga
128 proszę o modlitwę w intencji dobrych relacji i współpracy z kierownikiem w pracy.
Bóg zapłać. Aneta
129 Święta Rito, z całego serca błagam o to by zniknęły moje dolegliwości zdrowotne, by badania 5
grudnia były bardzo dobre i o całkowite wyzdrowienie.
Błagam także o zdrowie dla rodziców oraz zdrowie i bezpieczeństwo dla Kornelii.
130 PROSZĘ św.Ritę o zbawienie duszy mojej kochanej babci Stefanii. magdalena
131 Święta Rito, proszę o pomoc
132 SW,RITO ,Prosze o wstawiennictwo za moja corke, ktora ma astme/uczulenie na kurz/i klopoty z
ukladem moczowym, blokade w glosnym mowieniu, niesmialosc oraz dla mnie o przywrocenie
sluchu w lewym uchu , wyleczenie haluksow i uleczenie psychiki: nadwrazliwosci, nadpobudliwosci,
DDA; o laske dobrej spowiedzi i znalezienie wspolnoty, pracy w moim miejscu zamieszkania oraz o
zdrowie dla mojego partnera; usuniecie narosli na ramieniu i laske nawrocenia dla niego,
o nasz slub i poczecie 2giego dziecka;
133 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Piotra, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, Boże
błogosławieństwo, oraz zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża, mamy, brata, teściowej i dla mnie.
Urszula
134 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych pokornie Cię proszę przez wstawiennictwo sióstr o
opiekę i zdrowie dla mamy. Błagam o jej zdrowie i długie, szczęśliwe życie w otoczeniu swoich
kochających dzieci i wnucząt. Błagam Cię Święta Rito o uleczenie jej z nowotworu i innych chorób.
Opiekuj się naszą rodziną
135 Proszę Cię bardzo Święta Rito o wstawiennictwo u Boga i łaskę powrotu do zdrowia, uleczenia z
obecnej i trudnej choroby przewlekłej oraz o bycie szczęśliwą w życiu.
Karolina
136 Święta Rito, błagam, uproś u Boga łaskę wiary dla mnie, lepszej relacji z Bogiem i Matką Bożą.
Tak bardzo pragnę, żeby Bóg szczerze był znów celem w moim życiu. Proszę także, aby moi rodzice
się pogodzili oraz o miłość i pokój Boży w mojej rodzinie.
137 Proszę o dobrze płatną pracę dla Urszuli i Marcina. Proszę o zdrowie do pracy.
138 Św.Rito Dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo.Prosze o modlitwe za mnie i mojego
chłopaka.
S.W.
139 za pomyślną piątkową operację biodra, oraz szybki powrót do zdrowia dla babci Janiny
140 Bardzo proszę siostry o modlitwę w intencji dziecka o uzdrowienie z lęku, by znalazła przyjaciół,
by mogła skończyć szkole, by wróciła do kościoła. Bóg zapłać za każdą modlitwę. Mama

