Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
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119 Św. Rito proszę o zdrowie dla babci mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
120 Droga Rito, dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga
i za modlitwę za mnie i za moich Najbliższych. Proszę o znalezienie dobrej pracy . Dla córki Marty
proszę, aby ona spotkała swoją drugą połówkę w życiu i założyli związek małżeński . Proszę o łaskę
zdrowia dla wszystkich członków rodziny .
W.
121 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity abym uwolniła się z relacji z osobą M.S. w
pokoju oraz miłości bożej. dziękuje
Justyna
122 Małgorzata
Błagam cię święta Rito o wstawiennictwo i wyjednanie mi laski u naszego Pana Jezusa Chrystusa
abym mogła zdobyć pieniądze potrzebne na spłatę wszystkich zobowiązań finansowych abyśmy z
mężem mogli być już razem aby mógł mój mąż już wrócić na stałe do mnie i do dzieci. Proszę Cię
święta Rito dopomóż mi żeby nie rozpadło się nasze małżeństwo.
123 Proszę..
Tomasz
124 Droga Święta Rito, otrzymałam dziś prośbę o pomoc w sprawie trudnej, obecnie beznadziejnej....
Cały czas mam ją w głowie... Jedyne co przyszło mi do głowy to prosić znów o pomoc Ciebie.
Głęboko wierzę, że z Twoją pomocą wszystko jest możliwe.. PROSZĘ POMÓŻ! SPRAW BY
OPERACJA AGNIESZKI PRZEBIEGŁA POMYŚLNIE. Aby mogła choć trochę cieszyć się życiem
w jej trudnej drodze życia. Za Twoją dotychczasową pomoc, wsparcie w trudnych chwilach z całego
serca dziękuję!
125 prooszę o modlitwę za mnie i moich wszystkich bliskich zarówno tych żyjących jak i tych
,których nie ma juz z nami.Niech spokój szczęści i wszystko co najlepsze będzie z nami, niech spełnia
się moje marzenia , pragnienia i modlitwy do Pana Boga.
Bóg Zapłać
Beata
126 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało,
prosimy o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz
wszystkich ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności
prosimy o dar potomstwa dla Ani i Stanisława, prosimy o dar potomstwa dla Justynki i Marcina,
prosimy również o kolejny dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla Agnieszki
oraz dla naszych kochanych rodziców, pomagaj nam w załatwianiu różnego rodzaju spraw Tobie i
Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
127 Nie wiem jak Cię prosic Św. Rito.

Rodzie meza przepisali dom mna jego brata i wtedy zaczeły sie problemy. Brat męza grozi
wymeldowaniem z jego domu
proszę o miłosierdzie, spokój oraz dobre rozliczenie się z moim mężem,
PROSZE CIĘ RITO;)
128 Święta Rito , moja ukochana patronko proszę i dziękuję już za te wszystkie otrzymane łaski które
Ci przedstawiam, uproś mi je u Pana. O błogosławieństwo w rodzinie Sokół, Karcz, Kielek i
wszystkich tak żyjących jak i zmarłych, szczególnie proszę o rozwinięcie relacji z kobietą o której Pan
powiedział mi abym się nią zaopiekował i wypełnienie mojego powołania z nią, o dobre relacje z
moim kierownikiem i błogosławieństwo w pracy, proszę o odwagę w sytuacjach właśnie
beznadziejnych, o nowe miejsce zamieszkania tam gdzie Pan Bóg chciałby abym mieszkał, proszę o
wiarę dla mojego brata Łukasza i siostry Edytki, o ich nawrócenie. O zdrowie i wiele łask potrzebnych
dla mojej rodziny. Amen !!!
129 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża, o znalezienie pracy dla męża. O siłę w walce z nałogiem. O
zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty. O rozwiązanie
trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
130 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla mnie
intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
131 Bardzo, bardzo proszę o modlitwę za przyczyną Św. Rity w intencjach:
- o uzdrowienie córeczki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych;
- o uzdrowienie drugiej córki i naszych relacji;
- o uzdrowienie relacji w rodzinie;
- o nawrócenie moje, córki, Tomka, Taty, Krzysztofa i całego świata;
- o łaskę powodzenia w działalności;
- o wielką wiarę i miłość do Trójcy Św, Maryi, aniołów, wszystkich świętych.
Bóg zapłać.
Katarzyna
132 Kochana święta Rito proszę Cię dopomóż nam finansowo. Proszę Cie święta Rito obdarzaj naszą
rodzinę zdrowiem, radością i miłością oraz otaczaj nas swą opieką, bądź z nami każdego dnia.
Darek
133 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami. Proszę o siłę, cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w tej ciężkiej dla nas drodze. Proszę
abyśmy pozbyli się złości i poczucia niesprawiedliwości.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Ania
134 św. Rito proszę o modlitwę aby Szymon wyleczył sie z uzależnień, podjął pracę ,spłacał długi,
poznał porządną dziewczynę, był zdrowy.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji, aby znalazł sens życia. Bożena

