Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 4 lutego:
183 Prosze o modlitwe w intencji Tomka i Walerego, o ich wewnetrzna przemiane i wskazanie im
wlasciwej drogi zyciowej.
184 O dar meza laske pracy dar macierzynstwa o wyjscie z samogwaltu i pornografi dla kolegow za
dusze czysciowe
185 Proszę ..
Tomasz
186 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o czystość dla mnie i dla Bartka.
O wychodzenie z uzależnień i egoizmu.
O życie w prawdzie, cierpliwości i wzajemnej miłości.
187 Poniżej przedstawiam intencje modlitewne:
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:
- o pomoc w działalności gospodarczej, abym podejmowała czynności z należytą starannością, a
klienci byli zadowoleni,
- o pomoc przy sprawie Pana Stasia, abym jak najlepiej wykonywała swoje czynności jako
pełnomocnik;
- o pomoc przy wygraniu sprawy u Pani Joli, Pana Stasia, Pana Marka i Pani Iwony,
- o wsparcie duchowe i mądrość w nowej pracy, aby nowy pracodawca był ze mnie zadowolony,
- o pomoc i siłę w nowej pracy, abym sprostała wszystkim wymaganiom, które stawia przede mną
pracodawca,
- o pomoc w polubownym zakończeniu współpracy z obecnym pracodawcą,
- o pomoc i wsparcie duchowe przy podejmowaniu decyzji dot. kredytu i zakupu mieszkania,
- o pomoc w polubownym rozstrzygnięciu sprawy Pani Eli, aby potrafiła spojrzeć na sprawę
chlodnym okiem,
- aby Pani Ela zrozumiała, że najemcy nie chcieli nic złego zrobić,
- o mądrość przy prowadzeniu spraw w kancelarii,
- o pomoc w zrozumieniu Koleżanki Oli w jej postępowaniu,
- o siłe i wytrawłość dla koleżanki Klaudii, a także o pomoc i wsparcie duchowe przy podejmowaniu
ważnych dla niej decyzji,
- o pomoc przy wdrażaniu nowych rozwiązań w tym związanych z RODO, aby Duch Święty oświecił
nas w tej pracy,
- o zdrowie dla Oli i jej nienarodzonego jeszcze dziecka,
- o siłę i wytrwałość w pracy (zarówno w Izbie, nowej pracy, jak i w kancelarii),
- o rozwagę dla Ireny przy podejmowaniu decyzji życiowych,
- o dobrego męża dla Ireny,
- o pomoc przy znalezieniu nowych klientów dla Mariusza,
- o zdrowie dla Martusi Przybylskiej,
- o zdrowie i pogodę ducha dla mojej mamy Sabiny, koleżanki Moniki,
- o wsparcie duchowe dla Klaudii,
- o wsparcie duchowne, wytrwałość i cierpliwość w macierzyństwie dla siostry Wioli,
- o wyzwolenie duszy Twego sługi Ryszarda Wojciechowskiego (mojego taty) oraz Pana Zenona od
wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności
do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości,

- o pokonanie trudności finansowych dla Wiolety i Mariusza,
- o pokonanie trudności finansowych dla Eweliny i Kuby,
- o zdrowie dla siostry Wiolety i jej małego Gabrysia,
- o utwierdzeniu mnie w wierze,
- energię do pracy dla mnie,
- zdrowie i wspracie dla bezdomnego Pana, który mieszka niedaleko mojego bloku, aby Bóg
przekonał go, że noclegowania to lepsze miejsce niż opuszczone auto.
Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na
spełnienie moich próśb. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały
zawiedzione, aby moje prośby nie były odrzucone. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się,
aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa
Bóg zapłać.
Natalia
188 Droga Święta Rito. Dziękuję za wszystko czym nas obdarzasz. Znów proszę Cię o pomoc bo bez
nie się nie obędzie. Proszę Cię o wstawiennnictwo żeby żona nie straciła pracy. Wszystko na to
wzakzuje. Przyszła nowa Pani kierownik,która pozwalniała inne panie i zatrudniła swoje koleżanki i
córkę.Teraz chce zwolnić moją żonę a czekamy za mieszkaniem wpłaciliśmy zaliczkę i po utracie
pracy wszystko przepadnie....(z programu mieszkanie plus). Już tak blisko było wszystko. Proszę Cię
o cud.... nie wiem czy to udźwignę . Tyle kłód pod nogi ciągle dostajemy nie wiem dlaczego .
Wierzyłem,że już teraz będzie wszystko dobrze. Błagam Cię o pomoc. Pomóż!
Tomek M.
189 Bogu znana intencja
190 Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji, o pracę, zdrowie i pokonanie samotności, o kobietę,
Paweł z Lublina
191 Proszę o wsparcie w modlitwie w intecji o przemianę serca i umysłu Karola spod wpływów złego,
powrót jego dawnego charakteru i dobroci oraz porzucenie wątpliwości w swoim sercu o uczucie do
mnie. Aby nasza relacja odnowiła się ze zdwojoną siłą.
192 Błagam o Twoje wstawiennictwo św. Rito i wyproszenie u Boga cudu uratowania mojego
małżeństwa - modlę się w intencji powrotu mojego męża i uchronienia nas przed rozwodem. Daj mi
Boże nadzieję i siłę!
193 Św.Rito proszę pomóż moim dzieciom odnależć właściwą drogę życiową. Pomagaj w
podejmowaniu decyzji. Chroń ich od złego . Bądż im Opiekunką! Czuwaj zawsze nad nimi .
Wdzięczna czcicielka
194 Proszę gorąco , o św. Rito przyjdż mi z pomocą. Prosze o łaskę zdrowia ! Elżbieta
195 Proszę z całego serca o uzdrowienie moje. Mam wiele chorób ale ta która mi się przytrafiła teraz
jest najgorsza,gorsza od raka. Mam zwłóknienie płuc. Boję się tego co mnie czeka. Boże wysluchaj
mojej prośby.
196 Św. Rito wstawiaj się bezustannie u Boga za mną i upros mi łaskę macierzyństwa
197 Błagam Święta Rito, pomóż mi wygrać sprawę sądową w kwietniu. Spraw proszę aby moja
sytuacja finansowa się poprawiła.
Sabina
198 Świata Rito dziękuję za wszystko dobro co nas dotychczas spotkało i proszę o dalszą opiekę,
zdrowie,zgodę oraz potrzebne łaski dla mojej rodziny. Proszę o siłę i odwagę dla męża w walce z
pokusami, żeby panował nad swoim emocjami, był odpowiedzialny. Rozpal w jego sercu miłość i

tęsknote za rodziną. Pomóż nam rozwiązać problem z kupnem mieszkania. Proszę o dary Ducha
Świętego dla dzieci i dobre wyniki w naucz.Miej nas w swej opiece i wyproś u Pana Boga wszelkie
łaski dla nas. Bóg Zapłać.A.
199 Dziękuję Ci Św. Rito za wszystkie dotychczasowe łaski, które otrzymała moja rodzina. Wspieraj
nas w modlitwie, wytrwałości i Opatrzności Bożej. W dalszym ciągu proszę Cię Św. Rito o
wstawiennictwo u Pana Boga w sprawach finansowych, żebyś mogli wyjść z tych wszystkich
problemów z nimi związanych. Bóg zapłać.
200 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
201 Proszę o modlitwę o cud uzdrowienia dzieciątka które noszę pod sercem.Wykryto u niego
powazne wady genetyczne i deformacje.Sw. Rito wstawiaj się za nami i wypros u Boga cud.
202 Św. Rito dziękuje Ci bardzo za dotychczas otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem.
Proszę Cię o zdrowie i radość życia. W szczególności błagam Cię pomóż mojej córce ,
aby przezwyciężyła wszystkie trudności , aby jej mąż się opamiętał. Proszę dla niej
o zdrowie , radość, zaradność i żeby była szczęśliwa w małżeństwie. Proszę i dziękuje
serdecznie.

