Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 8 czerwca:
617 SW.Rito proszę aby córka zaliczyła sesję egzaminacyjna i została dopuszczona do licencjatu.
618 Proszę o modlitwe w następujących intencjach :
1)Katarzyna 44l schylkowa niewydolnosc obu nerek.
Nie mogę już jeść bo wymiotuję... Ze względu na słaba odporność i liczne patogeny w całym
organizmie dializy u mnie patrząc po ludzku nie pomogą.
B. zaawansowana osteomalacja, osteoporoza, chondromalacja, zwyrodnienia i deformacji całego
koscca. Źle złożona noga po złamaniu nie pozwalają mi nawet stanąć i chodzić po mieszkaniu.
Żyły-bol w nogach po złamaniu, wrzody żołądka i dwunastnicy, kłopoty z jelitami.
2)Michalina 80l-dokonczenie spowiedzi po 44l przerwy.
Wylew do pnia mózgu, zapalenie płuc, miażdżyca, nadciśnienie, scenoza aortalna, żylaki.
3)Przemysław 54l. - przemiana serca i wiarę oraz spowiedź po 45 latach przerwy.
619 bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Kamili i Darka oraz o poprawę sytuacji w pracy. Za
Andrzeja, Teresę i Monikę o potrzebne łaski. Za egzamin Ani.
Bóg zapłać. Kamila.
620 zwracam się z prośbą o modlitwę za wstawienictwem św. Rity, aby wyprosiła nam u Boga
pomyślne załatwienie trudnej sprawy, aby rury zostały usunięte i abyśmy mogli w końcu spokojnie i
bezpecznie żyć. Aby już nas przestali zalewać i niszczyć nam działkę.
Aby mój brat dał sobie radę w nowej pracy, aby ona była stała, a pracodawca uczciwy.
O uzdrowienie nogi i kręgosłupa mojej mamy.
O uleczenie ran serca moich rodziców, o zdrowie dla nich.
O dar miłości małżeńskiej dla mojej siostry Marty.
O dar miłości małżeńskiej i macierzyńskiej dla mnie. Św. Rito oddaję pod Twoja opiekę.
Dziękuję Ci św. Rito za wszystkie otrzymane dotąd łaski.
Bóg zapłać za modlitwę
Jadwiga
621 bardzo prosze o modlitwę w intencji nawrócenia bliskiej mi osoby. Bóg zapłać
622 Święta Rito,
Nie daję rady..proszę Cię o pomoc
Ewa
623 SW Rito wstaw się u Pana Boga o zdrowie Wiktora, który jest autystycznyn dzieckiem żeby
zaczął mówić i otworzyl się się na świat,oraz o zdrowie jego rodziców, żeby mogli opiekować się
nim.Prosze Cię także o wstawiennictwo wmojej sprawie: wstaw się o moje zdrowie i ojca ,a dziadka
małego Wiktora.Dziekuje Ci sw Rito za opiekę.
624 Proszę św. Ritę o dar uzdrowienia mojego wzroku.magdalena
625 *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 i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga

626 Sw.Rito proszę o uzdrowienie Malwiny
627 Proszę o modlitwę w intencjach
1. O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę, rozsądek, dojrzałość i opamiętanie dla dzieci, żeby nie
odchodziły od kościoła.
2. Żeby córka, jak najszybciej obroniła dyplom i znalazła dobrą pracę. Żeby mogła w końcu spełnić
swoje marzenia, nie popadła we frustrację, zniechęcenie i depresję.
3. Żeby syn ukończył studia w terminie i znalazł dobrą pracę.
4. O zdrowie dla żony, uleczenie kręgosłupa i depresji oraz rozwiązanie jej problemów zawodowych.
5. Żeby żona została doceniona za swoją ciężką pracę i kochała mnie jak kiedyś.
6. Żebyśmy nie zwariowali, spłacili zadłużenie, nie wpadli w pętlę zadłużenia i nie zbankrutowali.
7. Żebym dawał sobie radę w pracy, szybko przyswajał potrzebną wiedzę. Pracował szybko, wydajnie
i bezbłędnie. Przezwyciężył wszystkie braki. Żebym się nie mylił, nie popełniał błędów. O lepszą
atmosferę w pracy.
628 O Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, uwolnienie,nawrocenienie, światło Ducha Świętego,
pomoc, prowadzenie drogą Jezusa dla Rafała, Agi,Michała, Gosi za przyczyną Św. Rity.
Bóg zapłać.
Barbara
629 Proszę o dołączenie do nowenny o świętej Ricie następujące intencje:
Kochana święta Rito, przede wszystkim bardzo dziękuję za wyproszone łaski, te dyskretne, delikatne
świadczące o Twojej Obecności;
proszę o wiarę, miłość, zdrowie i pracę dla członków mojej rodziny, o wszelkie potrzebne łaski w dniu
ślubu Małgosi i Mateusza dla nich i gości weselnych, o życie wieczne dla dusz czyśćcowych.
Bóg zapłać.
Ewa L.
630 Święta Rito proszę Cię o uwolnienie mojego zięcia z nałogu pijaństwa.
Twoja czcicielka
631 Św Rito, proszę o zgode w małżeństwie oraz o uchronienie Marka od złego towarzystwa oraz
uchronienie od nałogu. Czcicielka
632 Święta Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie, proszę natchnij lekarzy, aby znalezli skuteczne
lekarstwo na glejaka. Święta Rito módl się za nami.
633 W intencji nawrócenia brata, bratowej i bratanka. W intencji 17-letniej Kasi chorej na nowotwór o
łaskę nawrócenia i uzdrowienia. W intencji Jerzego chorego na nowotwór o łaskęi nawrócenia i
uzdrowienia
634 Po raz pierwszy w życiu zdarzyła mi się taka sytuacja ,że chcę poprosić o modlitwę w swojej
własnej intencji ...w sprawie mnie dotyczącej ...nie czuje się godna a wręcz jest mi dziwnie ,że proszę
dla Siebie { nawet pisząc teraz wiadomość pomyliłam się i napisałam dla Ciebie ...dla kogoś innego }
ale chce spróbować ...może dobry Bóg wysłucha a święta Rita wstawi się za mną ....za moją prośbą
....
Święta Rito proszę Cię całym swoim pokaleczonym ale kochającym sercem o zmiękczenie serca
Tomka co do mojej osoby i sytuacji jak między Nami zaistniała . Proszę święta Rito wyproś u Boga
aby ponownie wlał w serce Tomka tę miłość, zaufanie i tęsknotę jaką miał do mnie na początku
naszego związku.Pozwól Nam porozmawiać ze sobą , wyjaśnić , pogodzić sie i powrócić do siebie z
czystym uczuciem.Stworzyć ponownie związek dwóch kochających się ,szanujących i radosnych
ludzi już na zawsze.Stworzyć prawdziwą rodzinę dla Nas samych i dla Naszych dzieci. Proszę Cię
Święta Rito abyśmy obydwoje pokaleczeni i doświadczeni przez życie znależli ponownie drogę do
siebie, do swoich serc...Kocham święta Rito Tomka i jego dzieci, jego mamę ...Nie było na początku
łatwo ale się udało ...a potem coś Mojego Tomka zmieniło o 180 stopni...Proszę święta Rito oderwij

raz na zawsze to zło , które przylepia się do Niego co pewien czas..i Tomek robi się inny ... ucieka, boi
sie rozmawiać , zamyka sie , jest obojętny.Proszę uwolnij Go od tego raz na zawsze ...dla dobra jego
dzieci , jego mamy i dla mnie .
Proszę święta Rito wstaw się w mojej intencji u Swojego Ukochanego Jezusa a przede wszystkim u
Pana Boga ...To Matka Boska wskazała mi Ciebie jak prosiłam Ją rozpaczając i prosząc o pomoc ,
wiem ,że to nie przypadek ,czuje to... I Ty wiesz święta Rito co Ja czuję... Nie pozostawaj proszę Cię
Święta Rito obojętną i odwrócona od moich próśb...Proszę módl się i wstawiaj za Tomkiem , za
Mną, za Naszą rodziną ...
Katarzyna
635 Pokornie proszę o modlitwę do św Rity o uzdrowienie Jasia oczu ( syn lat 10) , o uzdrowienie
duszy i ciała Adama ( syn lat 18) i o zdrowy przebieg mojej ciąży ( 6 tydzień), aby dzidziuś urodził się
zdrowy. Bóg zapłać Żaklina z Turzy
636 SW Rito proszę cię przez ręce Maryi aby córka zaliczyła sesję egzaminacyjna.O
błogosławieństwo Boże dla całe rodziny.O spokój duszy sw.pamieci męża.ojca i wujka.
637 Proszę o modlitwę z prośbą o nawrócenie moich dzieci i uporządkowanie ich spraw osobistych,o
zdrowie dla moich wnuków a w szczególności Kubusia i o zdrowie mojej najbliższej rodziny.Bog
zapłać.
638 Panie Boże Wszechmogący dziękuję z całego serca za wszystkie łaski,którymi obdarzyłeś nas w
ostatnim miesiącu.Proszę w największej pokorze o Twoje błogosławieństwo nad naszą
rodziną,krewnymi,przyjaciółmi,znajomymi i sąsiadami.Za wstawiennictwem Św.Rity proszę
szczególnie o pomyślne rozwiązanie bardzo trudniej dla mnie sprawy,zdrowie i siły do pełnienia
naszych obowiązków,o szczęśliwy wyjazd i powrót do córki,o nawrócenie i pracę dla Agi oraz dary
Ducha Świętego dla całej naszej rodziny i wspólnoty.Pobłogosław też Panie naszym dorosłym
dzieciom w sprawach osobistych.Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże Nieskończony!
639 Sw.Rito proszę uzdrowienie Kasi i opiekę dla jej poczętego dziecka.
640 Święta Rito wstaw się za mną u Naszego Pana. Proszę o zdrowie dla Taty i Darka, proszę o
zdrowie dla siebie, niech w pracy i finansach mi się wiedzie. Dziękuję.
641 Święta Rito, proszę Cię niezmiennie o uzdrowienie naszej córeczki i dar rodzeństwa dla niej.
Urszula
642 Św. Rito dziękuje za wszelkie łaski, prosze o pomoc dla mnie i mojej rodziny, Ty znasz nasz
problem, nasze troski, zmartwienia. Najtrudniejsze chwile są wtedy, gdy ojciec rodziny upaja się
alkoholem, a niestety bywa to bardzo często. Patronko najtrudniejszych spraw, rozwiąż ten problem,
odsuń od nas ten problem alkoholizmu, tą chorobę, ten lęk, czy ojciec będzie spał czy będzie
agresywny. Proszę uwolnij nas od tych złożeczeń, zastaszeń, Ty znasz nas lęk, obawy. Nigdy nie
wiemy jak będzie. najtrudniej jest w czerwcu, w miesiącu drogiemu Sercu Jezusowemu, proszę zanieś
te wszelkie nasze trudności pod Serce Chrystusa. Polecam Ci również podejmowane decyzje,
transkacje, inwestycje. Polecam Ci również moja pracę, jesli jest taka wola Boża, spraw by praca była
godna i nie wymagająca emigracji, polecam Ci moją siostrę, która nie przystępuje do spowiedzi sw od
kilku lat i nie uczesniczy w mszach św. , proszę o jej nawrócenie, proszę o zdrowie , szczególnie dla
mamy, o szczęśliwą pielgrzymkę, proszę też o możliwośc pielgrzymki do Cascia dla mnie i mojej
mamy. Ciagle o coś Św. Rito proszę, wybacz, że o tak wiele, ale z Twoją pomocą wszystko jest
możliwe do realizacji. Jeśłi jest taka wola Boża, również proszę o poznanie męża, gdyż nie jest
dobrze, gdy kobieta idzie przeż życie sama, proszę o pokój, zgodę, miłość w rodzinie, o mądre
decyzje, o szczęśliwe powroty z pracy, o mądrze prowadzoną politykę w naszym kraju, w Europie, o
pokój na świecie. Polecam Ci również znajomych, Dorotę, Marię, Małgorzatę, Pawła, miej ich w
swojej opiece. K.

643 Proszę o zdrowie dla mojej mamy, u której ponownie pojawił się przerzut raka.Prosze by udało
się go pokonac.
Proszę o pomyslna operacje,o skuteczne dalsze leczenie.
Proszę o dobrych lekarzy i światło dla nich by potrafili jej pomóc.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla mojej mamy bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
Proszę o zdrowie dla moich dzieci by prawidłowo się rozwijaly. Proszę
także o milosc i zgode w moim malzenstwie oraz o spokój i
bezpieczeństwo w pracy mojego meza.
Z góry dziękuje za modlitwę,
Pozdrawiam
Paula
644 Ojcze w imię Jezusa proszę za wszystkie sprawy które oddałam Maryji szczególnie mojego męża
aby podjął dobre decyzje żeby mnie nas zaczął szanować i siebie uwolnienie od opetania zlych
duchow nawrócenie jego zdrowie i ulownienie od zniewolenia praca towarzystwem tv grami tel oraz
za nasze relacje do czasu jego powrotu i czas razem i jego powrót nasze pojednanie.Zeby zaczoł mnie
juz szanowac Dziękuję też za okazaną miłość laskę proszę o zdrowie dla małej i siebie o pracę i żeby
ten czas szybko minął Żebym się nie bała tego miejsca pracy.Za moją duszę o Twojego ducha oraz
nasza miłość i relacje i mój dar.Mow i działaj Jezu w moim życiu przemian moje życie Twoja
miłością.W Tomka też proszę
Proszę chociaż o wspólne święta z mężem córka.Dziękuję za nich i syna i uwielbiam Cię w nich i w
moim życiu naszym życiu.Proszę podsyłaj Tomkowi ludzi od Ciebie i mi.I jeśli jest Twoja wolą
powiedz kiedy Tomek wróci Żebym byla gotowa i uzdrow moja ranę moje rany i Tomka.Proszę o
pomoc i wsparcie mojego anioła moich patronów Maryję i bliskich w niebie i aniola Tomka.
Tak bardzo bym chciała pogadać z moim mężem i go poczuć znów i Ciebie.
Proszę tez za Age i inne dusze wybrane.Oraz o radość pokój mądrość moc siłę cierpliwość i żeby
komornik mi dał spokój a Nowy się nie pojawił.Za moich teściów i nasze rodziny o Dar modlitwy
jezykami.
Za duszę czyscowe i żebym się więcej śmiała uśmiechała uwielbiał i do Ciebie też .Abym nabrała
godności królewskiej :) Za Ojca Adama Daniela i innych.
Żeby dzięki były grzeczne pomoc z nimi i ich wychowaniu.Dziękuję ze jesteście przy mnie i mi
pomagacie kochacie i wspieracie mówicie.
Jezu Ty się tym zajmij mamo Tobie to oddaje.
645 Kochana Rito. Sprawiła że odszedł ode mnie człowiek z którym chciałam założyć rodzinę.
Przyjmuje to z pokorą. Ale wiesz ze moim największym pragnieniem jest kochany mąż i zdrowe
dziecko. Kochana zlituj sie, wstaw się za mną u Boga. Spraw by moje modlitwy zostały wysłuchanie.
Twoja Czcicieka
646 O łaskę nawrócenia żony i powrót do rodziny, prosi mąż Darek.
647 Sw. Rito błagam Cię o ratunek dla Agnieszki, poradż w jej utrapieniu. Proszę Cie rownież za
moją corką i jej rodziną. Ulecz ich zranienia.

