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Intencje z dnia 10 czerwca:
763 Swieta Rito wypros przed Obliczem Boga laske odzyskania sluchu i znalezienia pracy dla mnie o
co pokornie prosze Arek
764 Święta Rito, dziękuję że wstawiasz się w modlitwach do Pana Boga za mnie i proszę abyś nadal
wstawiała się w moich intencjach, niech Pan Bóg będzie uwielbiony we wszystkich moich kłopotach i
problemach.
Bóg zapłać za modlitwy
Agnieszka
765 Św. Rito pomóż nam w naszej trudnej sprawie błagamy!
766 Św. Rito z całego serca dziękuję Ci za otrzymane łaski. Proszę Cię o dalszą pomoc dla mojej
rodziny. Proszę Cię o siłę i cierpliwość w wychowywaniu dzieci, przede wszystkim o zdrowie dla
mojej rodziny. Proszę Cię też o pomoc w sprawie Ci wiadomej.
Twoja Wierna Czcicielka
767 Prosimy o pomyślności i szczęście. Mniej zmartwień więcej uśmiechu oraz abyśmy załatwili
wszystkie sprawy związane ze slubem szybko i sprawnie.
Patrycja i Kamil
768 Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane do tej pory i proszę Cię św Rita o błogosławieństwo dla
Tomka i żebyśmy wzięli ślub kościelny jak najszybciej. Iza
769 -o pomoc Bożą w trudnej sytuacji mieszkaniowej dla mojej mamy.
770 Sw Rito prosze o wstawiennictwo w sprawie pracy.Albo o rozeiazanie problemow w obecnej albo
znalezienie nowej pracy.Amen
771 Swieta Rito wspomagaj mine w modlitwie do Boga o zdrowie dla mnie, dla mojego meza a w
szczegolnosci miej w opiece mojego syna , aby dobry Bog obdarzyl go zdrowiem i bezpieczenstem
w kraju w ktorym obecnie przebywa. Dopomoz by mogl znalesc mieszkanie i zamieszkal z dobrymi
ludzmi oraz zeby zawsze spotykal dobrych ludzi , ludzi wiary w Chrystusa na swojej droge.
Kochajaca matka i zona.
772 Intencja do Św. Rity:
" Orędowniczko w sprawach trudnych i niemożliwych proszę Cię o zdrowie dla mojej najbliższej
rodziny a w szczególności dla mojej siostry w której rozwija się nowe życie, wesprzyj nas swoją
opieką i modlitwą. A.R. "
773 O zdrowie dla Pawła za wstawienictwem Św Rity.
774 Prośba o modlitwę o wyleczenie z choroby nowotworowej
775 W intencji dziękczynnej
z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św. zdrowie duszy i ciała, opiekę Najświętszej
Panienki, św. Józefa i św. Rity dla Seiji (Sejdzi) i Olgi, Eweliny i Szymona. O wzrost wiary, życie
zgodne z przykazaniami Bożymi, zdanie egzaminów szczęśliwą podróż i pobyt w Chinach dla Olgi.

O zdrowie dla rodziców, brata i jego rodziny, Mariusza. W intencjach, o które proszono mnie o
modlitwę i w których obiecałam modlitwę. O życie wieczne dla śp. Barbary, Zdzisława, Mariana,
Marianny, Stefana, Weroniki, Karola, Janiny, Stanisława, Roberta, Waldemara, Krzysztofa, Henryki,
Ireny, Jolanty, Tomasza, Stanisława, Sabiny, ks. Stefana zmarłych przodków i znajomych.
776 Kochana Święta Rito błagam o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej-o siły i nadzieję w
walce z chorobą - Sylwia z Rzepina
777 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby. O pomyślne rozwiązanie trudnej
sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka oraz uleczenie z bólów
migrenowych Justyny. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej
córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
778 W Bogu wiadomych intencjach.KM
779 Za wstawiennictwem św Rity pokornie proszę o modlitwę w intencji mojego
małżeństwa..wyjednaj mi o św Rito odrodzenie miłości w moim związku, łaskę dialogu i przemianę
serca męża abyśmy pokonali problemy małżeńskie i na nowo budowali wspólne szczęście
780 W intencji Synów,żeby zaznały szczęścia i dobroci.żeby Marcin przybrał na wadze i nie był taki
chudy.
781 Kochana Święta Rito, błagam Cię rozpal serce Kamila. Połącz nasze drogi i pomóż nam być
razem, stworzyć prawdziwy związek.
Proszę spraw, aby nasze relacje się poprawiły.
Błagam o Twoje cudowne wstawiennictwo w mojej prośbie !
Twoja Czcicielka Nicola.
782 Bardzo dziękuję za Wasze modlitwy, proszę w tym miesiącu o modlitwę za wstawiennictwem
Św. Rity o zdrowie duszy i ciała dla naszej rodziny, zdanie matury i dobry wybór studiów przez
Marcina, życie wieczne dla Waldemara, Elżbiety i Walerii, oraz Jerzego.
783 przesyłam intencję z prośbą o włączenie do nowenny czerwcowej za wstawiennictwem św. Rity.
Proszę o modlitwę:
W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości oraz o
Boże błogosławieństwo dla Zuzi. K
784 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Mariusza, aby był
kochającym mężem i ojcem, tak jak tego pragnie. Uproś mi proszę dobrego męża.
785 Najukochansza Św. Rito.
Dziękuję Ci z całego serca za otrzymane łaski. Błagam dopomóż nam w kolejnych zmartwieniach i
chorobach. Proszę o dobre wyniki dla nas. Ufam, że wstawisz się za nami. Kocham Cię.
Twoja M.
786 Święta Rito proszę wstawiaj się
za mną w intencjach Bogu wiadomych..
787 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
podziękowanie za 12 lat małżeństwa i prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę św. Rity dla
całej rodziny,

prośba o rozeznanie drogi życiowej i opiekę św. Rity dla Agaty,
o szczęście wieczne dla śp. Wojciecha
Bardzo dziękuję Siostrom za modlitwę, Bóg zapłać
M.
788 o uzdrowienie mojego syna Darka, ma wielki guz w klatce piersiowej.Św Rito uproś u Mateńki
789 Swieta Rito, prosze o wstawienictwo o spokoj w pracy, w domu. O zdrowie dzieci.
Prosze o pomoc w reazlizacji nalozonych planow
790 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą,zaradną,inteligentną,pracowitą,piękną,z poczuciem
humoru,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o siły do pokonywania życiowych trudności dla Anety i Łukasza,
- o pokorę,posłuszeństwo dla Julii M.,Jakuba M. i Jakuba G,
- o zgodę w rodzinach Łukasza i Anety P.,
- o dary Ducha Świętego dla Łukasz i Anety P. oraz dla członków naszych rodzin,
- o nawrócenie dla Jakuba M.,oraz dary Ducha Świętego dla niego by spokorniał
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina,
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy,by jej mąż wreszcie zmądrzał i docenił swoją
żonę,oraz pokochał i z miłością traktował swoich pasierbów. Oraz o siły dla Anety do niesienia
swojego krzyża cierpienia..
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
791 O Droga Święta Rito!
Z całego serca i sił proszę Cię o pomoc, ratunek i wstawiennictwo o cud całkowitego uzdrowienia
mojego siostrzeńca Oskara z białaczki limfoblastycznej.
792 Sw Rito prosze o Twoja opieke na caly tydzien dla mojej rodziny a takze o moj pierwszy dzien w
nowej pracy, badz wtedy przy mnie abym sobie dala rade o zostala na dlugo dlugo. Irena
793 Święta Rito, proszę o pomoc w znalezieniu pracy dla mojego narzeczonego, o to, żeby udało się
wyleczyć jego wadę wzroku, żebyśmy stworzyli wspaniałą rodzinę, a także o zdrowie i pokój w
naszych rodzinach. B.
794 Święta Rito!
wyproś u Stwórcy łaskę uzdrowienia dla chorych na nowotwory Anny i Joanny, aby ich dzieci nie
zostały sierotami.
Dzięki Ci, święta Rito za wstawiennictwo w wielu sprawach.
M.
795 Święta Rito wstaw się za mną do Boga i uproś łaskę spotkania kobiety, która jest mi
przeznaczona jako żona. A jeśli Bóg ma inny plan to dopomóż mi rozeznać i podjąć decyzję. Marek
796 Proszę o modlitwę w Panu Bogu znanej intencji.
797 proszę o modlitwę w intencji pokoju ducha , zdrowia i w intencji Bogu wiadomej.
798 o cud i szturm za wojtka, by wyszedl z pornografi i masturbacji Jezu ty sie tym zajmij przemien
serce tego czlowieka

799 prosze o modlitwe do Sw Rity .....zeby skonczyly mi sie te trudne do rozwiazania problemy
800 KOCHANA ŚWIĘTA RITO moja Droga patronko dziękuję za wszystko co nas spotyka. Dziękuję
za Twoją dotychczasową pomoc, szczególnie w zawiłych sprawach spadkowych. Mam nadzieję, że
już wszystko mamy zakończone. Bardzo Cię proszę postaw na naszej drodze mądrego, dobrego i
uczciwego człowieka, który będzie wstanie pokochać mnie i moje dzieci, będzie ze mną na dobre i złe,
wesprze i pomoże. Czuję się taka samotna i opuszczona. Proszę też o pomoc w wychowaniu mojej
buntowniczej córeczki bo czasami brakuje mi już sił. Zresztą przecież Ty o wszystkim wiesz. Kochana
Ritko proszę opiekuj się nami. Proszę o Twoja modlitwę i wsparcie.
801 Swięta Rito, zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo u Pana Boga w intencji zdrowia
mojej małej córeczki Marty. Żeby zmiana ktorą ma na oczku nie okazała się byc żadną poważną
chorobą, ani teraz, ani też w przyszłości. Prosze o to, aby moje malenstwo bylo zdrowe i rozwijało się
prawidłowo.
802 Uprzejmie proszę o modlitwę w następujących intencjach za wstawiennictwem św. Rity:
O zdrowie i dar mowy dla Paulinki
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla rodziców, teściowej, męża,
Eweliny, babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla
brata męża i całej jego rodziny.
Dla teścia, o wieczne zbawienie,
Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina
803 O Boga w sercu i zdrowie dla wszystkich członków rodziny. O zgodę i wzajemny szacunek
między moim mężem a ojcem. Alina
804 Św. Rito błagam pomóż nam
805 Św. Rito módl się za nami i wspomagaj nas dalej w naszych prośbach,
806 Pragnę przesłać treść intencji na Czerwiec :
" Święta Rito błagam Cię o wysłuchanie moich próśb i zaniesienie ich do Pana. Błagam o zdrowie w
rodzinie, dla córeczki,
żony, rodziców, przyjaciół oraz moje. Błagam Cię Święta Rito o dar stałej pracy oraz stałych
dochodów zawsze, obym przez całe życie mógł zapewnić
wszystko moim bliskim, obym mógł wszystkim pomóc....
Proszę Cię o
Święta o wysłuchanie próśb mojej córeczki która się do Ciebie
modli...
Bardzo Cię błagam Święta Rito o odzyskanie swoich należności, żeby mi się udało.
Błagam o zdrowie w Rodzinie.
Św Rito Módl się za nami - błagam wysłuchaj moich próśb..... "
Łukasz
807 Świeta Rito.Dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo u Naszego Pana Jezusa Chrystusa.Czując
Twoją pomoc proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie, mojej córki, męża, mamy, braci, siostrzeńca,
bratanicy i siostry. Proszę o Łaskę zdrowych oczu dla mnie i mojej córeczki. Siłę i potrzebne łaski aby
moja siostra wytrzymała w trzeźwości. Proszę o łaskę szybkiego powrotu bratanicy do domu. Proszę
zanieść wszystkie moje prośby do naszego Pana.
808 dziękuję z całego serca za wszystkie łaski uzyskane przez modlitwę.Święta Rito jesteś
najwspanialsza najukochansza proszę szczerze z całego mojego serca o modlitwę za moje dzieci
rodzinę za mich winowajcow abym umiała im wybaczyć i abym umiała wybaczać sobie. Proszę o
modlitwę przeciw zniewoleniom duszy przez źle demony. Proszę o modlitwę uzdrowinną za Andrzeja

i jego córkę Kasię , Ewę , Martę i Radka Olę Uzdrowienie poranionej duszy i serca Krystiana. Proszę
o mocną modlitwę o nawrócenie i siłe.Duchu Święty ratuj mnie ...
809 Powierzam następujące intencje:
O świętość życia i nierozerwalność małżeństwa Aleksandry i Łukasza,
O dobre wychowanie w wierze Mikołaja, Zuzanny, Aleksandra
O zdrowie Elżbiety i Reginy
Bóg zapłać za modlitwę
Elżbieta
810 Święta Rito proszępomóż mi w zdobyciu etatu w pracy. Proszę Cię także o zdrowie i brakbólu dla
Mamy. I o uczucie miłości dla mnie wiesz z kim. Ewa
811 Ukochany Jezu za wstawiennictwem Św. Rity pragnę podziękować za wszystkie otrzymane łaski
dla mojej rodziny. Dziękuję za 19 lat życia Magdaleny z okazji jej urodzin, za Joasię z okazji jej
minionych imienin. Polecam dusze w czyśćcu cierpiące.
812 Proszę o modlitwę w następującej intencji Rito Ty znasz moją historię wiesz ,że zostawił mnie
mąż , ze jestem po operacji i zdrowie też nie jest najlepsze za parę dni stracę pracę, syn ciągle
przysparza mi dodatkowych kłopotów pomóz mi z całego serca o to Cię proszę .Działam po omacku ,
nic nie jest tak jak bym chciała proszę wstaw się za mną u Boga i wyjednaj mi choć łaskę pracy i
uproś by uległ w przeciwnościach mojego życia proszę .
813 Alicja: Z całego serca proszę św.Rito o pomoc w rozpoczętej budowie,szybkiej sprzedaży
mieszkania oraz pomocy finansowej.Proszę o zdrowie dla naszej rodziny i zgodę,o to aby mąż
wreszcie mógł pojechać na rehabilitację.Opiekuj sie nami kochana św.Rito.
814 Św Rito proszę Cie uproś mi łaskę dobrej dziewczyny, która kiedyś stanie się dobrą żoną dla
mnie. Jeżeli Bóg widzi dobro w relacji pomiędzy mną i L. to proszę by przemienił naszą przyjaźń w
miłość.
K.
815 Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich.
Szczególnie proszę o miłosierdzie Boże dla Agnieszki i jej dzieci. Niech Dobry Bóg, za
wstawiennictwem św. Rity, sprawi cud, żeby jak najszybciej znowu byli razem. Boże zlituj się nad
nimi. Proszę też o zdrowie i siłę dla moich rodziców oraz o wszystko, co im teraz potrzebne.
Bóg zapłać
Beata
816 chciałabym w tym miesiącu modlić się
O wypełnienie się woli Bożej w życiu Marzeny i Radka.
Pozdrawiam
817 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam siebie prosząc o uzdrowienie mnie z choroby trzustki. Upros u P.Jezusa
Łaskę uzdrowienia również dla syna Tomasza. ..pomóż mu ułożyć sobie życie i znaleźć dobrą pracę.
Pobłogosławił moją rodzinę udziel Łaski zdrowia dla męża Zbigniewa I otocz go swoją opieką .pomóż
Sylwii zaliczyć egzaminy i obrać drogę życiową. Św Rito wspomagaj nas w różnych trudnościach
dnia codziennego i wypraszaj potrzebne Łaski .
Św Rito módl się za nami!!!!
Twoja czcicielka Urszula

