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Intencje z dnia 10 sierpnia:
774 Kochana Święta Rito. Polecam się Twojej opiece i polecam bliskie memu sercu Osoby. Otocz
proszę swoją opieką i pomocą Rodzinę mojej przyjaciółki Kingi,która mnie do Ciebie doprowadziła.
Czuwaj nad nimi wszystkimi i pomóż w Jej trudnych sprawach.Ty wiesz czego najbardziej potrzebują.
Dziękuję Panu Bogu-za Twoim pośrednictwem - za tę przyjaźń.Czuwaj nad nami wszystkimi.Amen
775 Cudowna Orędowniczko u Pana Boga,święta Rito,Patronko spraw beznadziejnych,Opiekunko
rodzin- dziękuję Ci za Twoje orędownictwo w moich intencjach i łaski dotąd otrzymane.Pokornym i
ufnym sercem proszę Cię o pomoc w tej ważnej i trudnej sprawie. O uzdrowienie z uzależnień w
naszej rodzinie.Za Radka i Bartka. Proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa,o pokój,miłość i
jedność. gosia
776 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za dotychczas otrzymane łaski,pomóż mi nieść mój krzyż
samotności,podejmować właściwe decyzje.Wlej moje serce radość,tak wielki mam smutek,daj mi
nadzieję na lepszą przyszłość.Ania
O łaskę zdrowia dla mamy,zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie.W intencji Grzegorza wypraszaj
mu potrzebne łaski i ochroń go przed złem.Umacniaj powołanie kapłańskie ks.Marka oraz zakonne
siostry Marceli.
777 Proszę, aby opuścił mnie pech /fatum czy cokolwiek to jest.
778 Dziękuję w szczególności Maryi za to, że dała mi do zrozumienia, że nie odwróci się ode mnie!
Proszę o to aby mój dziadek uwierzył w Chrystusa Zmartwychwstałego. Aby moja mama dostapila
zbawienia. O Boże błogosławieństwo dla mojej siostry na nowej drodze życia. Za moją babcię i
wszystkich moich winowajcow- niech im będą odpuszczone winy. W prywatnych intencjach Sary. Za
S., W. oraz J., aby byli szczęśliwi. Za M. i Y. oraz o pokój w ich rodzinie. Za siostry Eremitki. I za
mnie - o bezpieczny pobyt zagranicą i szczęśliwy powrót do domu.
779 Sw Rito proszę Cię wstaw się za mną do Pana Boga ,za moje zdrowie .Wszystko zaczyna się
walić nie potrafię sama poradzić sobie z moimi dolegliwościami. Ja wiem , za każdy coś prosi,ale
jeśli możesz to nie zapomnij o mnie Małgorzata
780 Z całego serca dziękuje za wysłachanie prośby w intencji syna Łukasza.
Proszę o wpisanie jeszcze jednej intencji:
Proszę Cię Święta Rito uproś u Pana łaskę zdrowia dla mnie i moich dzieci oraz wnuków.Proszę o siłę
do pracy , efekty i pieniądze z pracy.
Proszę Panie o miłość ,opiekę i pokój ducha .
Obdarz mnie Panie dobrym ,życzliwym towarzystwem , zabierz mój smutek i samotność.
z całego serca dziekuje
781 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana. Prosi Beata.
782 Bardzo proszę o dodanie Intencji na Sierpień :
" 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
dla moich bliskich, obym mógł wszystkim pomóc.... Proszę Cię o
Święta o wysłuchanie próśb mojej córeczki która się do Ciebie
modli...Święta Rito proszę daj mi dar rozeznania szczęścia i obdarz mnie nim.
Wysłuchaj moich modlitw które nieustannie zanoszę.
Bardzo Cię błagam Święta Rito o odzyskanie swoich należności, żeby
mi się udało wszystko odzyskać...
Dziękuję z całego serca Święta Rito za wszystko co otrzymałem od
Ciebie i za Twoim pośrednictwem.
Św Rito Módl się za nami - błagam wysłuchaj moich próśb.....
Łukasz
783 Święta Rito proszę o modlitwę za moją mamę Annę aby wyleczyła się z choroby nowotworowej.
784 Św. Rito,proszę Cię wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie dla całej naszej rodziny dla mnie
aby mój kręgosłup mnie tak już nie dokuczal, dla mojego męża Mirka oraz synów Konrada i
Aleksandra aby te taki co ma były coraz mniejsze i mniej występowały A on się opanowywal,oraz
żeby przestał posikiwac majtki. Błagam Cię aby Rokasana zajmowała się naszymi synami. Proszę Cię
o to aby amy z mężem podejmowali dobre decyzje w sprawie budowy domu tak aby wszystko się
dobrze układało po naszej myśli żebyśmy mogli za dwa lata się wprowadzić do naszego wymarzonego
domu. Proszę Cię o powodzenia w pracy dla mnie i dla męża. O błogosławieństwa i zdrowie dla
mamy aby miała siły dalej zajmować się domem,dziećmi i wnukami . Proszę o zdrowie dla Sylwii i
Daniela oraz Kacpra,aby ich małżeństwo było dobre i trwałe A Sylwwie się dogadywala że swoją
teściowa i pomagali jej razem z Danielem teraz i na starość. Proszę Cię o błogosławieństwa i zdrowie
dla brata Adama Oli i Oliwki i Michała. O zdrowie dla Mirka rodziców i całej rodziny. Proszę Ciebie
chorób nas i cała nasza rodzine od nowotworów oraz od innych złych nieuleczelnych chorób oraz
nieszczęśliwych wypadków. Błogosław nam. O zdrowie dla kuzynki Kasi. Bóg zapłać.
785 Proszę o modlitwę za mnie o moje zdrowie fizyczne nerwowe psychiczne
Proszę o modlitwę za mnie o uzdrowienie z nerwicy lęków
Proszę o modlitwę o poprawę zdrowia mamy chorującej na gościec stawowy o poprawę zdrowia taty
po ciężkiej chorobie o radość w życiu dla rodziców
Proszę o modlitwę za mnie i rodziców o uwolnienie nas od skutków przekleństw i złorzeczeń
Proszę o modlitwę o błogosławieństwo Boże i pomyślność w życiu dla mnie i rodziców oraz o łaskę
wyjścia z długów
786 Święta Rito, blagam Cię: o łaskę zdrowia, dobrych wynikow rezonansow oraz o skuteczny lek na
glejaka. Mniej w opiece mnie oraz moją rodzinę. Twoja sluzebnica Anna. Święta Rito módl się za
nami.
787 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
788 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Twoim od Pana Boga
.
Ty nieustanie pomagasz .
Patronko spraw beznadziejnych i trudnych wypraszaj potrzebne łaski :
proszę o zdrowie i dobrą pracę dla siostry Małgorzaty i jej męża oraz wzajemne zrozumienie w jej
rodzinie.
dla moich synów o mądrość Bożą i dary Ducha Świętego ,
dla całej rodziny mojej o zdrowie ,opiekę i Boże błogosławieństwo .
dla siostry Ani wymódl się o dobrego męża,
dla mnie o dobrą współpracę z nowym szefem w pracy,

o zmianę serca dla proboszcza aby nowenna do Św.Filomeny w naszej parafii była odprawiana przez
ks. Zbigniewa.
o dobrych opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Siostry Marzeny,
o łaski dla pielgrzymujących do sanktuarium Maryjnych miesiącu sierpniu,
o zmianę serca i przebaczenie dla tych którzy są zagniewani miedzy siostrami Mamy,
a także proszę o przebaczenie i modlitwę w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej
twoja tczcicielka
789 Święta Rito, Patronko chorych, nieszczęśliwych, orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych..
zwracam się do Ciebie Cudna gwiazdo Kościoła naszego Świętego z prośbą o łaskę zdrowia. Wyproś
proszę u Pana Miłosiernego dla mnie łaskę zdrowia, w szczególności głowy aby wszystkie zmiany,
wszystkie ogniska zapalne zniknęły i już nigdy nie wróciły. Proszę o łaskę zdrowia całego ciała.
Spraw proszę o Święta Rito aby modlitwy moje zostały wysłuchanie, czuwaj nade mną, módl się za
mnie Amen.
790 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.
Bóg Zapłać
Marek
791 Św Rito powierzam Tobie wszystkie sprawy Ty wiesz o co chcę prosić i dziękować
792 Św.Rito wyproś u Pana Najwyższego łask uzdrowienia mojej mamusi Jadziuchny. I chciałam
Tobie droga Św. Rito podziękowac za wszystkie Twoje łaski za wszystko co mam i osiągnełam z
Twoją pomocą. Bóg zapłac. Twoja służebnica Iza
793 O potomstwo
O zgodę w malzenstwie
794 O prawdziwe nawrócenie Kamila, żywą wiarę, dar Bożej miłości, o uwolnienie od złego,
wyleczenie zranień, porzucenie grzesznego życia, rozpalenie miłości do Boga, o czystość myśli, serca
i ciała, o porzucenie wszelkich nałogów, złych duchów, kłamstw, kłótni, przekleństw, o uwolnienie z
złości, nienawiści, agresji, kredytów, hazardu,( o to żeby pospłacał obecne kredyty i nie zaciągał
nowych, próżności, pychy, pijaństwa, nieczystości, niedojrzałości, przeklinania, pogardy, kłótni, o
przemianę serca wedle woli Bożej oraz o dary Ducha Świętego, o dobre pokorne serce dla Niego, żeby
był dobrym mężem i ojcem jak Święty Józef, o wierność, prawdomówność ), o dobre decyzje, za
zatwardziałych grzeszników, za dusze czyścowe, za ateistów, za kapłanów i siostry zakonne, za
zmarłych, chorych i cierpiących, konających, za samobójców, opętanych, za cały Kościół i Ojca
Świętego, za uwolnienie, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie, w szczególności prośba o
uzdrowienie z łysienia plackowatego dla mojej mamy, za zdrowie dla mnie, i potrzebne łaski,
uwolnienie aparatu mowy żebym nie miała problemów z wysławianiem, zdrową skórę, o dobrego
wierzącego męża i ojca rodziny, o dobrą ambitną pracę zawodową, o zdrową skórę, za Narzeczonych
Jadwigę i Kamila, by wzrastali w swojej miłości i wierności, a także żeby wzrastali w żywej wierze, o
święte szczęśliwe Narzeczeństwo i Małżeństwo, o pomyślność w pracy dla nich, lepsze zarobki, żeby
ruszyły przygotowania do ślubu, jeślii taka wola Boża, za chorych i cierpiących, za zmarłych, we
wszystkich intencjach NMP, mojej mamy i moich, za Marka o jego przemianę, za o ochronę
chrześcijaństwa na świecie, za ochronę chrześcijaństwa w Europie, W Polsce i Na Świecie. Za kościół,

o rozeznanie duchowe odnośnie ślubu, o przemianę mechanizmów myślowych i przemianę serca
Kamila, uwolnienie jego osoby od toksyczności ( tj. toksycznych relacji, jak również toksycznych
zachowań), uwolnienie mnie jak również moich rodziców od toksyczności,), o zgodę w rodzinie
uwolnienie od kłótni, zgodę w rodzinie w Kamila, uwolnienie od poranień w rodzinie Kamila,
uwolnienie od kłótni.
proszę również o modlitwę wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, i Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryji Panny, za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi jakie ludzkość nie przestaje je
obrażać, jak również za wszelkie moje i mojej rodziny grzechy i grzechy rodziny Kamila, świadomie i
nieświadome.
795 Ukochana św. Rito, dziekujac za wszystkie Łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam,
proszę Cię w intencji mojego męża, pomóż mu znaleść dobrą, godną pracę. Błagam pomóż mojej
mamie i panu Andrzejowi. Proszę również w intencji mojej córki, wybłagaj dla niej o dobrotliwa św.
Rito Łaski których tak bardzo potrzebuje.
Czuwaj nademną i całą moją rodziną....
Twoja wierna czcicielka Małgorzata
796 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża dla mnie oraz o zdrowie dla
mojej siostry wraz z jej nienarodzonym dzieckiem..
797 Kochana Śe Rito, prosze opieke nade mną I moją rodziną, o pomoc w pracy I przemiane moich
kolezanek w pracy, o nawrocenie męża, o pomoc w nauce dla dzieci I szczesliwy rok szkolny dla
Wiktorii, Oliwki, Frania I Pawelka.
798 prosze o modlitwe za moja corke Agnieszke aby zalatwila sprawe ze szpitalem
799 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował
złych działań.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
800 Proszę o modlitwę w intencji problemów Zofii związanych z jej pracą.
Proszę również w intencji moich trudności materialnych, mieszkaniowych,
zdrowotnych. prosi Jan
801 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o zdrowie, szczęście, wzajemne zrozumienie
i wsparcie, oraz o silną wolę dla mamy, żeby rzuciła w końcu palenie. Strzeż Nas proszę od
wszystkiego złego.

802 Św. Rito uproś mi u Boga, abym zdała wrześniowe poprawki egzaminów z farmakologii i
farmakoekonomiki i abym nie musiała pisać warunków. Proszę Cię o siły, chęci i wytrwałość w
nauce, abym się nie zniechęcała, była skupiona kiedy się uczę i abym nie marnowała czasu
przeznaczonego na naukę. Jezu ufam Tobie! Ewa
803 Święta Rito bardzo proszę Ciebie, wstaw się u Pana naszego Najwyższego o łaskę zdrowia dla
mojego syna Mikołaja i całej mojej rodziny. Bóg zapłać. Paweł
804 Kochana Święta Rito. Patronko Spraw Najtrudniejszych i Beznadziejnych, błagam Cię o
uleczenie Igora z ciężkiej choroby, błagam Cie aby to malutkie dziecko nie cierpiało aby go już nie
bolało. wstaw się za jego życie do Jezusa Chrystusa. Święta Rito patronko nas słabych błagam Cie o
siłę walki o zdrowie syna, Ernesta i Renaty aby znaleźli siłę i wiarę w cud. Błagam Cie o cud
uleczenie Igora
805 O Droga Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski.
Proszę o zdrowie dla moich dzieci, dobry i owocny nowy rok szkolny; o dobrą pracę dla Tobiasza,
żeby się wreszcie uspokoił; żeby mój mąż odnalazł Boga; o dar macierzyństwa dla Agnieszki i Marty;
o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.
806 Święta Rito, Dziekuje Ci za dotychczasowa opiekę. Proszę wstawiaj się za mną nieustannie do
pana i wypraszaj dla mnie i mojej rodziny łaskę zdrowia, uwolnienia mnie od bólów głowy.Uwolnij
moja mame od choroby. Św Rito , proszę Ci o wyproszenie cudu macierzyństwa .Spraw, aby mój brat
i jego rodzina spotkali Dobrego Pana na swojej drodze i odtąd z nim kroczyli przez życie.
807 Święta Rito proszę wyjednaj łaskę zdrowia dla mojego brata Grzegorza żeby wrócił do pełnego
zdrowia i sprawności i miał dobre wyniki badań . Proszę o zdrowie i Boży pokój dla całej rodziny.
808 Droga Święta Rito ,patronko spraw trudnych i beznadziejnych,bardzo proszę Cię za
pośrednictwem sióstr Eremitek o wstawiennictwo przed Bogiem i wyjednanie mi łaski uzdrowienia
mnie z choroby zatok, zawrotów głowy i zaburzeń wzroku ,
Boże zmiłuj się nade mną i udrożnij moje zatoki,okaz mi Twoje Miłosierdzie i podziel się ze mną
Twoja Miłością.
Mariusz
809 Św. Rito dziękuje ci za wstawiennictwo. prosze cie o modlitwe za dusze mojego taty orz za
zdrowie dla męża i dzieci.
810 Ukochana św. Rito! Wielbiąc Cię za dotychczasową opiekę proszę o pomoc w podjęciu decyzjì
dla Pauliny oraz łaskę spotkania dobrego niepijącego człowieka , z którym zaloży rodzinę. Módl się za
nami św. Rito!
811 Święta Rito Bardzo Proszę o Dar Zdrowia dla mojej Mamy, aby wyszła z
tej ciężkiej choroby, aby wytrwała w tych ciężkich chwilach,aby
Wyzdrowiała
Proszę o siłę dla Niej i nas
Krzysztof z Bielska
812 Św. Rito zanosimy do Ciebie nasze modlitwy, prosząc o wstawiennictwo i orędownictwo za nami
do Boga Wszechmogącego;
dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski, błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie dary Boże dla
całej rodziny, za błogosławiony czas wakacji i odpoczynku i zawierzamy siebie i wszystkich drogich
naszemu sercu, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Rity dobremu Bogu
polecamy wszystkich kapłanów, siostry zakonne, wspólnoty , oraz tych którzy za nami wstawiają się
do Pana

prosimy o uzdrowienie dla mamy z choroby nowotworowej i potrzebne siły w pokonywaniu
wszelkich trudności, oraz wszystkich chorych
o potrzebne łaski dla nas samych, naszych rodziców, rodzeństwa i ich rodzin, w intencjach wszystkich
którzy prosili nas o modlitwę i tych którzy jej potrzebują, za zagubionych na drodze wiary
w intencji Oli o potrzebne dla niej łaski, dary Ducha Św. i rozeznanie woli Bożej w dorosłym życiu
polecamy wszystkich cierpiących, chorych, umierających o potrzebne siły w chorobie
Św. Rito wstawiaj i módl się za nami grzesznymi
813 proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity o zdrowie dla Antoniego oraz wieczny
odpoczynek dla Przemka....
814 Kochana Święta Rito.
Chciałabym w dalszym ciągu prosić Ciebie z ufnością i wiarą o wyjednane dla mnie tej prośby, o
którą tak gorąco proszę w codziennych modlitwach do Ciebie. Proszę wstaw się za mną u Pana i nie
dopuść bym odeszła niewysłuchana. Chcę to robić też na chwałę Twoją. Dodaj mi też wiary i nadziei,
bo czuję , że szatan mnie zniechęca do Ciebie i modlitwy.
Wierna Czcicielka
815 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem pragnę podziękować Bogu za wszelkie łaski jakimi mnie
obdarza każdego dnia i prosić o wysłuchanie modlitw za opiekę i o zdrowie dla Bogdana, dla
Stanisławy,moich dzieci Anny i Joanny wraz z rodzinami ,dla wszystkich których spotkałam,spotkam
na swej drodze życia i o szczególna opiekę na swej drodze życia oraz wybaczenie im tego co czynią
dla Jolanty G.Krzysztofa C. Jaga
816 Proszę o wsparcie w modlitwie za mojego męża Grzegorza o dar przebaczenia, pojednania i
szczerej, ogromnej miłości w naszym małżeństwie zamiast obecnego (będącego w trakcie
procesowania) rozwodu. Proszę rownież o wiarę Grzegorza w odbudowanie naszej więzi i miłości jak
i łaskę i dar Spowiedzi Świętej i Komunii.
817 O Święta Rito proszę o Twe wstawiennictwo przez Maryję o zdrowie psychiczne dla kochanej
siostry Mieczyslawy i syna- Adama. przywróć im radość i wiare oraz siły. jednocześnie dziękuję, że
dajesz mi siły ,aby byc z najbliższymi i cieszyć sie ich obecnością. Boże, przymnóż nam wiary.Proszę
o blogoslawienstwo Boże dla rodziny,milośc i wybaczenie sobie swoich win.. daj nam Boże tę
odwagę.
wierna czcicielka Ewa z Piły
818 Kochana Święta Rito,
proszę Cię o ogromne wsparcie w uleczeniu relacji w małżeństwie. Ty - jak nikt - znasz życie z
mężem, który jest szorstki, wybuchowy, zamknięty na dialog... Błagam Cię o to, bym znalazła drogę
do serca mojego męża, by i on otworzył się na mnie, bo wiem, że mnie kocha. Ratuj naszą rodzinę, bo
naszym kłótniom przygląda się malutki synek... Proszę o potrzebne łaski również dla niego, opiekuj
się nami, Święta Rito! Proszę Cię również o wsparcie w pisaniu pracy, poddaję się, nie mam sił, by ją
kontynuować, a przecież tyle sił włożyłam już w tę rozprawę, niedługo egzaminy przede mną,
wspieraj mnie i w nich, Kochana! Proszę, byś pomogła mi wyprostować relacje z innymi ludźmi,
szczególnie najbliższymi, bym pozbyła się żalu, wyszła z depresji, potrafiła prosić o pomoc i tę pomoc
znalazła. Bardzo Cię proszę także o mojego brata, który bardzo od lat zmaga się z chorobą
nowotworową, żyje daleko od Boga, co potęguje strach o niego... Święta Rito, Moja Święta Rito, ratuj
nas, przedstawiaj nasze problemy Panu Jezusowi, niech będzie Jego Wola, jeśli moje prośby są z Nią
zgodne, niech się wszystko wyprostuje. Amen. Małgorzata
819 Sw. Rito dziękuję za otrzymane łaski. Bardzo prosze o zdrowie dla rodzicow, siostry i jej rodziny,
mojego syna i meza. Bardzo prosze o moje uzdrowienie z choroby i dar macierzyństwa dla mnie.
Ufam Tobie. Joanna

820 Prosze o modlitwe w intencji. O laske uzdrowienia z choroby ,i blogoslawienstwo dla calej mojej
rodziny Sw Rito ty znasz moje trudne sytuacje Modl sie za nami. JAGODA
821 Święta Rito dziękuję za pomoc. Moje życie powoli ma jakiś sens. Proszę strzeż nas od złego i nie
opuszczaj. Bądź przy nas i przy resztce mojej rodziny czyli Wiktorii Zidze i Cykorii. Dziękuje z
całego serca
822 Swieta Rito prosze pomoz Monice w tej ciezkiej jej chorobie. Prosze rowniez o pomoc dla mnie w
kwesti finansowej
823 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
żeby w O wszystko się dla nas dobrze poukładało,
o pomoc w spłacaniu Kingi długów i łaskę nawrócenia dla Joli
Bóg zapłać
Kasia
824 Dziękuję Ci Św Rito za wstawiennictwo w mojej prośbie. Nadal modlę się za Agnieszkę o
całkowity powrót do zdrowia oraz za mojego synka aby zaczął mówić i dobrze sie rozwijał, a także za
córkę aby poradziła sobie w szkole i nawiązała dobre relacje z koleżankami, kolegami i
nauczycielami.
825 Sw. Rito dziekuje Ci , ze sie wstawiasz za nami. Prosze Cie powiedz Bogu, ze bardzo Go kocham.
Popros o szczesliwa podroz dla dzieci I meza o pomoc w pracy dla Iwony, zeby nie stracila pracy.
Prosze o zdrowie dla wszystkich. O zdrowie dla Krystyny. O dobrych wspolmalzonkow dla moich
dzieci. O nawrocenie Piotrka
826 Najdroższa św. Rito, błagam Cię nie pozostawiają mnie bez opieki. Proszę tylko o wsparcie i
uproszczenie pomocy u Jezusa w moich modlitwach o odzyskanie osoby którą bardzo kocham. Jezu
Ty się tym zajmij.
Teresa
827 Św Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji mojego syna
Wojtka o wybór dobrej drogi życia.
Błagam Cię, o pracę dla mojego męża i godne wynagrodzenie, miłość zgodę w naszej rodzinie
dziękuję za otrzymane łaski. JK
828 Proszę Św. Ritę o pomoc w rozwiązaniu naszej trudnej sytuacji finansowej, Wskaż Św. Rito nam
drogę,i Postaw na niej Dobrych i życzliwych Ludzi ,aby dzięki Tobie Św. Rito wszelkie nasze
problemy szczęśliwie się rozwiązały prosimy również Św. Ritę o nasze zdrowie w przezwyciężaniu
wszelkim trudnosciom w życiu.
829 INTENCJA:
Św.Rito wstawiaj się za mną nieustannie, abym szła wg Jego woli proszę też
o nową b.dobra pracę i jej warunki:
Ania
830 Proszę o modlitwę w intencji zbawienia duszy mojej mamy Genowefy - odeszła do Pana dnia 3
sierpnia 2018r. w wieku 69 lat. Bóg zapłać. Ryszard.
831 Święta Rito, proszę pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka Marta WK
832 Święta Rito, proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej
opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja czcicielka Marta WK

833 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra o uzdrowienie naszych serc, by były zdolne kochać, o
szczera ,pełna zaufania rozmowę ,która jeśli taka jest wola Boza zbliży nas do siebie i pomoże nam
dać sobie nawzajem kolejna szansę na bycie razem i budowanie trwalej relacji
Agnieszka
834 Sw. Rito,
proszę Cie aby wszyscy ludzie, którzy mnie oszukują doznali porażki w tym oszustwie, tak aby cala
prawda wyszła na jaw. Aby zło, które jest w moim życiu odeszło od mnie na zawsze.
Jestem oszukiwana przez mojego ojca i jego rodzinę. Proszę Cie pomóż mi abym dowiedziała się w
jaki sposób byłam oszukiwana przez cale moje życie. Sama nigdy do tego nie dojdę, nikt mi w tym nie
pomoże i nikt mi nic nie powie, a ci co mnie oszukują twoza sile, z którą sama nie wygram. Nie wiem
w jaki sposób to odkryć.
Proszę Cie o znalezienie dla mnie dobrego mężczyzny, który byłby dla mnie ukojeniem i wsparciem,
moim przyjacielem, który będzie wrażliwym, czułym, opiekuńczym i troskliwym mężczyzną, nigdy
mnie nie zawiedzie i nie porzuci, a ja dla niego będę miłością jego życia i najważniejszą osoba na
świecie.
Straciłam już całkowicie nadzieje, ze spotkam taka osobę w swoim życiu i myślę, ze dla mnie nikogo
już nie ma.
Zyje na granicy życia i śmierci, nie wiem jak długo tak jeszcze wytrzymam.
835 Św. Rito, proszę cię, pomóż mi zmienić się w dobrego człowieka, pomóż mi pokochać samą
siebie i prosze o zgodę w rodzinie, miłość i szacunek. Bóg zaplac
836 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.
O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bieżmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstaiennictwo i modlitwy wszystich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roru przystąpiły do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedłógo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
837 Proszę o włączenie do nowenny mojej intencji. O uratowanie i uzdrowienie miłości Adama i
Weroniki. Pokonanie obaw przez Adama i wszelkich trudności. O ponowne zaufanie i szanse.
Bardzo dziękuję,
Z Panem Bogiem,
Weronika
838 Bardzo proszę za wstawiennictwem św. Rity o modlitwę za mnie , moją rodzinę, za to abym nie
utraciła sensu wiary i modlitwy
Bóg zapłać - Irmina z Warszawy
839 Święta Rito, proszę o powrót do zdrowia, żeby leki zaczęły wreszcie działać. Proszę też o zdrowie
dla Marcina i wszystkich naszych bliskich. Amen
840 Droga św. Rito. Dziękuję za to,że jesteś z nami, za Twoją opiekę. Proszę Cię dla mojej mamy o
zdrowie, siłę w walce z chorobą. Dla nas o siłę, wiarę, nadzieję, miłość. Również Bogu wiadomej
intencji.
841 Usłysz nasze modlitwy, prosimy o orędownictwo św. Rito! Pomóż mojej córce odnaleźć
właściwego człowieka!
842 Dopomóż Paulinie! Błagamy o św. Rito!

843 Św. Rito. Bardzo dziękuję o wstawiennictwo u dobrego Boga za moją poprawę sytuacji
finansowej. Proszę Cię jeszcze dalej o dobre wyniki badań kontrolnych mojej choroby nowotworowej
(nowotwór złośliwy piersi), oraz dodaj mi sił w samotnej opiece nad bratem z chorobą Alheizmera.
844 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
845 Świeta Rito proszę cie o łaskę abyśmy byli razem z Gosią
846 O pomoc w zakupie mieszkania.
W pewnej intencji.
Bóg zapłać za modlitwę!
Jola
847 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył
się ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem.
Magdalena
848 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara.
849 Święta Rito, Ty znasz moje myśli, marzenia, pragnienia i moje intencje. Dziękuję za Twoje
wstawiennictwo..Teraz szczególnie proszę Cię o modlitwę i łaskę przyjaźni z J. Niech ta relacja się
naprawi, będzie pełna codziennej troski, miłości i wsparcia. Proszę o możliwość spędzania wspólnych
chwil. Zanies razem ze mną te modlitwy do Pana naszego.
850 O Świętaa Rito,
Błagam Cię o zdrowie dla mojej całej rodziny a zwłaszcza dla mojej młodszy siostry u której lekarze
podejrzewają nowotwór. Proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla niej i szczęśliwego rozwiązania.
851 Proszę o modlitwę za powrót do zdrowia Bogdana,za moje małżeństwo i zdrowie mojej
rodziny.Bog zapłać

