Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 10 stycznia:
701 Świeta Rito błagam Cię o powrót Wojciecha, o miłość i dar Sakramnetu Małżeństwa dla nas
702 Święta Rito proszę o pomoc w znalezieniu pracy i wsparcie w obecnych rekrutacjach. Martyna
703 Święta Rito proszę o pomoci w znalezieniu pracy i wsparcie obecnych rekrutacjach. Martyna
704 Prosiłbym o modlitwę w intencji Wcześniaka Igorka. Urodził się 6.01.2018. Jak na wcześniak
jest duży 52 cm i 2.2 kg. Dostał 9 pkt wszystko było dobrze a następnego dnia dostał zapalenia płuc.
Teraz zależy wszystko od Boga. Wszystko w jego rękach. Lekarze już nic więcej nie mogą zrobić.
Prosimy o modlitwę o uzdrowienia i siły dla maluszka i rodziców. Za wstawiennictwem Św. RITY.
705 Sw Rito blagam Cie o wstawiennictwo dla mojego 4 miesiecznego wnuka Krystiana o zdrowie I
opieke podczas operacji serca. Wiem,ze jestes patronka w sytuacjach trudnych i beznadziejnych
przyjdz i ratuj do niewinne dziecko..
Drogi siostry Eremitki z calego serca dziekuje za modlitwy w intencji mojego wnuka.
Bog Wielki zaplac wdzieczna babcia
706 Kochana Święta Rito dzis chcialabym Cie prosic o laske miłości dla mojej córki. Prosze by w jej
zyciu pojawil sie ktos wartosciowy, ktos kto bedzie ja kochal, szanował i z kim bedzie szczesliwa jak
na to zasługuje. .. naturalnie prosze rowniez o zdrowie dla moich najbliższych i pomoc w rozwiazaniu
moich znanych juz Tobie problemow.
Twoja Monika
707 Proszę ..
Tomasz
708 Św. Rito proszę Cie o Błogosławieństwo i wsparcie dla córki , która jest przed egzaminami,
Prosze Cie o spokój, cierpliwość opanowanie oraz logiczne myślenie dla córki podczas egzaminów.
709 Polecam wstawiennictwu św. Rity mojego męża, pokój jego serca, wypełnienie się woli Bożej w
jego życiu zawodowym
710 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo wypraszające u Pana Boga łaskę rozwiązanie
problemów materialnych, mieszkaniowych,
zdrowotnych, prosi Jan
711 *pomóż mi wygrać Rito pomóż mojemu mężowi wyjść z grzechu zdrady. niech wróci do domu. ja
go kocham i wybaczam. Aga
712 Św Rito proszę pomóż mi zacząć od nowa z Radkiem tak jak się to Bogu podoba
713 Proszę o szczęśliwe rozwiazanie porodu mojej córki serdecznie proszę o modlitwe
714 Św. Rito dziękuje Ci za to że moja bratowa spodziewa się dziecka. Proszę, miej ją i dziecko w
opiece. Wstaw się u Matki Najświetszej za nimi. Uproś u Boga aby dziecko urodziło się i było
zdrowe. Dopomóż mnie i całej mojej rodzinie w radzeniu sobie z naszymi codziennymi problemami.
Joanna.

715 PROSZĘ by mój kontakt i moja znajomość z Pauliną, przetrwały mimo rozstania, mimo
przeszkód, mimo przeciwności, mimo wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do mnie i rozmawiać
ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele, znaleźć wspólny
język, porozumieć się. Proszę Cię o STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym
mieszkam...
716 proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity. O błogosławieństwo Boże i szybki powrót do
zdrowia dla Danuty.
O potrzebne łaski, rychłe i szczęśliwe rozwiązanie sprawy dla Piotra.
Dziękuję,
Piotr
717 W Bogu wiadomych intencjach. KM
718 Witam Ciebie, Moja kochana Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych. Proszę Cie o łaskę,
którą tak bardzo potrzebuje, proszĂŞ o dobrą, godną pracę, o moją miłość, za którą bardzo tęsknie i
spokój i radość dla mojej rodziny. Pozdrawiam Cie -Sylwia
719 O woli Bożej, Boże miłosierdzie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszystkich
świętych, nawrocenie, zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców dla Tamary porozumienie z uczniami, zwłaszcza z Valeria
720 Pragne dolaczyc nastepujace intencje.
1) za Monike aby mogla otrzymac potomstwo,
2) za Edyte o laski potrzebne w wychowaniu dziecka
3) O laske zdrowia dla Jadwigi, Krystyny, Marii z Rodzina.
4) za Karen z Rodzina
721 Proszę o modlitwę o nawrócenie i uzdrowienie z nałogów Marka, o błogosławieństwo Boże dla
męża i synów oraz o poprawę wzroku dla Juliana.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Monika
722 Sw. Rito dziekuje za wyproszone laski i prosze o pokore abym umiala milczec i nie denerwowala
bliskich.
O milosc i pokoj w rodzinie i zwiazku. O zdrowie.
723 Proszę o radość Nieba dla śp Zenona i Izabeli Witkowskich
724 O Święta Rito proszę Ciebie wyproś mi łaskę u Boga o uzdrowienie
Łukasz
725 Dziękuję św Rito za opiekę i proszę o dalszą opiekę w tym Nowym Roku 2018.
726 Św Rito,
Dziękuje za wszystkie łaski otrzymane poprzez Twoje wstawiennictwo. Prosze Cię o dobrego męza z
którym z buduje dom na skale. Proszę jeśli to ma być Kamil, abyśmy umieli się dogadać co do miejsca
zamieszkania oraz innych ważnych kwesti. Aby moi rodzice nie czuli się samotni i aby pomiędzy nimi
zagościł duch zgody i zrozumienia. Dziękuję za Twoją obecność w moim życiu Św Rito.
Magda
727 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego Brata Ryszarda i Jego żony Ireny, którzy całe życie
się awanturowali, ale teraz po 44 latach związku małżeńskiego rozpoczynają walkę sadową o sprawy

sprzed lat i żona dąży do rozwodu. Bardzo proszę o modlitwę o przemianę ich serc i uzdrowienie ich
relacji oraz przemianę w całej rodzinie O.
728 Proszę św. Ritę o siłę i zdrowie dla siebie, pomyślne wygranie moich i żony spraw sądowych,
przedłużenie umowy o pracę i stabilność finansową oraz powodzenie w pracy i biznesie. Proszę o
szczerych i oddanych przyjaciół, obfitość intratnych zleceń i abym nadal był szczęśliwy w związku z
moją żoną Anią. Proszę też o wygraną w lotto abym mógł rozwiązać nasze problemy finansowe,
spełnić swoje marzenia i pomóc potrzebującym. Dziękuję!
729 Święta Rito,
Dziękuję Ci za pomoc i powolne odradzanie naszej rodziny, jak ja Ci dziękuję !
Modlę się o wiarę dla męża, ojca, brata i teściowej i bratowej. By zrozumieli że bez Boga to ani do
proga ...
Ewa
730 Intencja:
o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;
o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
731 Błagam o modlitwę w intencji mojego męża. Oby Dobry Bóg oddalił wszystkie złe rzeczy które
go dotykają i zarzuty którymi jest obciążany. Zeby wszystkie sprawy zakończyły się dobrze. Błagam!
732 Św. Rito proszę miej w opiece mnie i Sebastiana, spraw byśmy byli razem szczęśliwi i stworzyli
kochającą się rodzinę. Pomóż mu w pokonywaniu trudności w pracy, aby wreszcie wszystko zaczęło
się układać. Amen.
733 Św.Rito wiele smutku i zmartwień pojawiło się w mym okręgu... proszę Ciebie Św.Rito o
wstawiennictwa u Pana Boga o modlitwę w infekcji: powodzenia operacji Marysieńki i dodanie jej
rodzicom i dziadkom wytrwałości,głębokiej wiary ,proszę o poprawę zdrowia mojej babci Łucji aby
wróciła do domu a jej świeca życia u Pana Boga płonęła żywym płomieniem jeszcze przez wiele lat
,proszę by smutki bliskich mi osób odeszły w zapomnienie a życie nabrało na nowo kolorowych barw.
Za dotychczasowe łaski z głębi serca dziękuję... M.A.
734 Proszę o modlitwę w intencji powrotu do kościoła moich dzieci, szczęśliwego rozwiązania ciąży
dla córki Marty, trzeżwości dla Piotra ,zdrowia dla całej rodziny i o spokój ducha dla męża Edwarda
Bóg zapłać i szczęść Boże.
Maria
735 Święta Rito patronko spraw trudnych proszę Cię o modlitwę o szczęśliwe rozwiązanie i radość z
macierzyństwa dla Aleksandry;
o zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy, Wiktorii, Oli, Liliany i Igora
736 proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania
dziękuję
737 Błagam Cię Św. Rito o miłość Mojego chłopaka do mnie. Abyśmy mogli być razem. Aby mnie
całym sercem pokochał. Aby mi zaufał oraz aby zauważył Boga w swoim życiu.
738 Święta Rito przez Twoje wstawiennictwo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej bardzo trudnej
sprawy finansowej, proszę o potrzebne łaski do rozwiązania tej sytuacji, proszę również o
błogosławieństwo dla moich dzieci i modlitwę za zmarłego męża. Dziękuję za wsparcie.

Z Panem Bogiem.
Renata
739 O zdrowie żony i całej mojej rodziny
740 panie Boże Wszechmogący z całego serca dziękuję za wszystkie łaski udzielone w ostatnim
miesiącu a także w czasie trwania naszego małżeństwa już 39 lat. Za szóstkę naszych dzieci i to
siódme nienarodzone, za rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, podróże, rekolekcje, za wszystko co życie ze
sobą niesie.
Proszę w największej pokorze o łaskę zdrowia dla Pawła, Jacka, Marysi i w intencjach wszystkich
osób ,za które codziennie się modlimy. By nasze dzieci założyły szczęśliwe rodziny i byśmy doczekali
się w zdrowiu wnuków.Błogosław nam Panie za wstawiennictwem Św.Rity na każdy dzień naszego
życia.
741 Proszę o modlitwę o uzdrowienie Agnieszki, Danuty, Mirosława i Ewy.
742 SW RITO POKORNIE PROSZĘ MIEJ W OPIECE NASZĄ RODZINĘ MARYSIE BARBARE I
GRZEGORZA.RATUJ NAS WE WSZYSTKICH PRZECIWNOŚCIACH JAKIE SPADAJĄ NA
NAS W ZYCIU, POMÓŻ ROZWIĄZAĆ NASZE KŁOPOTY TOBIE WIADOME. JEZU UFAM
TOBIE. I NIECH SIĘ WE WSZYSTKIM DZIEJE WOLA BOŻA. GRZEGORZ Z RODZINĄ
743 Kochana Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i pomyślny wynik badań oraz
szczególną opiekę dla Izy.
744 proszę o modlitwę w intencjach noszonych w sercu, za mnie i moich przyjaciół, za bliskie mi
osoby i całe środowisko, w którym żyję i działam. Proszę o bardzo dobre relacje z innymi. Proszę o
nawrócenie grzeszników i dusze w czyśćcu. Za moje dzieci chrzestne i siostyr, które adoptowałam o
potrzebne dla nich łaski i pełnienie woli Bożej. Proszę za moich uczniów o nawrócenia i piękne
powołania. O zdrowie dla chorych i opiekę dla samotnych.
Ewa R.
745 Droga Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla cale rodziny oraz o lepszą prace dla mnie i o udany
wyjazd i operacje zaćmy dla mojej mamy. Agata
746 Gorąco proszę o modlitwe za mojego synka o uzdrowienie , o uzdrowienie małzenstwa,
powodzenie w pracy, znalezienie pracy, błogosławienstwo wfinansach. Bóg zapłać
747 Do sw.Rity z prosba o wstawiennictwo u Matki Bozej Nieustajacej Pomocy o zdrowie dla mnie a
takze znalezienie prawdziwej milosci,swojego szczescia i miejsca w zyciu.
748 Święta Rito, proszę, wyjednaj mi i moim najbliższym łaski:
- uzdrowienie córeczki Karolinki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych, niech sobie świetnie
radzi w świecie;
- uzdrowienie zwłaszcza zranień mej starszej córki i zaliczenie pomyślne wszystkich egzaminów;
- Nawrócenie pełne moje, mych córek, taty, Tomka, Krzysztofa, wszystkich ludzi;
- wielką wiarę i miłość do Trójcy Św, Maryi, Św. Józefa, aniołów i wszystkich św;
- długie życie i zdrowie dla mnie i najbliższych, żebym zdążyła wychować córeczki;
- łaskę powodzenie mojej działalności i dochody;
- zmianę miejsca zamieszkania;
- pokój w sercu i ciszę.
Bardzo proszę, pomóż.
Bóg zapłać za każde westchnienie i modlitwę.
Katarzyna

749 Święta Rito, proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny, spokój i pewność w pracy, a także
miłość, niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześij mi w końcu miłość.
750 Święta Rito bardzo proszę o Twoje wstawiennictwo, o spokój duszy dla mnie i szczęście w
sprawach uczuciowych. Proszę Cię również o sprawiedliwe i dobre dla mnie rozwiązanie spraw.
751 Bardzo proszę o modlitwę, aby dobry Bóg pozwolił mi donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko.
Z Panem Bogiem,
Marta
752 prosze o modlitwe za mojego męża aby panował nad sobą szanował naszą rodzinę i aby Pan Bóg
pomógł rozwiązać nam wszystkie nasze problemy
753 Błagam św Rito o uratowanie ręki mojego syna Pawła o udany zabieg W Tobie moja nadzieja
754 Błagam o modlitwę i wstawiennictwo w intencji wyjścia z kłopotów finansowych poprzez
sprzedaż działek. Błagam.
755 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zdrowie i opiekę aniołów dla córeczki oraz o
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
M. G.
756 Proszę o zdrowie i opiekę św. Rity dla Marii i Henryka
757 Proszę w intencji mojego męża, o spowiedź dla Niego.
Z modlitwą
Agnieszka
758 Proszę o modlitwę w intencjach: Zbawienia babci Aurelii i członków rodziny, wytrwałości w
zrzuceniu kilogramów i dążeniu do celów; o błogosławieństwo i miłość w moim związku; zdrowia dla
naszych rodzin, w szczególności dla mnie i mamy, Igora i jego dziadka; nawrócenia naszych ojców;
uwolnienia od nałogów; wewnętrznego spokoju oraz o pomoc finansową.
759 Święta Rito patronko spraw beznadziejnych przychodzę do Ciebie prosząc Cię o męża dla mnie.
Pragnę być w szczęśliwym małżeństwie i urodzić zdrowe potomstwo, by móc w pełni cieszyć się
życiem żony i rodzicielki.
W Tobie ma nadzieja.
Proszę równiez o łaskę zdrowia dla mnie i moich rodziców.
760 "Kochana Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej córeczki Laury i opiekę nad całą moją
Rodziną. Dziękuję Ci za łaski, które za Twoim pośrednictwem na nas spłynęły. Proszę Ci wstawiaj się
nadal za nami Patronko od spraw beznadziejnych". Amen
Kochajaca Mama
761 Święta Rito proszę o uzdrowienie i powrót do sprawności dla A. i żeby wszystko w naszej
rodzinie się ułożyło. Prosi K.
762 Święta Rito
wprowadź ład i spokój w moje życie...
pozwól dokonać poprawnych wyborów...
otocz opieką mojego męża i córeczkę,
chroń Nas od złego...
763 Ukochana Swieta Rito dziekuje Ci za laski jakimi do tej pory za Twoim wstawiennictwem
zostalam odbarowana. Za zdrowie, milosc, prace i otaczajacych mnie ludzi. W ufnosci i wierze

chcialabym prosic o wstawiennictwo w waznej dla mnie sprawie. Za Twoim wstawiennictwem
chcialabym prosic Pana Boga o dar pracy dla mojego meza. Przebylismy trudna droge i teraz kiedy
wreszcie jestesmy razem, w naszym zyciu znowu pojawily sie problemy. Prosze o wsparcie duchowe i
modlitwe tak aby moj maz mogl znalezc prace w miejscu w ktorym teraz jestesmy, abysmy mogli
dalej byc razem, abysmy nie musieli znowu sie rozstawac. Wierze ze z Twoja pomoca moja modlitwa
zostanie wysluchana i Pan Bog wesprze nas w tym trudnym momencie zycia.
764 O radość życia wiecznego dla śp. Teresy i Romana
765 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji Adriany ,aby Bóg na nowo połączył związek
Adriany z Danielem . Bóg zapłać
766 Swięta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana w sprawie uratowania mojego małżeństwa.
Błagam, by Bóg połączył nas teraz na nowo, dał mi siłę i nadzieję, zaopiekował się moim mężem i
napełnił jego serce szczerą miłością do mnie. Proszę Cię święta Rito o Twoją pomoc i nadzieję na
polepszenie.
-pozdrawiam serdecznie,
a
767 Święta , kochana Rito
Dziękuję za dotychczasowe łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę o zdrowie dla moich kości i stawów. pomyslne zabiegi chirurgiczne u stomatologa, i środki
finansowe na te zabiegi.Wspomóż mnie również w uwolnieniu się od ciężaru zadłużenia, które nie
pozwala na bezpieczne życie, możliwość opłacania rachunków.
Oby ten Nowy rok mojego życia rozpoczął tryumfalny, godny pochód zwycięstw, które bedą miłe
Bogu.
Wdzięczna czcicielka Ania
768 Serdecznie proszę o gorącą modlitwę za zdrowie mojego synka, za jego wzrok. Bardzo
proszę,żeby siostry pomodliły się o wstawiennictwo Świętej Rity o poprawę wzroku mojego dziecka.
769 Bardzo prosze o modlit we za posrednictwem sw Rity o zdrowie dla mnie abym odzyskala
peawidlowa funkcje wzroku oraz choroby ktore sa podejrzewane sie nie potwierdzily. Prose o zdrowie
dla synów Szymona i Piotra oraz męża Łukasza
Katarzyna
770 Święta Rito! Wstaw się do Pana Jezusa za moimi prośbami o uzdrowienie neurologiczne Beatki a
dla Agaty uzdrowienie chorych przydatków. Dla Radosława, Wacława i sąsiada Walusia pomoc w
wyjściu z uzależnień i egoizmu. O zgodę, wzajemne zrozumienie, przebaczenie i jedność w naszych
rodzinach, otoczenie naszej rodziny dobrymi ludźmi
771 Święta Rito, proszę o Twoje modlitewne wsparcie i wstawiennictwo dla Dwojga Młodych Ludzi.
Cokolwiek się stanie, niech we wszystkim działa Bóg i niech im błogosławi każdego dnia. Basia
772 Święta Rito, proszę o Twoje modlitewne wsparcie i wstawiennictwo dla Dwojga Młodych Ludzi.
Cokolwiek się stanie, niech działa względem każdego z nich Bóg i niech im błogosławi każdego
dnia...
773 Proszę o modlitwę i potrzene łaski dla mojej rodziny - męża, dzieci z rodzinami o zdrowie, dary
Ducha Świętego i unormowanie spraw finansowych. Pozdrawiam!
774 Święta Rito proszę o modlitwę w intencji mojego męża aby przestał pić i żeby zaczął nas
szanować. Prosze o zdrowie dla mnie i mojej córeczki oraz moich rodziców którzy pomagają mi

wychowywać córkę. Proszę o spokój w mojej rodzinie i żeby ten terror psychiczny już się skończył .
Dziękuję za wysłuchanie prośby.
775 Święta Rito proszę wyproś łskę przemiany życia dla Macieja, a także o podejście i zdanie matury.
Mama
776 Droga Święta Rito,
prosz Cię o wstawiennictwo u Pana Boga Najmiłosierniejszego w intencji uzdrowienia mojej duszy i
ciała, ratunku przed wiecznym potępieniem i nieba dla wszystkich dusz.
Bóg zapłać.
Chwała, cześć i dziękczynienie niech będą oddawane Panu Bogu!
Teresa
777 o szturm modlitweny by wojttek rzucil porno i samogwalt by zadna dziewczyna nie dala sie przez
niego zmanipulowac by jej nie wykorzystal jezu ty sie tym zajmij przemien serce jego
778 Święta Rito, dziękuję za Twoje wsparcie. Proszę, dodaj mi więcej odwagi, siły, cierpliwości i
wytrwałości oraz ogromnego spokoju. Dodaj mi chęci, zapału i pewności siebie. Niech będę odporną
na słowa i zachowania innych. Proszę Cię, uproś zdrowie dla Mamy, Magdy, cioci Ani i Maryli, Basi,
małego Olafa, pani Basi, pani Violetty oraz dla mnie.
779 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
780 Wpierw dziękuję za wszystkie łaski te małe i duże. Proszę o zdrowie duszy i ciała dla dzieci
:dziewczynek 3 letniej Weroniki i 5 letniej Dominiki oraz syna 19 letniego Marka, dla męża Leszka i
dla mnie Doroty o dobre wyniki echo serca z kontrastem. Proszę aby 3 letnia Weronika nie miała
wady wzrok (ma już wadę krótkowzrocznośći -0,75 i -1,5) , proszę o jej o uzdrowienie. Proszę, aby
moja cała rodzina otrzymała dar wiary i miłości do P. Jezusa. Dla zmarłych proszę o zbawienie.
Proszę o błogosławieństwo w sprawach finansowych w pracy, uporządkowanie zadań w pracy i
terminową realizację oraz pomoc w sprawie mieszkania zgodnie z Wola Bożą. Proszę o pokój, radość
w sercu i miłość dla nas.
Z Panem Bogiem
Dorota
781 Poproszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Kornelii z epilepsji.
Bóg zapłać!
matka
782 św rito prosze chron nasze dziecko. Zsyłaj na nasza droge ludzi ktorzy nas zrozumieja i pomoga
uchronic nasze dziecko przed najgorszym.
783 Sw.Rito pomoz mi wytrwac w swoim postanowieniu, pomoz szczesliwie dobrnac do konca
leczenia. Daj mi sile, wytrwalosc w pokonywaniu trudnosci. Ratuj mnie, blagam. Beata
784 Prośba o modlitwę w intencji córki o znalezienie dobrej pracy .
785 Bardzo proszę za wstawiennictwem Św. Rity o opiekę nad malutka Zuzia i Miłoszem .proszę o
zdrowie dla obojga jak i całej rodziny.o pogłębienie wiary moich dzieci .o pozbycie się lęków o
przyszłość.

786 Bardzo prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw. Rity w nastepujacych intencjach: 1. Zeby
moj brat Norbert zwiazal sie z inna dziewczyna, prosze zeby to byla praktykujaca i wierzaca
katoliczka i zeby byla Polka, jesli jest to zgodne z wola Boza. 2. O dobrego i kochajacego meza dla
mnie. 3. O dobra i dobrze platna prace dla mnie na pol etatu 4. Oraz o odwage dla mnie, zebym
dokonczyla studia. Bog zaplac!
787 Proszę o modlitwę w intencjach:
- uzdrowienia mojej córki i dar macierzyństwa dla niej,
- uzdrowienia mojego syna,
- uzdrowienia mojego męża,
- pomoc w finansach,
- oraz w Panu Bogu wiadomej sprawie.
Barbara
788 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity za pomyślne leczenie ojca i teścia, utrzymanie
przy zdrowia mojej mamy oraz dobrą śmierć dla babci.
Bóg zapłać
J.
789 Święta Rito proszę Cię o pomoc w nauce moim dzieciom.
Prosi mama .
790 św. Rito, proszę o łaskę zdrowia. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo u Boga.
Ewa
791 Św.Rito Proszę Cię Patronko od spraw trudnych,niemożliwych i beznadziejnych o wszelkie
potrzebne łaski dla mnie i moich bliskich. Ty najlepiej wiesz co mnie trapi,co mnie smuci i przez co
niekiedy tracę nadzeję. Proszę Cię uproś u Boga dobrego męża dla mnie, abym ułożyła sobie w końcu
moje życie uczuciowe... Pomóż mi w znajomości z Mateuszem ,zbliż Nas do siebie , uproś i dla Niego
łaski potrzebne w Naszej znajoności. Pomóż mi również w moim życiu zawodowym.
Święta Rito Modl się za nami.
792 Święta Rito, Ty nigdy nie odmawiasz nikomu pomocy, proszę pomóż i mojej rodzinie. Święta
Rito, proszę Cię o wstawiennictwo do Boga o zdrowie i dar macierzyństwa dla córki; o zdrowe oczy i
stawy dla mnie, o zdrowie dla męża i dla mamy, aby choroba nie postepowała. Proszę Cię o opiekę
nad nami. Teresa
793 Proszę Św. Rito o wstawiennictwo u Boga za moją całą rodzinę, by była w opiece. By problemy
dnia codziennego znalazły rozwiązanie. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny, miłość i wytrwałość.
Paweł.
794 Proszę o Modlitwę za Wojtka o jego zdrowie. Ukonczenie studiow i wszystkie jego intencje ktore
nosi w sercu. Prosze o modlitwę za Malgorzate jej zdrowie i wszystkie jej intencje .Prsba o
błogosÂŁawienstwo Boze dla MirosÂŁawa. Z gory dziekuje Szczesc Boże. Małgorzata
795 Proszę o modlitwę przede wszystkim za moją mamą Donatę. Proszę aby uwierzyła i pokochała
Jezusa oraz aby zdążyła na operację i nawróciła się . Ma zapchaną żyłę i zrobił jej się skrzep i w
każdej chwili grozi jej zator lub wylew. Powinna w chwili oderwania skrzepu znajdować się na stole
operacyjnym, tak powiedział lekarz. Czeka na poprawienie wyników krwi aby poddać się leczeniu i
operacji.
Proszę o wiarę i ochronę dla mojej siostry Moniki 47 letniej. W zeszłym roku w 1/2017 została wdową
i nie może się odnaleźć. Szuka sensu życia i nie może spotkać Jezusa. Bliscy znajomi robią jej
hipnozy, sprawdzają w numerologii numery. Boję się że zbłądzi i zawędruje do diabła, nie spotka
Pana Boga.

Dziękuję za Babcię Agnieszkę. Proszę dla niej o zdrowie. Ma 91 lat i modli się na różańcu za całą
rodzinę. Bardzo ukochała Pana Jezusa i Matkę Najświętszą.
796 Święta Rito - Patronko spraw trudnych i beznadziejnych, zwracam się do Ciebie z prośbą o
wybłaganie pracy dla mojej córki. Niech Pan Bóg się zlituje i udzieli swojej łaski, aby córka mogła
otrzymać pracę, o którą się stara od dłuższego czasu. Święta Rito - Ty wiesz jak bardzo Cię proszę o
wstawiennictwo w naszej sprawie. Racz na nas wejrzeć swym łaskawym wzrokiem.
Twoja czcicielka
Marzanna
797 O URATOWANIE SYNA MARCINA- JEGO UZDROWIENIE, UWOLNIENIE I
NAWROCENIE.
798 Sw. Rito patronko spraw trudnych dziekuje za wysłuchane moje prosby i wstawiennictwo za mnie
u Boga. teraz znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej, chcemy sie pobrac z moim chłopakiem, ale
brakuje nam pieniedzy, prosze wypros nam siły i znalezienie rozwiazania tej sytuacji.
Twoja czcicielka Sylwia
799 Ukochana Rito,
Dziękuję Ci za wszystkie uproszone łaski!
Proszę nie ustawaj w swoim wstawiennictwie za nami.
Uproś mojemu mężowi pracę zgodną z wolą Bożą.
Uproś nam rozpalenie charyzmatu małżeństwa i abyśmy stawali się coraz lepszymi małżonkami i
rodzicami.
Niech dobry Bóg wybaczy nam wszystko czym do tej pory zawiniliśmy jako małżonkowie i rodzice.
Uproś nam obfite owoce wspólnych rekolekcji na które się niebawem wybieramy.
Dla siebie proszę o łaskę uwolnienia od spóźnialstwa, z którym borykam się od dzieciństwa a które
tak bardzo mi przeszkadza w codziennym życiu. Proszę uproś mi więcej zdrowia fizycznego i
psychicznego żebym z radością mogła służyć bliskim i tym, do których pośle mnie Jezus
Uproś łaskę przebaczenia w rodzinie Pani Jadwigi.
Zawierzam Twojemu wstawiennictwu moją chrześnicę, moich braci, rodziców i teściów i tych którzy
poprosili mnie o modlitwę, aby dobry Bóg obdarzył ich wszelkimi błogosławieństwami i łaskami
potrzebnymi do zbawienia.
800 ,bardzo proszę o modlitwę ,żeby Pan Bóg obdarzył własnym potomstwem małżonków Bożenę z
Sebastianem. Oczekują 8lat.

