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Intencje z dnia 11 czerwca:
818 Proszę o łaskę zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla o. Marka Walkusza- misjonarza.
819 Święta Rito
z całego serca proszę Cię o pomoc w sesji, wiarę w siebie i nie poddawanie się. Proszę pomóż mi
dotrwać do lipca w pełni sił. Dziękuję Ci za wszystko co od Ciebie otrzymałam.
Ewelinka
820 Boze dziekuje Ci za wszystko co dla mnie uczyniles za wstawiennictwem Sw Rity. Prosze o
zdrowie dla moich dzieci, meza, mamy i dla mnie. Prosze o dobrych wspolmalzonkow dla moich
dzieci. O szczesliwa podroz dla syna i corek i meza. Prosze o pomoc w pracy dla Iwony, Prosze tez,
zeby pracy Joasi nie byla uciazliwa albo zeby znalazla lepsza stala prace. O nawrocenie syna. Boze Ty
znasz nasze dusze, spraw zebysmy nigdy nie zbladzili z Twojej drogi. Sw. Rito powiedz Jezusowi, ze
bardzo Go kocham
821 Św. Rito dziękuję Ci za moc Twojej modlitwy i proszę o jeszcze jej więcej w moim życiu .
Proszę Cię św. Rito o modlitwę :
- za mnie o nawrócenie , o to bym umiał się dobrze modlić , by dobrze wszystko było u mnie ze
zdrowiem , w pracy , rodzinie , z finansami , w życiu prywatnym , bym mógł zwalczyć jakoś tą
nerwicę .
- o pokój na całym świecie.
- za liczne i święte powołania kapłańskie , zakonne , misyjne i inne.
- za duszę babci Teresy i duszę dziadka Antoniego o wszelkie potrzebne dla nich łaski ,o miłosierdzie
, o życie wieczne z Bogiem .
- za te wszystkie dziewczyny i kobiety , które poznałem na masażach erotycznych i seks spotkaniach ,
by jak najszybciej to wszystko zostawiły , z tego się nawróciły , z tego się uwolniły , od tego odeszły ,
by poprostu zrozumiały , że to co robią to grzech , by jak najszybciej się zmieniło coś w nich , w ich
sercach , umysłach , duszy , by to zostawiły i inaczej sobie życie ułożyły i jeszcze dziękuję za te
wszystkie dziewczyny , które to zostawiły , bardzo dziękuje .
- za moją koleżankę Alicję i jej córeczkę , by wszystko było u nich dobrze, pomagała jej nadal siostra i
rodzice , by może kogoś poznała , znalazła dobrą pracę i bym może mógł ją jeszcze zobaczyć .
- za mnie bym poznał bardzo dobrego lekarza , który by mi pomógł w leczeniu kręgosłupa .
- za wszystkie dusze w czyścu cierpiące o wszelkie potrzebne dla nich łaski by były jak najszybciej z
Bogiem w Niebie.
- za mnie bym miał często jakieś fajne sny .
822 Św. Rito proszę o dar macierzyństwa. Wspomóż nas w tym trudnym czasie. Otocz opieką i dodaj
siły. Pozwól zostać rodzicami gdyż tylko tego brakuje nam do pełni szczęścia.
Błagam Cię również o opiekę nad moimi najbliższymi rodzicami, mężem, siostrą. Pozwól mi także jak
najdłużej dobrze widzieć aby moja choroba oczu nie postępowała. Karolina
823 Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla mojej rodziny.
Janusz
824 Bogu znana intencja
825 Za wstawiennictwem sw. Rity proszę o wyleczenie szwagra z nałogu
oraz o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie.

M.G.
826 Św. Rito dziękuję za pomoc w potrzebie. Bardzo proszę Cię o zdrowie dla ukochanej Babci Stasi.
Marzena
827 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o opiekę i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny.
Proszę o wyleczenie z choroby mojej mamy, o zdrowie dla taty, męża i syna oraz dla mnie. Bardzo
proszę miej nas w Swojej opiece. Joanna
828 Kochana Swięta Rito z Całego Serca Dziękuję za każdą uproszoną i otrzymaną łaskę. Jesteś Moja
najlepszą Przyjaciółką i Orędowniczką u Boga. Dziś Błagam nadal aby mi się poukładało z
Mariuszem, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze, a którego tak Kocham, proszę abyśmy byli
razem i aby Mariusz został moim mężem, Proszę aby wszystko było bardzo dobrze w pracy u mojej
pani dyrektor Lidii, która prosiła o modlitwę. Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej kochanej
mamy Marii dla brata Mirka rodziną i dla kuzynki Agaty z rodziną i o całkowite uzdrowienie dla
Marceliny. Wielkie Bóg zapłać za każdą modlitwę.
829 Św.Rito wyproś dla mojego męża łaskę nawrócenia i uwolnienia się z nałogu alkoholizmu i
pornografii i uproś łaskę szczerej pokuty.
830 św. Rito, bardzo Cię proszę, pomóż naszej córce, aby nie zeszła na złą drogę.
Małgosia K.
831 Świętą Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby połączył na nowo, odrodził i
uzdrowił małżeństwo Agnieszki i Michała, zesłał łaskę powrotu miłości. Proszę aby miłość, która nas
połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze
małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia dla nas. Dla Boga nie
ma nic niemożliwego.
832 Św. Rito patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych, Ty która zawsze nas wysłuchujesz i
wstawiasz się w naszych potrzebach do Jezusa Chrystusa błagam Cie daj mojej córce ładnego i
dobrego mężna. Spraw żeby już nie była sama i znalazła sobie ładnego, dobrego i czułego chłopaka i
szczeliwie wyszła za mąż. Św. Rito módl się za nami.
833 Proszę o modlitwę o spełnienie wszystkich łask o które proszę Św. Rite.
834 Święta Rito! Proszę Cię o pomoc w związku z moją sytuacją finansową. Pomóż mi wyjść z
zadłużenia. Proszę również o zdrowie moje i mojej rodziny a także poprawę warunków pracy.
835 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej rodziny jak i również za powodzenie w zdaniu mojego
piątkowego (15.06.2018) egzamin na prawo jazdy. Dziękuję
836 Św Rita Dziekuje za łaski , które otrzymałam za Twoim
Wstawiennictwem. Proszę Cię o opiekę nad moimi dziecmi .Proszę Cię aby mój starszy syn przestał
kłamać i grać ,żeby skończył studia i znalazł swoją drogę .Mlodszy syn żeby dostał się na kierunek o
którym marzy i żeby odzyskał wiarę w siebie.
Proszę Cię o łaski które potrzebuje mój mąż ,zdrowie cierpliwość i spokój i zeby znalazl prace.
Kochana Rito zbliża się termin rozprawy proszę ,pomóż nam ja przebrnąć i żeby zakończyła się
pomyślnie dla nas , błagam Cię o Twoje wstawiennnictwo szczególnie w tej bardzo trudnej dla nas
sprawie.Prosze wspieraj nas w życiu
W obcym kraju .
Proszę Cię także o pomoc w znalezieniu pracy , pomóż w nauce języka i odgoń strach który jest ze
mną cały czas . Proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny.
Kochana Św Rito wstaw się za nami.
Aneta

837 Proszę Cię Panie Boże za wstawiennictwem Sw. Rity o pomyślne zakończenie moich trudnych
spraw, daj mi siłę do szybkiego rozwiązania żebym nie wpadła w jeszcze większą depresję. Pozwól
mi dalej pomagać tym, którzy bardzo mnie potrzebują. Panie, Ty o wszystkim wiesz,więc wysłuchaj
mnie i spraw, by przy skutecznym wstawiennictwie Św. Rity sprawy zakończyły się szybko i
spokojnie. Szczegolnie dzisiaj proszę Cię Sw.Rito bądź przy mnie i wspieraj by sprawa zakończyła
się pomyślnie.
T.
838 w intencji naprawienia relacji z mężem, odmienienia naszych serc i
życia w zgodzie.
839 Święta Rito wstaw się za mną u Ojca Naszego,módl się za moje zdrowie i moich najbliższych,za
duszę mojej zmarłej Mamy.Niech mi się wiedzie finansowo i w życiu prywatnym.
840 Błagam Cię Święta Rito o uzdrowienie Kamila, proszę pomóż w naszych kłopotach finansowych
841 proszę o modlitwe o trzeżwość dla syna Piotra i o zgode małżeńską dla Kasi i Krzyśka
842 Kochana św.Rito z serca dziękuję ci za uproszone łaski u Boga.Prosząc o dalsze twoje
wstawiennictwo u Boga i Mateńki św. proszę dla mnie o łaskę szczęśliwej operacji i szybkiego
powrotu do zdrowia .Bardzo proszę o uproszenie potrzebnych łask dla mojego syna z rodziną,żeby
wszelkie problemy się skończyły i rodzina mogła szczęśliwie zamieszkać razem,uproś proszę aby mój
syn dostał podwyżkę a synowa dobrą pracę,proszę aby ich problemy finansowe się skończyły,proszę
również o opiekę Bożą w czasie podróży mojego syna z moją wnuczką niech Mateńka kochana ma ich
w swej możnej opiece.Amen
843 Jak co miesiąc proszę o modlitwę w nowennie czerwcowej za wstawiennictwem św.Rity
Z pamięcią modlitewną
Bernadeta z rodziną
844 Proszę o modlitwę o udaną operację taty oraz skuteczne leczenie pooperacyjne, o wstrzymanie
rozwoju choroby nowotworowej, oraz o zdrowie dla mamy, o powrót jej do pełnej sprawności. Święta
Rito wstaw się za nami.
Gabriela
845 Św. Rito dziękuję za Twe wstawiennictwo i proszę wypraszaj mi łaskę uzdrowienia
psychicznego.
Asia
846 Proszę Cię św. Rito o uzdrowienie i Dary Ducha Św. dla Norberta. O Boży pokój i miłość w
rodzinie. O zdrowie dla Mamy, i miłość i cierpliwość w związku.
Joanna
847 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach najczęściej wymienianych w moich modlitwach.
Szczęść Boże. Dorota.
848 Proszę o modlitwę do Sw. Rity o zdowie dla Jolanty i Janusza, o zdrowie dla Artura.
O pomoc i pojednanie w rodzinie o uzdrowienie i nawrócenie dla Antoniego, o laski i zdrowie dla
rodzeństwa z rodzinami.
849 Proszę o łaskę uzdrowienia Macieja i zdrowie dla całej piątki oraz o ich szczęśliwe małżeństwo i
rodzinę, dostatek materialny, o zdrówko dla Adrianka i żeby Maciej zdał egzaminy, do których się
przygotowuje. Proszę o zdrowie dla mamy, dla braci i ich rodzin i dla mnie oraz o szczęśliwe
zakończenie bardzo ważnych spraw. Bóg zapłać za modlitwę i szczęść Boże dla sióstr. M P

850 proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, za męża który
opuścił naszą rodzinę, o rozeznanie naszej drogi, za porzucone córki,
za mnie o siły do walki o ocalenie małżeństwa. Św Rito zanieś
prośby, byśmy zechcieli i umieli odbudować naszą rodzinę, bysmy mogli
iść dalej drogą wyznaczoną przez Boga, by przysięga małżeńska nie
była tylko tekstem wypowiedzianym przed ludźmi, ale bysmy umieli się z
niej wywiązać względem siebie i Boga.
851 Święta Rito!
Dziękuję Ci za opiekę podczas ciąży, dziękuję Ci za wstawiennictwo, za otrzymane łaski zdrowia dla
mnie i dla mojego synka. Wiem, że to dzięki Twojej pomocy wszystko zakończyło się szczęśliwie.
Święta Rito miej nas w swojej opiece, wstawiaj się za nami, czuwaj nad naszą rodziną. Proszę Cię o
łaskę zdrowia dla moich synków, rodziców, męża, czuwaj nad Mikołajem, pomóż mu w trudnościach,
aby szczęśliwie dorastał.
Twoja czcicielka Małgorzata
852 Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
O pomyślny i skuteczny przebieg obecnego leczenia.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla niej bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
Proszę także o modlitwę w intencji o zdrowie dla dziecka,które nosze pod serem.
Prosze o to by rozwijalo sie dobrze, by ciaza przebiegła bez komplikacji a dziecko urodziło sie zdrowe
i w wyznaczonym terminie.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
853 W miesiącu czerwcu proszę o modlitwę w intencji mojego syna Mateusza który ma już 35 lat o
wstawiennictwo św.Rity w znalezieniu dobrej żony.
854 Swięta Rito błagam o Twoje wstawiennictwo i pomoc w wyproszeniu u Boga łaski uratowania
mojego małżeństwa. Proszę o to, żeby Bóg połączył nas i pomógł nam zbudować rodzinę.
855 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim
wstawiennictwem.
Św. Rito, łącząc się w modlitwie nowenną w czerwcu, błagam o opamiętanie i nawrócenie mojego
ojca.
Chroń nas, a przede wszystkim Mamę przed skutkami jego grzechów.
Miej w opiece naszą rodzinę, aby się nie rozpadła.
Daj nam siłę przetrwać ten bardzo trudny okres nie tylko pod względem zawodowym, ale i
rodzinnym.
Dziękuje za dar posiadania dzieci i męża, zdrowie nasze i całej
rodziny. Miej nas w swojej opiece.
Bardzo proszę o łaskę cierpliwości, spokoju, opanowania i
łagodności.
Chroń nas nieustannie od złego.
Wyjednaj nam łaskę długiego, zdrowego i spokojnego życia.
Miej w opiece moje małżeństwo i dzieci.
Obdarz nas mądrością dobrego ich wychowania na porządnych
ludzi.
Łącząc się w modlitwie - Anna

856 Sw RITO W tOJE RECE SKLADAM ME PROSBY .ZAJMI SIE BO JA JESTEM ZA SLABA I
NIC NIE ZALEZY ODDEMNIE .Moge pokornie prosic abys mi wyjednala te prosby u BOGA
najlepszego Ojca. Wysluchaj mnie laskawie
857 Proszę o modlitwe w intencji Blogoslawienstwa Bozego dla mnie i czlonkow rodziny.
Anna H.
858 Święta Rito,
proszę o zdrowie dla moich najbliższych i zgodę w naszej Rodzinie.
Proszę szczególnie o Twoje wstawiennictwo w intencji mojego brata i jego małżeństwa.
M
859 Serdecznie dziękuję sw. Rito za wstawiennicto i wysłuchanie moich próśb. Prosże o zdrowie dla
całej rodziny Buchaczów, Korzeniowskaich, Kisielewskich, Nowosińskich.
860 Swieta Rito niezmiennie prosze o dar macierzyństwa dla Matyldy i odzyskanie zdrowia dla
Magdaleny-matka
861 Prosze o modlitwe w intencji siostrzenicy Mai o powrot do zdrowia,o szczesliwa operacje guza
nadnercza.Bóg zapłac
862 Św. Rito dziękuję za wszystkie wyproszone łaski i proszę o modlitwę w intencji;
dziękczynnej za wszystkie wyproszone łaski, zdrowie z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej
rodziny
zdanie matury i rozeznanie woli Bożej dla Aleksandry w dorosłym życiu oraz wybór właściwej drogi
życiowej
o potrzebne siły dla Małgorzaty w leczeniu, uzdrowienie z choroby i opiekę Matki Najświętszej
Św. Rito wypraszaj potrzebne dla nas łaski i módl się za nami
863 Kochana św Rito proszę o opiekę i zdrowie dla córki Agaty dla Krzysztofa i Krystyny . Proszę o
dobrego męża dla córki Agaty . Wymódl u najwyższego św Rito tę łaskę.Proszę Cię św Rito o
wsparcie dla córki Agaty w nowej pracy
864 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny.
Szczególnie o zdrowie i pomoc w pewnych bardzo niepokojących problemach zdrowotnych oraz brak
konieczności przeprowadzania pewnych poważnych badań.
2. Dla Synka - o pomoc w pewnych sprawach, uzdrowienie z wady wzroku i innych problemów
zdrowotnych, o dobre relacje i przyjaźnie z kolegami, dalsze dobre wyniki w nauce.
3. O wzajemną wyrozumiałość, ciepło, szacunek i miłość w naszej rodzinie. O kontynuację częstej
spowiedzi i Komunii św. dla Żony, o znalezienie dla Niej odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego,
spełnienie marzeń, planów zawodowych i życiowych.
4. O pomoc, powodzenie i dobre wybory w aktualnych planach i decyzjach osobistych,
mieszkaniowych i zawodowych. O pomoc w znalezieniu dobrego mieszkania lub domu oraz w pewnej
sprawie. O powodzenie obecnych i przyszłych projektów i planów zawodowych, a szczególnie tych,
za które obecnie się bardzo modlę.
5. O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla najbliższych, szczególnie Rodziców. O uzdrowienie
dla Mamy i Teściów. O częstą Komunię Św. dla Mamy. O akceptację w środowisku dla siostrzeńca.
6. O radość życia wiecznego dla śp. Babci i Taty, pocieszenie, zdrowie, łaski Ducha Św. i opiekę Bożą
dla Mamy, z podziękowaniem Dobremu Bogu za całe życie Babci i Taty, dobrą śmierć i wszystkie
otrzymane łaski podczas ich choroby. O radość życia wiecznego dla najbliższych.
7. Za duszę ś.p. Marka, ś.p. Jacka i ś.p. Janiny i za ich rodziny. O zdrowie poważnie chorych córek
znajomych. O zdrowie dla żon pewnych znajomych. O ulżenie w cierpieniach i szczęśliwą śmierć dla
ciężko chorego Jacka oraz radość życia wiecznego.

8. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej
865 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując za dotychczasowe wstawiennictwo - o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny.
Za Tatę, o siły i zdrowie.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamy Danuty oraz wszystkich Zmarłych z naszej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Za pomyślność firmy, w której pracuję, o mądrość dla Zarządu i za pracowników.
O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Romka i Łukasza.
Za kapłanów: o. Wojciecha, o. Alberta i ks. Jana, o świętość ich powołania.
Za Franciszka i jego rodzinę, o Boże błogosławieństwo.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej.
Za wszystkich moich przyjaciół, siostry i braci ze wspólnot oraz ludzi, których Pan Bóg stawia na
mojej drodze. Za wszystkich, którzy proszą mnie o modlitwę.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.
O łaskę nawrócenia dla grzeszników.
Ala
866 Maryjo Przenajświętsza pokornie proszę o wstawiennictwo w modlitwie o łaskę przerwania
węzłów wszystkich przekleństw, zatrzymania skutków wszystkich uroków, złych życzeń, złych myśli
jakie nałożyli na innych ludzi, zwierzęta, na słowa i na rzeczy :
Robert, Mateusz, Magdalena, Monika, Renata, Monika, Renata, Piotr, Małgorzata, Adam, Teresa,
Magdalena, Teresa, Joanna, Izabela, Karolina, Agata, Maciej, Patrycja, Jakub.
867 sw Rito proszę o zdrowie dla mojego synka i pokój w naszej rodzinie
868 proszę o dalszą modlitwę
B.R
869 zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę i wsparcie u Św Rity abym w końcu zaznała trochę
szczęścia i znalazła miłość. Modlę się codziennie czasami mam tzw załamania wiary ale zawsze sie
otrząsam karce w myślach bo tak naprawdę w głębi duszy wierzę żę tylko Bóg i wszyscy Święci mogą
mi pomóc. Pomóc odnależć sens życia, dzielić te życie z mężczyzną odpowiedzialnym, i dobrym dla
mnie i dla naszych wspólnych dzieci. BŁAGAM o modlitwę a zarazem dziękuję za rozwiążanie
mojego problemu (to było jkaies 2 lata temu) za pozytywne rozwiążanie dla mnie i mojej rodziny.
Czekam i wierzę że gdzieś tam na górze Bóg tak pokieruje moim życiem że będzie ono pełnią
szczęścia bo narazie to nie było dnia abym ogła powiedzieć tak jestem spełniona i szzcęśliwa.
Czekam na ten mój osobisty cud Ewelina
870 Droga Święta Rito dziękuje za wysłuchanie moich modlitw które do Ciebie zanosiłam i proszę o
kolejne. Proszę o to by wszystkie moje dotychczasowe sprawy potoczyły się pomyślnie, żebym mogła
szczęśliwie rozpocząć nowy etap w życiu. Proszę również o miłość dla mnie i w mojej rodzinie, o
zdrowie i siły dla moich rodziców, rodzeństwa i najbliższych, wierzę że Ty nie opuszczasz tych co
zanoszą do Ciebie swoje modlitwy. Droga Święta Rito módl się za nami. Ania
871 Intencje na czerwiec 2018
Z okazji rocznicy ślubu, pragnę podziękować Panu Bogu za sakrament małżeństwa - za męża i za
synów oraz za dotychczasowe życie.
Panie Jezu prowadź nas każdego dnia swoimi drogami. Matko Przenajświętsza módl się za nami. św.
Rito , św. Józefie wstawiajcie się za mną i moja rodziną do Jezusa i upraszajcie dla nas potrzebne
laski, do uświęcenia naszej rodziny.

teresa
872 Przychodze znow z prośbą. Swieta Rito znasz moje myśli wiesz co mnie boli i trapi. Jak problem
meza alkoholika sie wycisza to wlancza sie problem pracy. Od dawna szefowej mowie ze nie
wyrabiam mam za duzo pracy to udaje ze tego nie slyszy. Odwalam prace sama a powinno byc
conajmniej jeszcze dodatkowo 0.5etatu. Ostatnio prosilam aby mnie oddelegowala do innej pracy.
Skonczylo sie na pustych obietnicach. Dzis przyszla mloda dziewczyna dostala moj awans na ktory
2lata pracowalam. Szefowa doskonale wie ze nie zrezygnuje z pracy bo mam w domu na utrzymaniu
dziecko i meza pijaka.Swieta Rito pomoz mi bo ostatnio mam tak silne zawroty glowy. Boje sie
bardzo co dalej bedzie
Kasia
873 Święta Rito błagam Cię o dobre wyniki badań w chorobie nowotworowej, pomóż mi pokonać tą
chorobę , wstaw się do Jezusa Mołosiernego o moje wyzdrowienie
i wspieraj mnie w tej ciężkiej chorobie. Twoja wierna służebnica Henryka
874 prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach,dziekuje z Bogiem,Joanna
875 Święta Rito, dziękuję Ci za łaski, które wypraszasz dla nas. Dziękując za pielgrzymkę do Lourdes
, proszę o owoce dla nas.
Oddaję Ci w opiekę moje dzieci i wnuki, prosząc o łaskę wiary dla nich, o błogosławieństwo Boże ,
oraz
- o zdrowie dla Kuby, Agaty, Wojtka i jego rodziny, szczególnie dla Karola, Krzyśka Maćka, Moniki i
osób mi bliskich
- o dobry wynik matury Agaty i wybór właściwych studiów dla niej i dla Kuby
-o błogosławieństwo w wyborach życiowych moich bliskich
- o kompetencje porzebne Kubie w pracy i w życiu, pozytywne rozwiązanie spraw mieszkaniowych,
- o łaski dla osób, ktorym winna jestem wdzięczność, dla tych którym winna jestem modlitwy oraz
tych, których swoim postępowaniem skrzywdziłam
- o pracę dla Krzyśka i potrzebne łaski dla jego rodziny ( w 30 rocznicę ślubu)
Święta Rito, chroń nas od złego, prowadź i wypraszaj dla nas Miłosierdzie Boże.
Teresa
876 Dobremu Bogu, polecam w modlitwie nasz polski naród i przyszłość polskich dzieci, a
szczególnie sprawę szczepień.
Proszę o:
szczęśliwą starość, zdrowie i dobrą, chrześcijańską śmierć dla moich rodziców,
szczęśliwy zabieg i powrót do zdrowia dla mojego taty,
uwolnienie od alkoholizmu dla rodziny Zbyszka, a dla Jego duszy o życie wieczne,
dla mnie o uzdrowienie wewnętrzne, cielesne, nawrócenie i przemianę duchową.
877 Proszę o włączenie do nowenny modlitwy o wstawiennictwo św. Rity w intencji syna Damiana o
łaskę wiary i pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty, o przemianę serca
i uzdrowienie duchowe wewnętrzne, o znalezienie stałej pracy, o wytrwałość w pracy, o dobrą żonę i
potomstwo.
W intencji córki Anny o łaskę wiary, dobrego męża i potomstwo, stabilizację w pracy oraz pokój
ducha, zdrowie i siły dla syna, córki, męża i dla mnie, prosi Krystyna
878 Święta Rito bardzo proszę o Twoje wstawiennictwo, o zdrowie, spokój duszy i szczęście.
879 proszę o zdrowie isiły spokój izgode
880 Kochane siostry proszę w tej nowennie o modlitwę za mojego męża Sebastiana aby ustąpiłyjego
bóle głowy. Proszę za tatę Hieronima o uzdrowienie z choroby stopy cukrzycowej oraz za mnie o

szczęśliwą operację mojej nogi abym jak najszybciej wróciła do zdrowia.serdeczne Bóg zapłać za
modlitwę. Jezu ufam Tobie.amen
881 Intencje na czerwiec:
W intencji znalezienia dobrego fachowca i pomyslnej naprawy instalacji gazowej w domu.
O dobrą decyzję w sprawie operacji i światło Ducha św dla operujacych lekarzy.
Patrycja
882 Sw Rito wstaw się do Pana Boga o zdrowie dla Wiktora i jego
Rodziców poproś Pana o to żeby Wiktor zaczął mówić i mógł być jak inne dzieci.
883 Sw.Rito prosze pomoz mi odnalez obraczki dziekuje
884 Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania moich problemów finansowych
885 prosze o modlitwe sw.rito o zdrowie dla nas oraz moich wnuczek dziekuje za otrzymane laski
bogzaplac K.M.
886 Święta Rito Twojemu wstawiennictwu powierzam mojego wnuczka Jakuba w dniu Jego 3.
rocznicy urodzin. Proszę uproś dla Niego łaskę zdrowia. Niech prawidłowo się rozwija i ma radosne
dzieciństwo. Joanna
887 Za wszystko o co serce pokornie prosi. Za naszą niepodległą Ojczyznę.
888 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych
spraw, żeby mój mąż wyprowadził się i ze mną się rozwiódł,
nie ma sensu ciągnąć na siłę tego małżeństwa,
ja i dzieci jesteśmy nieszczęśliwi.
Ile można żyć w biedzie, a mąż wciąż nie pracuje.
Święta Rito, spraw żeby zniknęły mi torbiele, bo ja muszę żyć dla moich dzieci,
muszę pracować, żeby im pomagać i wspierać.
Pomóż nam Święta Rito.
Szczęść Boże.
Kasia
889 Intencja do sw Rity,intencja do nowenny czerwcowej. Prosba o wstawiennictwo w sprawie
pozytywne zalatwienie odszkodowania zdrowotnego.
Bog zaplac
Barbara
890 W intencji nawrócenia brata, bratowej, bratanka, w intencji nawrócenia siostry z rodziną, w
intencji nawrócenia Dariusza, uzdrowienia z ciężkiej choroby, uwolnienia z nałogów
891 Pokornie proszę św. Ritę o wstawiennictwo w modlitwie o uzyskanie łaski uzdrowienia i
uwolnienia moich synów, o powrót do matki, do domu, o uzdrowienie i uwolnienie osoby Panu Bogu
wiadomej, o błogosławieństwo otrzymania dobrej pracy z dobrymi dochodami.
892 Święta Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo do Boga w dalszym ciągu proszę o modlitwę za
moich synów ,synową ,za jej stan błogosławiony za mojego męża i mnie samą.Bóg zapłać za
wszystkie łaski.
893 Proszę Cię Św Rito o łaskę wiary i nawrócenia dla Łukasza, Piotra, Doroty i Uli
Wierzę że dobry Bóg za Twym wstawiennictwem wysłucha moja modlitwę i przywróci moje dzieci
do kościoła i poprowadzi je Swoimi drogami
Dziękuję , Dorota

894 Święta Rita proszę o zdrowie dla Wiktora, Eli, Marzenki, Mateusza i Mariusza. Choroby
nowotworowe.
895 Intencje na nowennę czerwcową do św. Rity
Moja kochana św. Rito! Dziękuję Ci za wszelką nad nami opiekę modlitewną. Twej modlitwie
wstawienniczej szczególnie powierzam mojego syna aby wszystkie sprawy związane z jego
kształceniem oraz końcowe egzaminy przebiegły dla niego pomyślnie. Proszę o zdrowie dla niego a
także o to aby na swej drodze spotkał dobrą dziewczynę, z którą będzie mógł iść przez życie.
DM
896 Droga Święta Rito bardzo proszę Cie w modlitwę w intencji mojego zdrowia i zdrowia mojej
rodziny oraz o dar małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Dodaj mi siły żebym wzięła się na odwagę i
potrafiła pozytywnie przeprowadzić rozmowę która mnie czeka.
897 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.
898 Św. Rito
Proszę Cię o zdrowie mojego Taty Romka, jutro ma kolejne badania , które mamy nadzieje nie okażą
się złe tylko wykluczą wszystkie złe podejrzenia.
899 Św. Rito proszę Cię o pomoc, wiem że mi pomagasz ale nadal proszę ze złamanym sercem o
więcej.
Proszę Cię wyproś nam łaskę u najwyższego, wstaw się za nami. Za Justynę i Daniela o pogodzenie i
stworzenie szczęśliwego związku. Proszę Cię o mądrość cierpliwość, zaufanie. Proszę aby Daniel
otworzył dla Mnie swoje serce.
Żeby wkońcu przestał się bać i zaufał.
900 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci i pomoc w rozwiązaniu problemów z pracą i
mieszkaniem
901 proszę o wpisanie następującej intencji do księgi intencji św. Rity
- za Mamę o zdrowie i wyleczenie z dolegliwości skórnych i alergii oraz o łaskę miłości i łagodności
- za Tate o wiarę i uzdrowienie z nałogu
- za siostrę o dary Ducha św.
- za siebie o dobrego męża i otwarcie się na drugiego człowieka,
- za Dusze w czyśćcu cierpiące
902 Święta Rito, proszę o zdrowie i pomyślność dla Kasi oraz w intencjach Bogu wiadome.
903 Proszę w o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu kilku życiowych spraw, o czystość w
związku oraz o odwagę do podejmowania decyzji zgodnych z Boskimi przykazaniami, zwłaszcza
wtedy, kiedy jest to trudne.
904 Proszę Cię święta Rito o dobrą i pomyślną diagnozę lekarską
dla mojego taty, o zdrowie i potrzebne łaski dla moich rodziców.
905 Proszę dobrego Boga Ojca za wstawiennictwem św. Rity o Boże Błogosławieństwo, miłość i
radość w małżeństwie i rodzinie mojej i mojego rodzeństwa.
z Bogiem
Piotr

906 Proszę o modlitwę w intencji rodziców Aliny i Henryka, o Błogosławieństwo Boże na każdy
dzień.
907 Sw. Rito dzekuje za każdy dzień, za otrzymane łaski, te widoczne i te niewidoczne,niedocenione.
Proszę o dalszą opiękę, o zdrowie dla całej rodziny, szczególnie dla mamy, również polecam tatę,
borykającego się z nałogiem alkoholowym. Proszę rozwiąz ten problem, rozwiąż, gdyż jest przyczyną
zła w mojej rodzinie, proszę również o trzeźwośc w parafii i w Ojczyźnie. Proszę o zgodę w rodzinie,
w parafii, o pokój na świecie i w Polsce, o mądrze prowadzoną politykę, o dobrą pracę,o nawrócenie
dla siostry Katarzyny, jej chłopaka, również dla Pawła i Julii, o przemianę serca dla E. , o łaski dla
rodzeństwa, o szczęsliwe rozwiązanie dla bratowej, o bezpieczne dojazdy i przyjazdy z pracy. Proszę
także, jeśli jest taka Wola Boża, o znalezienie dobrego męża."M.
908 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o modlitwę za małżeństwo Kamili i Dariusza oraz o
rozwiązanie problemów finansowych. Proszę również o pomoc w trudnej sytuacji w pracy. Bóg
zapłać.
909 Święta Rito, proszę o szczęśliwe ułożenie się sytuacji w pracy. Amen
910 Święta Rito. Proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga za wszystkie chore dzieci, które walczą
o życie (szczególnie z fundacji siepomagam). Proszę ubłagaj łaskę zdrowia dla nich, a dla rodziców
siłę, aby wytrwali ten trudny czas.
Bądź pochwalona Święta Rito na większą chwałę Bożą!
Magdalena

