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Intencje z dnia 12 czerwca:
911 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało,
prosimy o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz
wszystkich ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności
prosimy o dar potomstwa dla Ani i Stanisława, dziękujemy dar poczętego dzieciątka dla Justynki i
Marcina, prosimy również o kolejny dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla
Agnieszki oraz dla naszych kochanych rodziców, pomagaj nam w załatwianiu różnego rodzaju spraw
Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
912 O potężna i sławna Święta Rito,
cała moja nadzieja jest w Tobie Św. Rito!!! Proszę Cię uproś dla Kingi i Marcina dar macierzyństwa.
Pomóż im zostać rodzicami.
Agnieszka
913 O potężna i sławna Święta Rito,
cała moja nadzieja jest w Tobie Św. Rito!!! Błagam Cię, uproś dla mnie i dla mojego męża zdrowie.
Bez dobrego zdrowia nie mozemy efektywnie pracować. Prosimy Cie o godną pracę abysmy mogli
zapewnic byt naszej rodzinie.
914 O potężna i sławna Święta Rito,
błagam Cię, ubłagaj dla mnie u Boga szybki powrót do dobrego zdrowia, dziekuje z całego serca za
dar macierzyństwa. Cała moja nadzieja jest w Tobie Św. Rito!!! Proszę Cię uproś dla mnie i moich
najbliższych łaskę nawrócenia, dar dobrej spowiedzi, łaski potrzebne tu na ziemi, spokój duszy,
zdrowie, pomoc w trudnych chwilach, pokorę i wiarę w plan Boga dla nas, chroń nas od złego i
nieprzyjaciół. Proszę uproś u Naszego Ojca miłosierdzie dla dusz zmarłych moich najbliższych.
Dziękuje Ci za cud uratowania mojego małżeństwa!!! Proszę umacniaj moje małżeństwo w trudnych
chwilach!!!
Agnieszka
915 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie
nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w trwały związek w postaci małżeństwa i
poczęcia zdrowego dziecka) o ich skuteczne,szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o zdrowie
i przemianę Rafała.o zdrowie Jasi, Ewy i Steni.o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej
rodziny,za scementowanie i uratowanie relacji rodzinnych,za nowe powołania do Zakonu
Augustiańskiego.za Syrię,Liban i Włochy.o dar znajomych i przyjaciół.za zdanie prawa jazdy kat.A i
B na starych zasadach.Bóg zapłać.
916 Św. Rito dziękuje za otrzymane łaski. Proszę o odnowienie kontaktów z moim synem Łukaszem i
moją wnuczką Mają. Dziękuję.
917 Św.Rito proszę o modlitwę ,aby sprawy sądowe powiodły sie dzisiaj pozytywnie zgodnie z prośbą
adwokata.
Proszę ,aby syn Szymon dostał sie do ośrodka i wyleczył sie z nałogów,aby był zdrowy.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji ,aby znalazł sens życia .Bozena

918 Święta Rito proszę Cię o uproszenie u Ducha Świętego łaski uwolnienia i nawrócenia dla mojego
syna i synowej.
-Anka
919 proszę o modlitwę o dobry poród dla mnie i dziecka.
920 Św. Rito, pomóż mi proszę w rozwiązaniu problemów, z którymi obecnie nie mogę sobie
poradzić .
Agnieszka
921 Intencja na czerwiec: Święta Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej córeczki Oli, aby
nie cierpiała na nadpotliwość. Miej w opiece całą naszą rodzinę.
922 Św. Rito proszę cię o pomoc dla siebie abym była lepszą osobą, proszę daj mi poznać
prawdziwego Boga, czuję się taka zagubiona, z niczym sobie nie radzę. Proszę o trzeźwość dla naszej
rodziny abyśmy mogli tak jak kiedyś wszyscy się spotkać porozmawiać, proszę o miłość dla naszej
rodziny.
Bardzo proszę pomóż mi.
923 Bogu znana intencja
924 Pragnę podziękować Bogu, Św. Ricie i wszystkim modlącym się za wszystkie dotychczasowe
otrzymane łaski, a jest ich naprawdę wiele. Bóg zapłać. Jednocześnie proszę o wsparcie w modlitwie o
to bym otrzymała łaskę pomyślnego rozpoczęcia nowej pracy, wykonywania jej tak, jak to Bogu miłe,
otrzymywanie wszelkich łask finansowych płynących z wykonywania mojej pracy, na czas obiecane
dodatki, sprawne wynajęcie mieszkań i przeprowadzkę do innego miasta, pomyślne rozwiązanie
kwestii prawnych dotyczacych mojej córeczki, a jeśli Bogu miłe proszę również o łaskę pojednania
mnie z człowiekiem, którego noszę w sercu.
Serdeczne Bóg zapłać
Urszula4
925 o Bożym miłosierdziu, woli Boga w najszybszym zdrowiu dla rąk Lery i jej zajęć oraz
przygotowaniach do egzaminów w koledz muzyczny
926 Proszę o uratowanie narzeczeństwa Anny i Roberta jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. O wzajemne
zrozumienie.
Aby Robert potrafił przebaczyć z serca. Boże skrusz jego serce kamienne a daj mu serce z ciała
proszę.
927 Sw.Rito, proszę Cie za mojego syna, za fajne i bezpieczne wakacje, o szcześliwy powrót do
domu.
Blagam Cię tez za moja rodzinę: żeby udalo sie ograniczyc kontakt z moim bylym męzem,żeby
zniknal z naszego zycia. Modle sie za to i opadam juz z sil i tracę nadzieje- wspomagaj mnie sw.Rito.
Prosze Cie tez o rozwiazanie sprawy z D., zeby sie zmienilo - niech będzie tak zeby to bylo dobre dla
mojego synka i dla mnie.
Modl sie za nas sw.Rito.
Anna
928 Droga Święta Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski. Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej mamusi i
poprawe samopoczucia. Proszę miej w opiece moją rodzinę.
929 Przesyłam treść czerwcowej intencji:
Św. Rito z całego serca proszę Cię o opiekę Twoją, Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej nade
mną, moim ukochanym mężem Przemkiem i nad naszym synkiem Marcelem, o zgodę, szacunek i

miłość w naszej rodzinie. Proszę umacniaj nasze małżeństwo każdego dnia, daj nam obydwojgu siłę
do walki z naszymi słabościami. Pomóż nam w pracy nad sobą i nad naszym związkiem.
Św. Rito wlej proszę w serce Przemka spokój i wiarę tak by obdarzył mnie swoim pełnym zaufaniem i
już nigdy się ode mnie nie odwracał.
Św. Rito poprowadź mnie i Przemka prostą drogą do kościelnego sakramentu małżeństwa.
Św. Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo i tak wielki dar jakim jest nowe życie. Za szczęśliwe
rozwiązanie, troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek nademną i nad synem. Proszę wstaw się do Pana
Boga i Jezusa Chrystusa by nasze dziecko było zdrowe i silne, by rosło i prawidłowo się rozwijało.
Św. Rito dopomóż mi bym szybko wróciła do pełnej sprawności, by blizna po cesarskim cięciu dobrze
się wygoiła oraz by gronkowiec złocisty już nigdy więcej nie powrócił do mojego organizmu i by nie
wywołał żadnych informacji. Dbaj proszę o mnie, o męża i naszego syna.
Św. Rito proszę o dar trwania w zdrowiu, o wyzdrowienie z dotychczasowych chorób dla mnie,
Przemka i naszych najbliższych.
Proszę wstaw się za mną bym wydobrzała, wyleczyła kontuzję kręgosłupa, stan zapalny stawu
biodrowego i zapalenie pęcherza moczowego.
Św. Rito czuwaj nad naszym nowym domem, spraw by dobrze nam się mieszkało i by nigdy nic złego
nas tam nie spotkało.
Św. Rito proszę o powodzenie w nowej pracy, o to bym przyniosła chlubę firmie i dumę mojemu
przełożonemu oraz ukochanemu Przemkowi.
Św. Rito proszę o spokój i wieczne odpoczywanie dla mojego kochanego chrzestnego Waldka.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
930 Kochana Święta Rito wspieraj mnie i wypraszaj potrzebne łaski.
Módl się we wszystkich intencjach Bogu wiadomych.Ania
931 Proszę o modlitwę za siostrę I jej męża o dar potomstwa dla nich.
Agnieszka
932 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra o cud miłości między nami ,byśmy z pomocą Pana
odnaleźli się na nowo w naszej relacji,pokonali wszelkie trudnosci I stali się małżeństwem I rodziną
Agnieszka
933 składam intencję modlitewną na Nowennę do Sw. Rity od 13 czerwca 2018.
-- z prośbą łaskę uzdrowienia dla Patrycji z choroby przełyku i żołądka, pomyślny przebieg kolejnej
operacji, światło Ducha dla zespołu lekarzy.
Proszę Cię Sw. Rito Orędowniczko w sprawach trudnych wysłuchaj mojej modlitwy i miej w opiece
moją córkę każdego dnia.
Bóg zapłac za modlitwę.
Agnieszka
934 Droga Święta Rito z całego serca proszę Cie o pomoc w zdaniu egzaminu z immunologii i
dokonanie dobrego i mądrego wyboru w sprawie zmiany uczelni , aby moja decyzja była słuszną i
zaowocowała oraz o zdrowie i Błogosławieństwo dla mojej rodziny i przyjaciół
Twoja wielbicielka Maria
935 Św.Rito proszę o Twe wstawiennictwo i modlitwę w intencji egzaminu mojego syna oraz o jego
zdrowie. Proszę wymódl dla niego pełnię łask bożych. Proszę o wiarę i wytrwanie dla mnie.
Marzena
936 Ukochana Święta Rito błagam o bardzo dobry wynik cytologi oraz dzisiejsze badanie mojej
ukochanej córeczki. Błagam o opiekę nad naszymi dziećmi i wnukami, nad nami wszystkimi. Chroń
nas zawsze i wszędzie gdziekolwiek jesteśmy i będziemy. Błagam o łaski u Boga Ojca
Wszechmogącego dla mojej rodziny. Dziękuję za wszystkie łaski i modlitwę. Grażyna

937 Święta Rito, przybądź mi z pomocą w wiadomych Tobie trudnych dla mnie sprawach.
Proszę o moje zwycięstwo w nich, siły, oraz odwagę. Proszę niech rychło zakończą się dla mnie
problemy mieszkaniowe, finansowe, długi, osobiste.
Proszę o pomoc bym wytrwała w udowodnianiu prawdy za krzywdy, które mi wyrządziły bliskie
osoby.
Proszę o łaski i błogosławieństwo dla mnie, żebym nie straciła pracy. Proszę o potrzebną dla mnie
łaskę zdrowia. proszę o łaskę zgody, miłości, pomiędzy J. a mną. Proszę o dar małżeństwa i
macierzyństwa dla mnie. T.C.
938 proszę o modlitwę w intencji nawrócenia bliskiej mi osoby
939 Święta Rito powierzam Tobie moją rodzinę, wszystkie nasze problemy.Gorąco Ufam że uprosisz
u Jezusa Miłosiernego ich rozwiązanie w trudnym czasie kryzysu.Jezu Ufam Tobie-Ty się Tym
zajmij.prosi Sofia HJ
940 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity o zdrowie dla Ewy i jej nienarodzonej
córeczki
941 Kochana Św. Rito..
Proszę o wstawiennictwo u Pana Boga , o wyjście mojej mamy z choroby nowotworowej, i o dobre
wyniki z sobotniej biopsji dla mnie ... Błagam pomóż mojej rodzinie i otocz nas swoją opieką.
Twoja wierna czcicielka Karolina
942 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity o zdrowie dla Antoniego
943 Proszę o modlitwę w intencji syna Arka z okazji urodzin.

Ula

944 Proszę o modlitwę z prośbą o pozytywne rozpatrzenie sprawy w Niemczech dla Joanny. Panie
Twoja wola, edyta
945 Św.Rito prosze o łaskę zdrowia, o uleczenie fizyczne i psychiczne, o dobre wyniki badań.
Dziękuję i proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
946 Kochana Święta Rito, proszę Cię w intencji Mateusza, wyproś dla Niego łaskę rozeznania drogi
życiowej i światło Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach.
Kocham Cię Święta Rito. Małgorzata
947 Św. Rito. Bardzo dziękuję za Twoje pośrednictwo i modlitwę.Bardzo proszę o zdrowie i
potrzebne łaski dla mojej rodziny.Bardzo proszę,aby moja córka Weronika poprawiła oceny i zdała do
trzeciej klasy liceum.Bardzo proszę,aby mój syn Michał miał zdrowe gardło bez chrypki i
bezgłosu,wyzbył się lęków i nawiązał kontakty z rówieśnikami.Bardzo proszę o dobre relacje
pomiędzy moimi rodzicami Janinie i Stanisławowi.Bardzo dziękuję Renata
948 O szczęśliwe narodziny Pawła oraz by Bóg prowadził ręce położnych obecnych przy naszym
porodzie.
949 Proszę o modlitwę za syna Pawła i Joannę, żeby zalegalizowali swój związek i nie żyli razem bez
ślubu.
Prosi mama Joanna
950 Prosze o modlitwe w intencji mojego zdrowia,aby czerwcowy sprawdzian byl pomyslny.Prosze
tez o modlitwe w intencji mojej rodziny,specjalnie naszego syna,aby mu sie udalo wrocic do nas i
sprawa nad ktora pracujemy zostala pomyslnie zakonczona.

951 Bardzo proszę za wstawiennictwem św. Rity o modlitwę za mnie w sprawie pracy.
Z końcem maja straciłam pracę. NIe mam już siły szukać kolejnej pracy, jestem udręczona.
Bardzo proszę o dołączenie mojej molitwę w tej intencji
Irmina z Warszawy
952 proszę o modlitwę w intencji rodziny i miłości - jestem samotnie wychowujaca matka z dziećmi prosze o miłość dla mnie i moich dzieci o zdrowie o to aby nasze relacje się dobrze układały a dzieci
wyrosły mimo wszystko szczęśliwe i dobre dzieci. Abym miała większa cierpliwość do dzieci - abym
miała pracę i zdrowie abym mogła dobrze się dziećmi zajmować.
Abym znalazła miłość - człowieka który pokocha mnie i dzieci aby akceptował mnie i dzieci i
obdarzył szacunkiem i zaufaniem abym była szczęśliwa.
Bóg zapłać.
Magda
953 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które za Twoim pośrednictwem dotychczas
otrzymałam. Bardzo Cię proszę o pomoc w rodzinnej sprawie.
Maria
954 Intencja do Św. Rity
Święta Rito proszę wstaw się za Edytą do Maryi. Jeżeli to jest zgodne z Wolą Bożą aby Edyta była w
sobotę na Mszy z modlitwami o uzdrowienie i o uwolnienie. Święta Rito proszę pomóż.
Bóg zapłać
Ania
955 Święta Rito bardzo proszę Cię o wstawiennictwo za mną u Matki Bożej i Pana Boga w intencji
mojego zdrowia, aby wyniki moich badań były dobre, a zmiana, którą posiadam nie była poważna,
bym mogła jeszcze cieszyć się życiem tutaj na ziemi a w szczególności wychować mojego małego
synka który potrzebuje matczynej opieki i miłości.
Proszę o opiekę dla całej mojej rodziny.
Jeszcze raz dziękuję Ci za otrzymane łaski za Twoim pośrednictwem.
Ewelina z Krosna
956 Sw. Rito proszę za Twoim wstawiennictwem o łaskę zdrowia dla Tymka, o Jego prawidłowy
rozwój. Proszę,by wizyta u psychologa była pomyślna i nie wykazała żadnych zaburzeń w rozwoju.
Proszę o uzdrowienie mnie z liszaja, proszę o zdrowie dla mnie i mojego męża. Proszę o lepszą pracę
dla mnie i dla męża. Proszę o pomyślne załatwienie pewnej sprawy. Proszę o łaskę Nieba dla mamy .
Celina
957 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara.
Prosze o dar zdrowia dla małej Ady.
958 Święta Rito zwracam się do ciebie o pomoc
-proszę o zdrowie dla mamy Agnieszki, ulżyj jej w cierpieniu, proszę dla niej o zdrowie fizyczne i
psychiczne
i żeby nie zaległa i nie wymagała stałej opieki.
-proszę o poprawę finansową w naszej firmie krawieckiej, żebyśmy mieli więcej zamówień a w ten
sposób wyszli z wszystkich długów
i na bieżąco spłacali wszystkie faktury.
proszę o opiekę nad córką Natalią, żeby zakończyła ten związek, znalazła stała pracę i dobrego,
kochającego , wierzącego męża
-proszę o pogłębienie wiary u syna i synowej, żeby co niedzielę chodzili do kościoła!
-Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny a szczególnie dla dwóch wnuczek. O miłość i uczciwość w
małżeństwie
Dziękuje za wszystkie otrzymane łaski!

959 Św. Rito prosze pomóż mi w wyjściu tej ciężkiej sytuacji finansowej. Tyle czasu już to trwa że
brakuje mi sił. Daj mi wiarę i siłę abym że wszytskim sobie poradziła. Pomóż mi. Beata
960 Swieta Ritobłagam Cię o wsparcie w uzyskaniu pozytywnego wyroku sądowego i otrzymanie
mieszkania socjalnego przez moją córkę Małgorzatę,
corka pracuje i składa na własne mieszkanie ale na razie musi gdzies mieszkać.... proszę Cię ubłagaj w
Niebie te pozytywną decyzję
mama Wanda
961 ŚWIĘTA RITO DZIĘKUJĘ CI ZA WSTAWIENNICTWO W MOICH INTENCJACH
ORAZ ZA OTRZYMANE ŁASKI KTÓRE DLA MNIE WYPROSIŁAŚ I SIĘ
SPEŁNIŁY SERDECZNE CI ZA TO BÓG ZAPŁAĆ . PROSZĘ CIE WSTAWIAJ
SIĘ ZA NAMI DALEJ I WYPROŚ U BOGA OJCA , NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANY
I
JEJ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NASZE BŁAGALNE PROŚBYZWRACAM SIĘ DO CIEBIE ŚWIĘTA RITO Z BŁAGANIEM ABY UDAŁO SIĘ MOJEMU
SYNOWI KUBIE ZNALEZĆ NOWĄ PRACĘ GODNIE WYNAGRODZONĄ ORAZ ABY
UDAŁO MU SIĘ
ODZYSKAĆ NASZE MIESZKANIE I ZAŁATWIĆ
POMYŚLNIE WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM FORMALNOŚCI ,ORAZ W
INTENCJI
MOJEJ RODZINY O ZDROWIE I WYJŚCIE Z PROBLEMÓW I PRACĘ
W INTENCJI WITKA I JEGO RODZINY I O TWOJE WSTAWIENNICTWO ABY
BYŁ PRZYCHYLNY DLA
MOJEJ RODZINY
ORAZ O WSTAWIENNICTWO DLA WIOLI I POMOC W JEJ PROBLEMACH
oraz modlitwę w intencji za tych którzy nam źle
życzą
962 Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego aby pozwolił na szczęśliwe
zakończenie budowy domu i załatwienie z sąsiadami sprawy drogi oraz o łaskę zdrowia dla Grzegorza
i wszelkie potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla Łukasza, Tadeusza, Anny i Danuty.
Z Bogiem
Anna
963 Dziękuję Ci Kochana święta Rito za pomoc i proszę o dalszą opiekę nade mną.
964 Dziękując za łaski otrzymane za wstawiennictwem św. Rity proszę o modlitwe w intencji
pomyślnego i szybkiego zakończenia starań o zmianę pracy. Proszę także o modlitwe w intencji
bezpieczeństwa i zdrowia dla rodziny -em .
965 Proszę o modlitwę:
za pomyślność zabiegu Mamy,
o zdrowie dla E, M, D, E, I, B, M, A, E, J, I, W, M, W, K, D, K, L i ich rodzin,
o pomyślne zdanie egzaminów i zdrowie A, B, D, J, K, K, K, K, M, M, U, W,
o zdrowie i ukończenie remontu pustelni Sióstr Eremitek św. Brunona
o pozytywne załatwienie wszystkich spraw D, K.
966 Święta Rito proszę Cię wstaw się u Boga za córkę, aby urodziła w terminie zdrowe dziecko, o
zdrowie dla niej, dla mnie, męża i mamy
Teresa

967 Swieta Rito wyproś dla mnie łaskę zdrowia i powodzenia także tego w znalezieniu dobrej pracy
.Prosze też o łaske zdrowia dla mojego taty .
Bóg zapłać!
Izabela z Cieszyna
968 Proszę o modlitwę do Świętej Rity abym zdała wszystkie egzaminy w pierwszym terminie.
969 Swieta Rito proszę Cie o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej mamy, o to aby mezczyzna
ktorego darze uczuciem odwzajemnil moje uczucia i zblizyl sie do mnie.
970 ŚWIĘTA RITO OTO JA ALICJA ZWRACAM SIĘ DO CIEBIE Z NADZIEJĄ
POMOC FINANSOWĄ W MYCH DŁUGACH.
971 Święta Rito proszę o wsparcie modlitwą w intencji o łaski, opiekę, błogosławieństwo, zdrowie,
spełnienie marzeń, i o realizacje planów córek -Weroniki by została przyjęta na wymarzoną uczelnię,
Kasi, Łukasza i wnuka Fabiana oraz samych radosnych dni i zdrowia. Proszę Święta Rito by życie dla
Nas było pełne wiary, miłości, radości, pogody i szczęścia. Spraw bym była zdrowa bym mogła
zrealizować swoje plany bym się sprawdziła w nowej pracy i dalej mogła pracować. Proszę również
bym z córką dzięki wygranej sprawie odzyskała to co straciłam w jak najkrótszym czasie Święta Rito
z całego serca dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę nad moją rodziną. Bóg zapłać. Z całego serca
dziękuję za wszystko co ostatnio się wydarzyło pomyślnie dzięki Tobie św Rito. Czcicielka Bożena.
Proszę również o modlitwę i spokój duszy mojej przyjaciółki Barbary i moich dziadków oraz mamy.
972 Święta Rito, proszę o modlitwę aby Bóg przemienił duszę mojego przełożonego, który mnie źle
traktuje, jest niesprawiedliwy. Proszę również o taką duchową przemianę osoby, której bardzo ufałam,
a która mnie bardzo zraniła i zawiodła. Niech Bóg mi pomoże w pracy, bo jest mi ciężko tam chodzić i
pracować.
Z Bogiem
Gosia
973 Proszę o modlitwę za naszą rodzinę i proszę o łaski jakie nam potrzebne do przemiany naszego
życia. Św Rito proszę wstaw się za nami u Boga Wszechmogącego aby nasze umysły kierowały się
zawsze ku Niemu bo Bóg jest pełnią szczęścia. Oczyść nasze serca, blogosław nam Panie na dalszej
drodze wspólnego życia, blogosław mojemu mężowi w dniu jego urodzin, blogosław naszym
dzieciom w ich życiu i nauce, blogosław Panie mi w nowej pracy. Proszę o zdrowie ciała i duszy dla
nas,Tobie oddaje nasze troski i naszą rodzinę. Bóg zapłacić za modlitwę
974 Św. Rito,
Wspieraj mnie i wyproś łaski u Ducha św. aby wspierał mnie w nowej pracy.
Daj siły i wiary żeby wszystko ułożyło się w życiu codzienny, zawodowym, finansowy.
Dziękuję za wszystko - wpieraj mnie, wszystkich bliskich - błogosław.
Marta
975 Droga Święta Rito proszę Cie o Twoje wstawiennictwo w mojej sprawie a także o dobre
przedszkole dla córki i syna żeby dobrze się tam czuli i radzili sobie oraz bezpieczne udane wakacje
nad morzem
z wdziecznością
976 Najukochańsza Święta Rito proszę o łaski dla Oliwki oraz łaski dla intencji Tobie znanej.
Twoja wierna czcicielka.
B.
977 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski dobrej współpracy z ludźmi oraz zdrowia
dla mojej żony, dzieci i dla mnie. P.

978 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z lęku oraz łaskę poczęcia i urodzenia zdrowego
dziecka pomimo Bogu znanej sytuacji, o Boże Błogosławieństwo dla męża oraz dobre życie dla synka
i chrześniaków.
Bóg zapłać,
A.
979 Droga Święta Rito, bardzo dziękuję Ci za opiekę i wsparcie. Proszę o zdrowie dla mojej mamy i o
spokojne życie dla niej. I proszę, zajmij się tez moimi sprawami, pomóż mi w trudach życia.
A.
980 Proszę o modlitwę w intencji duszy Mariusza i jego rodziny, pogrążonej w smutku
Ewelina
981 Proszę Cię św. Rito o zdrowie dla mojej żony Krystyny i dla moich dzieci, Madzi, Marty i
Adama. Proszę, miej w opiece moje dzieci, które powierzam Tobie! Ty wiesz jak je poprowadzić
przez życie! Proszę o zdrowie dla moich rodziców. Proszę o zdrowie dla mnie, o pokonanie
zdrowotnych przeszkód. Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Grzegorz
982 Proszę o modlitwę w intencji wyleczenia mnie z chorób, z którymi się zmagam,a także o
błogosławieństwo dla mojego małżeństwa oraz w wiadomej Bogu sprawie. Proszę również o
modlitwę za moich rodziców oraz rodzeństwo z rodzinami.
983 Sw Rito błagam Cię o wyrwanie z nałogu mojego męża
984 Kochana św,Rito dziękując Tobie za wstawiennictwo , powierzam zdrowie mojej rodziny.
Z modlitwą
Dorota
985 Proszę św. Rito o wyproszenie nawrócenia wszystkim w mojej rodzinie i wśród znajomych którzy
tego potrzebują, aby nikt z nas nie wybrał wiecznego potępienia.
986 Proszę Cię święta Rito o dobrego męża dla Justyny, łaskę wiernej miłości małżeńskiej dla Magdy
i Pawła oraz o nawrócenie dla Konrada i Sylwii.
987 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w intencji uwolnienia mojego syna z uzależnień.
Kamilla
988 Św.Rito dziękuję za Twoje wstawiennictwo. Proszę Cię o dalszą pomoc, o łaskę zgody w rodzinie
i zdrowie.
989 Uproś proszę św. Rito dla mojej córki Kasi łaskę odnalezienia swojej drogi życiowej.
990 Proszę o uwolnienie od myśli i uczuć o byłym chłopaku i pokój serca
991 Bardzo prosze o dołączenie do nowenny do ś.Rity następujących intencji:
-podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, szczególnie te które nas dotykają, a których nie widzimy
-podziękowanie za łaskę pomyslnej diagnozy u Wladysława
- o łaskę pokoju w naszej Ojczyźnie i na świecie-od powietrza,głodu ognia i wojny zachowaj nas
Panie
- o łaskę wytrwania w modlitwie, prawdziwego rozeznania, dobrego spowiednika-przewodnika
duchowego i za przyczyną Najświetszej Marii Panny o zwycięstwo w walce duchowej dla Marty, jej
uzdrowienie i uwolnienie

- podziękowanie za udaną operację, pomyślną diagnozę, z prośbą o całkowity powrót do zdrowia i
opiekę Bożą dla Marty
- o łaskę zdrowego potomstwa dla Macieja i Marty
- o zdrowie, błogosławieństwo Boże,Boże miłosierdzie i opiekę Matki przenajświętszej dla Alicji,
Macieja i Marty
-o uzdrowienie z choroby dla Janiny, pokój serca, łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem, zerwanie
z wszelkim złem szczególnie związanym z okultyzmem
-o łaskę uzdrowienia dla Macieja
-o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Władysława
-o uzdrowienie z choroby dla Zbigniewa, łaskę nawrócenia dla niego i jego rodziny, a także o zgodę w
najbliższej i dalszej rodzinie
-o łaskę dobrej pracy, a także pokój serca dla Ilony i Marty
-o siłę, uzdrowienie z chorób i łaskę nawrócenia dla Dorotki
-o zgodę i miłość w małżeństwie oraz błogosławieństwo Boże dla Ilony i Marka
- o zdrowie, boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Dorotki
-o opiekę Matki Bożej dla Bronisławy,siłę,zdrowie i uzdrowienie jej małżenstwa
-o wieczne zbawienie dla ś.p.Zdzisława w 3 rocznicę śmierci oraz za dusze ś.p. Walerii,Franciszki
Zdzisława, Damiana,Adolfa,Stefanii,Bolesława,Bolesława i Józefa, Stanisława
- o zdrowie i błogosławieńswo Boże dla Joli, Henryka, Bogumiła i ich rodzin
- o pokój serca i łaskę dobrego męża dla Ani, łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla Beaty i jej
rodziny
992 intencje na nowennę czerwcowa:
proszę o światło Ducha św i dobrą decyzję w sprawie posłania córki do żłobka
proszę o uzdrowienie z bólu i choroby kręgosłupa dla Patrycji
proszę o łaskę dobrej śmierci i nieba dla Eugenii
Patrycja
993 Sw Rito niezawodna Patronko bardzo prosze Cie o zdrowie i Boze blogoslawienstwo dla calej
rodziny Klakla i Kutek. Prosze takze o szczesliwy zjazd do ojczyzny i poukladanie sobie tam zycia.
Ukochana Sw prosze Cie o odnalezienie mojego zaginionego pieska Gucia a takze o dar potomstwa.
Wez w opieke dusze wszystkich bliskich zmarlych a w szczegolnosci zmarlego Lukasza
Czarnieckiego i wujka Staszka. Sw Modl sie za nami!!!
994 Proszę o modlitwę w intencji mojego poczętego dziecka, o zgodę w mojej rodzinie oraz o zdrowie
moich najbliższych,
Z Panem Bogiem,
Marta
995 Święta Rito z Całego Serca Dziękuję za każdą uproszoną i otrzymaną
łaskę. Proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa aby Agatka była
zdrowa i dobrze zniosła pojawienie się rodzeństwa i za nienarodzoną
jeszcze córkę aby była zdrowa. O poród w terminie bez komplikacji oraz
zdrowie, siły i mądrość żeby dobrze wychować dzieci. Asia
996 Prosze o modlitwe o laske zdrowia i dobry wynik badania lekarskiego oraz o potrzebne laski dla
mojej rodziny i pomoc w rozwiazaniu trudnych spraw Sw Rito modl sie za nami
997 Św Rito proszę o łaskę zdrowia dla mnie i dobre wyniki badań lekarskich
998 Witam CIĘ Kochana Rito
O Święta Rito, uproś mi łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych. Uproś mi
również łaskę, której tak bardzo potrzebuję, proszę Cię o moją miłość, żeby wszystko między mną i
Łukaszem się ułożyło. Proszę również o godną pracę. Pozdrawiam Cię Rito - Kasia

999 Kochana Święta Rito,
Dziękuję za opiekę nad moją Rodziną i wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
Bardzo Cię proszę o pomoc w pracy, szczególnie pomoc finansową i rozwiązanie trudnych spraw,
proszę o nowe zlecenia. Proszę o opiekę nad moimi dziećmi, pomóż im w nauce, proszę o dobre
rozwiązanie sytuacji syna. Miej w opiece mojego męża, proszę o zdrowie dla niego i pomoc w pracy.
Święta Rito, bardzo Cię proszę o pomoc finansową.
A.
1000 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.
1001 O prawdziwe nawrócenie Kamila, 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, 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, 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
Bóg zapłać !
1002 W pewnej Intencji. Bóg zapłać za modlitwę!
Jola
1003 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
1004 Proszę o modlitwę za dzieciątko które noszę w brzuszku aby prawidłowo się rozwijało, aby było
zdrowe, abym donosiła ciąże i abym urodziła je szczęśliwie z pomocą Bożą. Abym znosiła ciążę w
miarę dobrze i abym była zdrowa. Aby Bóg sprawił żeby w moim domu panowała zgoda i o pomoc
finansową.
1005 Uprzejmie
prosze o zaniesienie w modlitwie
mojej intencji do Swietej
Rity. Bog Zaplac. Joanna
Swieta Rito Ukochana, Dziekuje Ci
za
otrzymane laski i
blagam o wstawiennictwo do Jezusa

Milosiernego i wyblaganie
lask dla mnie i
dzieci i Christiana. Blagam, aby
Christian spelnil swoje
obietnice i dal prace
synowi juz teraz, niech nie zwodzi
nas odalajac date.Blagam Niech sie odezwie do syna, zwodzi go od lutego. À teraz zamilkl. Blagam
Niech go ruszy sumienie. Niech Duch Sw obudzi sie w nim.
Prosze, by zostal naszym
opiekunem, bysmy byli prawdziwa
rodzina. Prosze, by
wyszedl juz ze swoich problemow
finansowych, zdrowotnych,
traumy wojennej i mogl normalnie
pracowac i mogl
zaczac normalny, staly zwiazek, by
zapewnil mnie i dzieciom
bezpieczenstwo.
Blagam, by dzieki niemu syn stal
sie uczciwym, samodzielnym
i spelnionym mlodym
czlowiekiem w doroslym zyciu,
pracujac uczciwie, by dal
sobie rade w pracy od niego. Oddal
go od kolegow, gier i
uzywek. By Christian, byl dla
niego przykladem prawdziwego,
kochajacego ojca. Blagam
o corke, oby rezulaty operacji
byly dobre. By pomoglo jej to
w doroslym zyciu,
by dala sobie rade w nowej,
odpowiedzialnej pracy. Dziekuje,
ze ja dostala. Dla
mnie prosze, bym tez otrzymala to
biuro osobne do pracy i
dala sobie rade i
spokojnie do emerytury mogla
pracowac. Dla wyszystkich
blagam o zdrowie. Dla
mnie o ochrone przed depresja i
bym wyszla z krysysu
fibromialgii. Blagam z
calego serca, zebym sie nie bala,
ze Christian sie nie
odzywa, prosze bys
sprawila, by nie mogl sie beze
mnie obejsc, by byl obecny
czesciej, ufal mi,
oficjalnie przedstawil corkom. By
dzieki mnie na nowo
powrocil do Boga, i marze
bysmy pojechali razem do Wloch do
Ciebie do Cascii, by
podziekowac za Twoje

wstawiennictwo. Blagam, po dwoch
latach znajomosci, niech
sie spelnia moje
blagania do Ciebie o opiekuna, bym
nie zostala sama. Blagam,
bysmy jak
najszybciej stali sie Boza rodzina
z Christianem i jego
corkami i moimi
dziecmi. By kochal mnie i szanowal
i bysy sie razem
starzeli. Prosze Cie Swieta
Rito, aby moje sprawy sadowe
rozwiazaly sie pozytywnie. Oby
dom zostal dla nas.
Niech perwersyjny ojciec nie
skrzywdzi nas juz
wiecej.Blagam, postaw na drodze
moich dzieci uczciwych i
kochajacych towarzyszy zycia. Upros
Trojce Swieta, by zmilowala
sie nad nami. Wierze, Kocham i
Ufam. Joanna 12/06/
2018
Prosze by Alemu problemy skonczyly sie. By byl uczciwy do mnie.

