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Intencje z dnia 12 stycznia:
898 Św. Rito,
z największą ufnością zwracam się o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa
w mojej intencji.
Proszę Cię wyproś dla mnie łaskę, abym szczęśliwi urodziła zdrowe dziecko, aby ciąża i poród
przebiegły bez komplikacji.
899 Św,Rito błagam pomóż naszej rodzinie w problemach finansowych,wyproś o Św Rito u Jezusa
miłosiernego łaski potrzebne żeby stać nas było obsługiwać comiesięczne raty kredytów nie mamy już
siły,dodaj nam ją żebym mógł ufać i wierzyć w pomyślność i szczęśliwe zakończenie tego koszmaru
Jezu Ufam Tobie Ty Się tym Zajmij Św,Rito Módl się za nami Grzegorz z Rodziną
900 Święta Rito proszę Cię o nawrócenie mojego męża Jarosława, uwolnienie go od alkoholu a mnie
od współuzależnienia,o uzdrowienie mnie z guzów przysadki mózgowej i jej stanu zapalnego.Święta
Rito proszę Cię również w intencji moich dzieci Kasi i Kamila wstaw się za nimi do Jezusa o
uzdrowienie ze skutków grzechów rodziców, uwolnienie od zniewoleń i nałogów oraz wszelkich
przekleństw, błogosławieństwo boże dla nich i wiarę,o łaskę nawrócenia dla mojej synowej
Katarzyny, o błogosławieństwo dla niej i wnuczki Zuzi uzdrowienie jej z alergii.Proszę o pracę dla
mnie, zdanie egzaminu przez Kasię, obronę pracy inżynierskiej przez Kamila oraz błogosławieństwo
dla nich w pracy.
Proszę w intencji moich rodziców Zdzisława i Stanisławy oraz siostry Ewy o zdrowie duszy i ciała,
uzdrowienie mamy serca, nóg i płuc, taty serca, płuc i głowy oraz uzdrowienie siostry naczyń w
głowie, przepukliny oraz pozytywne rozpatrzenie odwołania.
Proszę o uwolnienie mnie od leków i papierosów.
Dziękuję Ci Święta Rito
901 Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za duszę babci Teresy i dziadka Antoniego , za nich
o miłosierdzie Boże , zbawienie , życie wieczne , o życie z Bogiem dla nich na wieki.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące , aby otrzymały
wszystkie potrzebne im łaski .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie o nawrócenie , abym był świętym .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za te wszystkie dziewczyny , które poznałem na
masażach erotycznych i sex spotkaniach , aby się nawróciły , zostawiły to , zniechęciły się do tego ,
jakoś się zraziły , miały coraz to mniej klientów , proszę aby coś w ich sercach , ciałach , duszach się
stało , aby zrozumiały , że to grzech i się nawróciły , zostawiły to , nie grzeszyły , znalazły inną ,
normalną pracę .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie o zdrowie z plecami , kręgosłupem , korzonkami
, żylakami , tarczycą , sercem , reumatyzmem w dłoniach , by było jeszcze wszystko dobrze u mnie ze
zdrowiem.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie by było wszystko dobrze u mnie w rodzinie ,
bym dobrze się dogadywał z rodzicami i rodzeństwem , by był ten pokój i zgoda w mojej rodzinie .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , by było wszystko dobrze u mnie w pracy , bym
dobrze dogadywał się z kolegami , koleżankami i kierownikiem w pracy i podołał dla mnie tym
nowym wyzwaniom
kierownika.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za wszystkie formacje i domy seminaryjne w Polsce i na
Świecie , które kształcą młodych ludzi na osoby duchowne , aby nie były nigdy puste , ale zawsze
pełne młodych ludzi , którzy pójdą za Jezusem i będą tu na Ziemi przedłużać jego misję .

Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę o liczne i święte powołania zakonne , kapłańskie ,
misyjne i inne też powołania.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę o pokój na tym Świecie , szczególnie na Ukrainie , w
Syrii , w Iraku , Iranie , na Bałkanach , w Ziemi Świętej , w Anglii , w Europie , w Afryce , w Azji , w
Chinach , w Rosji , w krajach Islamskich , wśród uchodźców .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , abym kogoś poznał , jakąś dziewczynę , tak na
dobre i na złe , by była to ta jedna jedyna mi przeznaczona .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , aby mi się poszczęściło i było lepiej z tymi
moimi finansami .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie i o modlitwę za mnie wszystkich
błogosławionych i świętych .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie we wszystkich moich intencjach . Św. Rito
bardzo proszę Cię o Twą modlitwę , nie tylko proszę , ale też dziękuje za wszystko , za wszystkie
otrzymane łaski każdego dnia , każde najmniejsze dobro , które mnie spotyka , za wszystko jeszcze raz
dziękuję i przepraszam za wszystkie moje słabości , grzechy , zaniedbania .
902 Św.Rito proszę o pomoc przy sprzedaży działki w Kołobrzegu. 10 procent przeznacze na Kościół
rzymskokatolicki.
903 Św.Rito bardzo dziękuję za wypraszane łaski. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała dla moich
najbliższych. Proszę o pomoc w nauce, lepszą pamięć i koncentrację o poprawę ocen i otrzymanie
promocji do klasy trzeciej dla mojej córki Weroniki. Bardzo proszę o zdrowy głos, wyzbycie się
lęków i odwagę dla mojego syna Michała. Proszę o szczęśliwy zabieg i szybki powrót do zdrowia dla
mojej mamy Janiny. Bardzo dziękuję Renata J.
904 Święta Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i za Twoim pośrednictwem zwracam się do Pana
Boga o dar uzdrowienia Tadeusza, który ma złe wyniki badań i rozpoczyna leczenie. Dodaj mu siły w
pokonaniu ciężkiej choroby, niech cofną się złe wyniki badań krwi. Swięta Rito, błagam, pomóż.
Święta Rito, proszę za Twoim pośrednictwem, by Dobry Bóg dał mi łaskę pomyślnego rozwiązania
moich spraw zawodowych, zwłaszcza spowodowania, by moja pracownica zaprzestała stosowania
krzywdzących działań, by odwołała sprawę sądową, która rzutuje na zdrowie i atmosferę wśród
pracowników i moją.Święta Rito, proszę, pomóż.
905 Swięta Rito proszę cię, aby mój mąż wrócił do mnie i dzieci. Pobłogosław nasze małżeństwo.
Teresa
906 Swięta Rito proszę cię, aby moj mąż wrócił do mnie i dzieci. pobłogosław nasze małżenstwo.
Teresa
907 Św. Rito dziękuję Ci za otrzymane dotychczas wszelkie łaski. Nieustannie proszę Cię o dar
macierzyństwa dla mojej córki oraz o Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny i siłę dla mnie do
walki z przeciwnościami losu.
Bóg zapłać Siostrom za modlitwę.
Beata
908 Droga Swieta Rito prosze Cie o wyproszenie u tronu Pana Boga uzrowienia syna Marka, Boze
blogoslawienstwo dla mojej rodziny i zakaz aborcji w naszej ojczyznie
Czciciel Marcin
909 Sw.Rito wstaw sie u Pana naszego z prosbami moimi o zdrowie dla moich bliskich i dla mnie oraz
w wiadomej sprawie o co w modlitwach prosze dla moich corek.
Wdzieczna jestem za dotychczasowe laski i spelnione prosby moje
-Malgorzata

910 Święta Rito dziękuję że jesteś każdego dnia i że czuwasz przy osobach które są wymienione w
intencjach miej ich w opiece w tym Nowym 2018 Roku i przez twe wstawiennictwo wyproś cuda,
potrzebne łaski jakie są zawarte w poniższych intencjach:
Za Alojza o zdrowie i powrót do zdrowia z choroby jaką jest STWARDNIENIE ROZSIANE,o Boże
Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół jak
również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na kazdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół. O szczęśliwy przebieg studiów licencjackich na kierunku Pedagogika i napisanie pracy
licencjackiej jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrego męża i pogłębienie
wiary oraz o przystąpienie do szczerej spowiedzi.
911 Św. Rito,
Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny. Proszę o spokój wewnętrzny dla
mnie. Proszę o modlitwę za mój związek O pomyślność badań mamy, pomyślność
sesji egzaminacyjnej mojego męża.
Dziękuję Św. Rito za otrzymane łaski, przepraszam za moje złości.
Bóg zapłać Św. Rito.
912 O dobrego męża dla Elżbiety, z którym założy szczęśliwą i kochającą się rodzinę na całe życie.
Aby spełniała się w życiu osobistym i zawodowym oraz o zdrowie. Święta Rito proszę pomóż abym
miała dobrą pracę i pomocnych uczciwych ludzi na mojej drodze. Błagam aby marzenia z pracą się
spełniły. Proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, oddal ode mnie wszystkie myśli i czyny złych ludzi,
którzy bardzo mi zaszkodzili. Modlę się za nich, aby znów stali się dobrzy i przyjaźni dla bliźnich.
Proszę wysłuchaj mojej prośby.
913 Z podziekowaniem za otrzymane laski i spelnione prosby. Z prosba o dalsze laski dla Sebastiana,
o zdrowie, sile, spokoj ducha i powodzenie w szkole. O zdrowie dla Leonie. O zdrowie dla meza i
ochrone przed falszywymi ludzmi w pracy. I o zdrowie dla calej rodziny.
914 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę i zdrowie dla niej, za syna Mikołaja, syna Igora
oraz córkę Olgę i całą naszą rodzinę, aby poprzez wstawiennictwo Świętej Rity udało się nam wyjść z
długów i żyć spokojnie. Abym umiał podejmować właściwe decyzje w sprawach szkoły, którą kieruję.
Abym potrafił ułożyć sobie dobre stosunki z władzami gminy. Proszę Cię św. Rito wyproś mi u Boga
wsparcie w pomyślnym przebiegu wszystkich kontroli dotykających placówkę, którą zarządzam. Daj
mi siłę w walce
z codziennością. Dopomóż mi Boże, ulituj się nade mną Panie.
915 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim wstawiennictwem w minionym roku.
Łącząc się w modlitwie styczniową nowenną, pragnę
prosić o pomyślność w Nowym Roku, aby był łatwiejszy od minionego.

Proszę o ustabilizowanie sytuacji w naszej rodzinnej firmie,
która od ponad trzech lat boryka się z dużymi problemami.
Mam nadzieję, ze dzięki ciężkiej pracy i wyjednanej łasce,
sytuacja zacznie się stabilizować.
Proszę o stabilizację w mojej pracy - zapowiada się bardzo trudny i nerwowy
rok. Mam nadzieję, że z Tobą uda mi się go pomyślnie przetrwać.
Proszę o podtrzymanie pojednania moich Rodziców, które bez
Twojego wstawiennictwa u Pana nie byłoby możliwe.
Mam nadzieję, że będą żyli ze sobą w zgodzie i jedności oraz poszanowaniu siebie nawzajem.
Proszę o zdrowie dla nich i całej rodziny, o opamiętanie i nawrócenie mojego Ojca.
Dziękuję za łaskę pojednania między nami.
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
916 Bardzo proszę o włączenie do styczniowej nowenny następujących intencji:
1) O zdrowie, siłę i pogodę ducha dla mojej mamy w opiece nad niepełnosprawnym tatą
2) O zdrowie, szacunek i miłość w naszej rodzinie, mądrość dla dzieci, by w trudnym okresie
dorastania nie zbłądziły, a na męża spłynęła łaska wiary.
Bóg zapłać za modlitwę
Alina z Mikołowa
917 Droga SW Rito,
Upros mi proszę u Boga Ojca łaskę macierzyństwa, proszę upros bym urodzila zdrowe mądre i
szczęśliwe dziecko poczęte z Shanem.
Katarzyna
918 Blagam Świętą Ritę o łaskę pomocy dla mnie i dla Marka, o łaskę zmiany jego serca, o mądrość,
o pomoc w porozumieniu, o to abysmy poszli na terapię i aby przyniosła ona dobre zmiany w naszym
zyciu. I.
919 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia, odzyskania siły i godności oraz zakończenia
trudnych spraw dla mojej przyjaciółki i jej rodziny BCh. , W.Ch. K.Ch., F.Ch.
920 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia, pracy i pomyśLności dla WD i jej rodziny
JS, KW.PW, MD, ND, AD
921 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia, pracy i pomyślnej realizacji moich planów IZ
922 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
ODZYSKAĆ NASZE MIESZKANIE PRZEZ NASZEGO SYNA KUBĘ 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 O JEGO SZCZĘSCIE I ZDROWIE ABY BYŁ
PRZYCHYLNY DLA MOJEJ RODZINY
oraz modlitwę w intencji za tych którzy nam źle życzą
923 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia dla moich sióstr WK, BJ.
924 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia i pracy dla mojego brata i jego rodziny RK,
RK, DK, ZK, PK.
925 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia, pracy oraz realizacji zamierzeń dla moich
dzieci MZ, KC
926 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia, pracy i pozytywnej realizacji planów dla
mojego męża KZ
927 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia moich rodziców H.K., J.K.
928 proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnych spraw Agnieszki
929 Dziękuję za otrzymane łaski . Proszę o uleczenia zranionego serca, o spokój serca, żebym potrafił
wybaczyć dla byłej dziewczyny , o dar miłości dla mnie żebym potrafił kochać za ufać ,o dobrą
kobietę –żonę dla mnie , żebym był dobrem mężem ojcem , o dary Ducha Św. dla mnie dal całej mej
rodziny , o poprawę relacji miedzy ludzmi , o błogosławieństwo dla mnie dla byłej kobiety , o zdrowie
dla mamy , cioci , całej mej rodziny . O szybkie wyleczenie wady zębów , o poprawę finansową , o
mieszkanie dla mnie , dobrą ekipę w pracy – spokój w pracy , za wszystkie osoby które Bóg stawi mi
na drodze , za osoby które się modlą za mnie o błogosławieństwo dla tych osób o ich intencje , za cała
grupę modlitewna –grupę pompejańska, za wszystkie intencja które mam w sercu . Za wszystkich
zmarłych mojej rodziny , znajomych krewnych . Zadośćuczynienia za grzechy moje , za członków
mojej rodziny , przodków , o Boże błogosławieństwo dla mnie i całej mej rodziny
930 Św.Rito dziękuję za wszystkie dotąd otrzymane łaski i proszę Cię o :
uzdrowienie,możliwość naprawienia pewnej relacji, o kontakt i rozmowę...,
poukładanie mojego życia osobistego
znalezienia odpowiedniego partnera,
poprawienie moich warunków bytowomieszkaniowych,
o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci,powodzenie w szkole,
o zdrowie dla moich rodziców
o siłe dla mnie w pokonywaniu wszystkich przeciwności w życiu
a.ch
931 Święta Rito, proszę , wyproś u Pana Boga łaski dla moich bliskich. Proszę o wstawiennictwo : o
miłość i radość życia dla moich dzieci oraz o znalezienie pracy dla syna
932 Proszę o włączenie do nowenny następujących intencji:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Gąbków i Miszczaków
- o pomyślne rozwiązanie spraw rodzinnych
- o dobrego męża dla Joanny, Magdaleny i Justyny
933 proszę o modlitwę o uzdrowienie wnuczki Natalii
934 Blagam Cię o św.Rito wypros u Jezusa Miłosiernego by w domu nastał spokój nich sie moje
dzieci opamietają i przejrzą na oczy
i przestana mnie tak traktować wraz ze swoim ojcemi tak się
zachowywać, o spokój w pracy. Błagam mama

935 Św. Rito pomóż mojej cioci Wiesi odzyskać chociaż częściowy słuch
936 Św. Rito,
Chcę podziękować za pomoc, którą udzieliłaś siostrze, proszę w dalszym ciągu o opiekę nad nią bo
nie radzi sobie dalej, wciąż wraca do nałogu. Proszę za Twoim wstawiennictwem o trzeźwość dla niej,
bo moja modlitwa to zbyt mało.
Proszę pomóż jej.
Ewelina
937 Ukochana św. Rito, dziękuję za przemianę serca Marcina, za uratowanie małżeństwa Marcina i
Agatki, za szczęśliwą operację nóżki Maciusia, za to, że chodzi i biega.
Dziękuję za szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie Mamy i Maleństwa. Błagam o wstawiennictwo za nimi,
o zdrową nóżkę dla Maciusia, żeby stawiał normalnie nóżkę i nie było rotacji stopy (jest nawrót
choroby).
Proszę Cię wyproś łaskę powrotu na drogę wiary dla Stasia, Marcina, Dawida, o szczerą spowiedź
świętą.
Proszę Cię o modlitwę o łaskę rodzicielstwa dla Małgosi i Dawida, dla Anetki i Marka, dla Małgosi i
Michała.
Święta Rito uproś łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla Agatki i Grażynki. Niech się stanie wola
Naszego Pana.
938 W miesiącu styczniu proszę o włączenie modlitwy za mojego wnuka Ludwika ,który ciągle
choruje ma słaba odporność i co miesiąc choruje.Obecnie ma zapalenie oskrzeli ale boimy się aby
ponownie nie przeszło w zapalenie płuc. Proszę także o modlitwę za jego siostrę Łucję ,która ma 9
miesięcy i zaraża sie stale od brata.
Szczęść Boże
Ela
939 Św Rito proszę pomóż mi zacząć od nowa z Radkiem tak jak się podoba Bogu
940 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę zdrowia dla Magdy, Ireny oraz
o wiarę i miłość w rodzinie Elżbiety i łaski potrzebne jej dzieciom, o pomoc w nauce dla Magdy.
Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla Andrzeja , Asi , Łukasza, Krzysztofa Z..
Bóg zapłać.
Agnieszka
941 Św. Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę o uzdrowienie wewnętrzne dla
mojego męża Andrzeja, o uwolnienie go od złego. O powrót całym sercem do Boga, do rodziny - by
był szczęśliwy, czuł naszą miłość, troskę i wsparcie. Uratuj nasze małżeństwo, otocz miłością tą
rodzinę. Proszę o łaskę zdrowia dla dzieci i męża. Proszę także o uzdrowienie wewnętrzne dla Edyty i
ratunek dla jej rodziny.
942 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę wiary dla moich braci Rafała i
Tomasza oraz o wyzwolenie z nałogów, zdrowie a także w intencji ich rodzin o pojednanie się, miłość,
wiarę. Proszę też o łaski potrzebne mojej siostrze Eli o wiarę, miłość w jej rodzinie, zdrowie, o łaski
potrzebne mojej siostrze Ani i o pomoc w znalezieniu dobrej pracy i szczęśliwe rozwiązanie. Proszę
też o łaskę wiary dla Jerzego i jego przemianę. O łaskę wiary Amelce, Julii, Paulinie.
Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę zdrowia duszy i ciała dla mojego
taty, o uzdrowienie dla mojej mamy, syna Tomasza, Jadwigi H., Jadwigi W., o pomoc w nauce
synowi i jego przemianę oraz w intencjach mojego rodzeństwa i ich rodzin o wiarę i miłość, o
zdrowie duszy i ciała, o wyzwolenie z nałogów, o pomoc dla brata w sprawach związanych z jego
firmą (po ludzku nie do rozwiązania), o dobrą pracę, o łaski potrzebne dla brata Tomasza, a także o
zdrowie dla cioci Jadzi, Stasi, Witolda, Ireny, Józefa oraz w intencji ich dzieci o łaskę wiary, miłości i
wyzwolenie z nałogów.

Proszę też o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w mojej intencji, i rozwiązanie problemu Panu
Bogu wiadomemu, o pomoc w pracy.
Bóg zapłać. Agnieszka
943 Cudowna święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Boga naszego, ratuj moje
małżeństwo, proszę, by mój mąż darzył mnie wielką miłością i szacunkiem, żeby był dla mnie bardzo
hojny. Błagam Cię także o to, bym spłaciła wszystkie długi i była niezależna finansowo. Błagam o
zdrowie dla Andrzeja i łaskę nawrócenia dla moich braci. Wyproś dla mnie łaskę powodzenia
finansowego u Pana Boga i spłatę długów. Proszę Cię, oderwij moje dziecko od komputera. Otocz
opieką cudowne Siostry Eremitki, daj im zdrowie i wyproś opiekę Bożą dla nich i dla moich
Rodziców.
944 Intencje do nowenny styczniowej do św. Rity
Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus!
Św. Rito proszę o wstawiennictwo u Ojca Miłosiernego o potrzebne łaski dla mojej rodziny:
O łaskę macierzyństwa dla córki Wioletty i Mariusza,
o zdrowie i potrzebne łaski dla córki Renaty,
o uzdrowienie z jaskry i zaćmy dla Czesławy,
o pojednanie się moich braci między sobą i ze swoimi małżonkami,
o uwolnienie z problemu alkoholizmu dla Grzesia,
o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Milenki
o zdrowie, błogosławieństwo Boże, głęboką wiarę dla Mirosławy, Niny, Arsena i Emilii
prosi Czesława.
945 Proszę Cię Święta Rito o wszelkie łaski i miłosierdzie Boże dla mnie i moich najbliższych. Spraw
Święta Rito by moje prośby i modlitwy się spełniły wyproś wszelkie łaski i miłosierdzie dla nas. Miej
mnie i moją rodzinę w swej opiece odsuń od nas wszelkie troski kłopoty i zmartwienia. Bądź zawsze
przy mnie i moich najbliższych
946 Proszę o dobrego męża i przyjaciół, o zdrowie i dobrą, stałą pracę dla mnie i rodziców. O wyjście
z problemów finansowych i własny dach nad głową. O uzdrowienie relacji w rodzinie i nawrócenie
siostry.
947 święta Rito ratuj. Umrzemy z córką z głodu. Mam myśli samobujcze. Nikt z ludzi nie zdaje sobie
sprawy z tego co przechodzimy. Spraw żeby nasze życie zmieniło się na lepsze. Dziękuje. Joanna
948 Święta Rito,
powierzam Twojemu wstawiennictwu moją znajomość z Darkiem. Proszę o miłość - o człowieka,
który mnie pokocha, którego ja pokocham.
Joanna
949 Święta Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę o uzrowienie dla Aliny i dobre wyniki badań,
zgodę, trzeźwość i szacunek w rodzinie oraz Twoją opiekę nad nami w Nowym Roku.
Małgorzata
950 Św Rito,
Proszę Cie o szczęśliwą podróż, szczęśliwy powrót z wyjazdu, a także o pomoc w pomyślnym
rozwiązaniu spraw sądowych, prawnych mojego męża, o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Całej
mojej rodziny.
Iwona.
951 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, za chorych i cierpiących, za zmarłych, we
wszystkich intencjach NMP, mojej mamy i moich, za Marka o jego przemianę,
952 W intencji dziękczynnej z prośbą o zdrowie duszy i ciała, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej,
św. Józefa i św. Rity dla Olgi i S.Araia oraz Szymona i Eweliny. Aby Pan pobłogosławił znajomość
Olgi i S. Araia o łaskę życia w czystości przedmałżeńskiej. O wzrost wiary dla rodziny,
błogosławieństwo dla rodziców, brata i jego rodziny, chrześniaków, Jadwigi, o uzdrowienie z choroby
Mariusza, Małgorzaty, Pawła ks. Stefana, o uzdrowienie Krzysia z autyzmu poprawę sytuacji
finansowej rodziny. Aby Pan doprowadził do zerwania każdej znajomości, która Jemu się nie podoba.
O życie wieczne dla Mariana, Stefana i zmarłych przodków. We wszystkich intencjach w których
obiecałam modlitwę i proszono mnie o modlitwę. Jezu Ufam Tobie.
953 Proszę o uzdrowienie z nerwicy i depresji dla Małgorzaty, Pawła, Mirosławy, Radosława,
Krzysztofa, Lilianny i Marka.
Proszę o uzdrowienie mojej babci Krystyny z tętniaka aorty i choroby płuc.
Proszę o łaskę abstynencji alkoholowej dla Krzysztofa, Mirka, Arka, Radka i Wiesława.
Proszę o cud uzdrowienia Renaty z nieuleczalnej choroby krwi.
Proszę o Boże błogosławieństwo dla mnie i moich bliskich w nowym roku.
Proszę o uzdrowienie Stanisławy z bólu przewlekłego i problemów z kręgosłupem.
Proszę o uzdrowienie Pawła z nowotworu, alergii i cukrzycy.
Proszę o uzdrowienie Urszuli ze wszystkich problemów ze zdrowiem.
Spraw Matko Boska Pompejańska, aby moja miłość do Pawła miała szansę się spełnić.
Proszę o ułożenie mojego życia osobistego, zawodowego i pomoc finansową. O to samo proszę
również dla mojego brata.
Proszę o łaskę nawrócenia dla Jana i wszystkich grzeszników.
Proszę o ratowanie dusz w czyśćcu cierpiących.
Proszę o uzdrowienie Kamili z przewlekłego zapalenia płuc.
Proszę o uzdrowienie Amelki z wady wzroku. Spraw, aby nie działa jej się żadna krzywda i miała
dobrą, kochającą rodzinę.
Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Grzegorza i jego rodziny.
Proszę o uzdrowienie Oli z depresji.
Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Gosi i Joanny.
Proszę o uwolnienie od złego ducha dla Magdy i jej rodziny.
Proszę o zdrowie i Boże bł. dla Danuty i jej rodziny.
Proszę o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Boskiej i wszelkie potrzebne łaski dla Adama.
954 Dziękuję za wszystkie łaski ,które otrzymałam .
Proszę Cię św.Rito wstaw się u Pana naszego w wiadomych sprawach
dotyczących moich bliskich.Proszę także o pokoj na świecie...
-Małgorzata
955 za wstawiennictwem św. Rity błagam dobrego Boga o pełnię zdrowia dla Marysi, szczególnie w
jej nocnej niedyspozycji. Jeśli taka będzie wola Boża to zarówno rodzice jak i dziadkowie będą
wdzięczni i oddani Bogu w modlitwie i umartwieniach.
Dziękuję św. Ricie za wyproszone łaski u Boga i proszę o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
całej rodziny i miłosierdzie dla dusz czyśćcowych.

Elzbieta
956 Za dusze mamy, taty,dziadków i teścia. za zdrowie dla całej rodziny oraz za szybkie znalezienie
żony dla szwagra i piotra.
957 Św. Rito moja patronko i wspomożycielko, proszę o modlitwę za całą moją rodzinę, szczególnie o
zdrowie dla Roberta i dobrą pracę, oraz błogosławieństwo dla rodzin Damiana i Tomasza, o Dary
Ducha św. i dobre wybory dla Magdaleny. Mariola.
958 Proszę o miłość i chęć budowania związku tak by zawsze byla źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, o umiejętność rozmowy, szczerość i czas dla
siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne dla nas łaski.
Twoja Służebniczka
959 Kochana Sw Rito,
Wybłagaj u Boga łaskę zdrowia dla mnie, moich dzieci. Proszę aby mój mąż szybko znalazł prace
oraz rozwiazanie moich problemów małżeńskich. Proszę o mądrość i światłość w podejmowaniu
decyzji. Pomóż mi ułożyć moje życie Sw Rito i nigdy nie zwątpić w Bożą Opatrzność nad moja
Rodziną. Kocham Cie droga Święta. Błagam wyproś te łaski u Jezusa Chrystusa, aby okazał mi swoje
miłosierdzie. Amen.
Magda
960 Święta Rito dziękuję CI za wstawiennictwo w mojej sprawie o którą Cie gorąco prosiłam i
proszę Cię nadal wspieraj mnie w tych trudnych sprawach z sąsiadami.
Twoja służebnica Stanisława.
961 Bardzo proszę o modlitwę w intencji , zeby w naszej pracy wszystko dobrze się układało.
Żeby wszystko było dobrze w O.
I żebym dawała radę pomagać K.
962 *dziękuję ci święta Rito za spełnienie mojej prośby. za spotkanie z moja teściowa.teraz wiem że
między nami jest wszystko dobrze że teściowa jest po mojej stronie. proszę cię jeszcze o to bym
mogła jej pomódz w jej chorobie i o uratowanie mojego męża z grzechu_ niech skończy romans i
wróci do domu .ja go kocham i wybaczam mu.módl się Rito o uratowanie mojej rodziny i małżeństwa.
Aga
963 Proszę o dobrą i stabilną pracę dla Roberta.
Anna
964 O potężna i wszechmocna święta Rito. Błagam o wstawiennictwo Do Jezusa Chrystusa
Najwyższego o zdrowie dla mojej córeczki Wiktorii. Błagam aby torbiel, którą u niej znaleziono w
głowie okazała się niegroźna, nigdy już nie urosła i nigdy nie dała żadnych objawów fizykalnych. Aby
się wchłonęła i nigdy już nie pojawiła. Abyśmy trafili na mądrych lekarzy, którzy pomogą córeczce,
aby już nigdy nie bolała jej głowa. Błagam aby opuściły ją również inne choroby i dolegliwości –
alergia wziewna, bóle kolana, problemy z tarczycą, a przede wszystkim arytmia komorowa serca,
której bardzo się boimy. Św. Rito, błagam o uzdrowienie, nie mogę patrzeć jak ją boli i jak cierpi ..
Alicja
965 Św.Rito, Ty znasz serca ludzi, którzy zwracają się do Ciebie, znasz i moje. Sama wiele
wycierpiałaś z powodu miłości do męża. Ja nie uszanowałem, nie doceniałem należycie, pycha i
nieczystość zniszczyła mnie, walczę z tym z modlitwą, a przez to wszystko zniszczyłem skarb
miłości. Proszę, pomóż, błagam bo niszczę siebie wewnątrz i krzywdze innych. Niechcę być martwy
wewnątrz i nie mieć pragnień do życia które kiedyś miałem. Samotność jest okrutna, boje się stoczyć
w grzech nieczystości, a tak bardzo pragne katolicką rodzine założyć. Proszę, wyjednaj mi chociaż

cień z promyczka Miłosierdzia Bożego. Tęsknie i kocham tą dziewczyne żyjąc nadzieją na jej powrót
serca, by móc stworzyć rodzinę tak jak marzyliśmy, planowaliśmy, nie moge poradzić sobie z tym
wszystkim. Prosze, by w jej sercu rozpaliła się miłość do mnie. Św. Rito, Dziękuje za wszystko co
czyniłaś i czynisz dla mnie, Dziękuje Boże co czynisz dla mnie choć tego nie widze i nie rozumiem,
ufam, że to dla mojego dobra, a ja jedynie po ludzku szczęsliwym chce być i szczęście dać. Proszę Cię
św. Rito, wysłuchaj, pomóż, znasz moje modlitwy i prośby, wysłuchaj i pomóż. Proszę o Tą łaskę.
Błagam.
Mirek
966 Błagam o modlitwę ja nie mogę poradzić sobie z długami a na dodatek mój mąż może stracić
wzrok a za tym idzie pracę proszę cię święta Rito wybłagaj dla mojej rodziny łaski u Pana Boga o to
żebyśmy jakoś sobie poradzili z tym wszystkim . Ewa
967 Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Ty która sama byłaś matką , wyjednaj mi proszę u Boga
Najwyższego Łaskę dla mojego syna Macieja, żeby pokonał swoje słabości, uwolnił się od wszelkich
złych wpływów, powrócił do Wiary, pomyślnie zaliczył sesję zimową, spotkał prawdziwą,
odwzajemnioną miłość, ułożył sobie życie osobiste i zawodowe.
968 Kochana św.Rito,chcialam podziekowac za przeszły rok,za wszelkie łaski ,ale takze prosić o
dobry ten rok szczególnie proszac o zdrowie dla mnie(by wszystkie niepokojace dolegliwości
zniknęły), i moich bliskich,by maz ograniczył picie,by panowała radosc i pokój w naszym domu.
969 najpiew chcę podziękować bo moja najgorętsza prośba o wstawinnictwo się spełniła. Chyba
otrzymam to na co czekałem od około 15 lat, a wydawało się niemożliwe.
Natomiast bardzo proszę o wstawiennictwo w sprawie uzdrowienia mojej kuzynki, aby jej zdrowie się
poprawiło a także aby znalała dobrego uczciwego męża. Proszę też o łaski dla cioci która opiekuje się
moją babcią a jej mamą, aby miała siłłę i zaznała jeszcze szczęścia w zyciu a także o łaski dla babci
która nie jest już samodzielna
970 Święta Rito proszę o modlitwę w intencji mojego syna Michała. Proszę, żeby wyszedł z nałogów i
pracował w dotychczasowej pracy
-Ewka
971 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Piotra,o łaskę zdrowia,opiekę Matki Bożej,boże
błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla mojego męża,mamy,brata i dla mnie.Urszula
972 Sw.Rito błagam pomóż rozwiązać mój konflikt z Marcinem
Aneta
973 Kochana Święta Rito dziękuję za Twoją opiekę i wsparcie. Nigdy mnie nie zawiodłaś, dlatego
proszę Cię z całego serca wysłuchaj mnie i tym razem. Wyproś dla mnie łaskę całkowitego
uzdrowienia, powrót do pełnej sprawności i samodzielności, wyleczenie jelit i wyciszenie neurologii
oraz zdrowie i spokój dla mojej Mamy i całej Rodziny. Serdeczne Bóg Zapłać.
A.
974 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mojej córceAGNIESZCE
znalezc prace dla CIEBIE nie ma nic nie mozliwego daj jej zdrowie i
otoczja zyczliwymi ludzmi i chron ja od złego .twoja sługa
975 Święta Rito, dziękuję za otrzymane do tej pory łaski. Proszę o dalsze wypraszanie
błogosławieństwa u Jezusa Miłosiernego dla mojej rodziny w sprawach wiadomych Bogu i Tobie
Święta Rito - Twoja czcicielka Zofia.
976 Św. Rito, proszę o uzdrowienie dla mojej Mamy i dla mnie. K

977 Św. Rito błagam ratuj Roberta z sideł alkoholizmu.
Spraw,abym była szczęsliwa i niesamotna.
Obdarz moją mamę i siostrę zdrowiem.
Moim synom daj zdrowie i spraw ,aby byli szczęsliwi
978 Św Rito proszę o pomoc w życiu zawodowym, podjęciu właściwej decyzji oraz o nawrócenie
Marka.
979 Św Rito spraw cud aby mój mąż wyszedł z ciężkiej choroby.
980 W pewnej, Bogu wiadomej, intencji.
981 - święta Rito uproś dla mojego Taty łaskę przywrócenia wzroku i spotkania z Bogiem .
- proszę Cię święta Rito byś wyjednała mi u Boga szczere nawrócenie serca, uwolnienie od
uwikłania w słabości i łaski potrzebne do opieki nad Tatą
paweł
982 Kochana Święta Rito,
dziękuję za opiekę nad moją Rodziną, za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
Bardzo Cię proszę o pomoc w pracy, szczególnie pomoc finansową i nowe zlecenia, proszę o pomoc
w zakończeniu i rozwiązaniu trudnych spraw urzędowych i finansowych.
Proszę o pomoc w pracy dla mojego męża i zdrowie dla niego, pomoc dla moich dzieci w nauce,
pomoc synowi w grze i dobre rozwiązanie sytuacji klubowej.
Proszę o opiekę nad moim małżeństwem.
-A.
983 Sw. Rito , błagam , aby Piotr nie zagubił się intelektualnie i nie zniechęcił do nauki. Wspieraj go
w trakcie egzaminów oraz nauki , żeby ponownie uwierzył w siebie. Wyproś światło dla jego umysłu i
siłę dla jego woli.Żeby mógł przezwyciężyć wszystkie trudności w studiach.Żeby ponownie zaufał
Bogu.
Błagam Święta Rito.
984 Święta Rito dziękuję za Twoją obecność w moim życiu. Proszę o Twoje wstawiennictwo u Jezusa
Chrystusa i Maryji w moich próbach i modlitwach w tym nowym roku. Proszę o zdrowie, szczęście,
miłość, radość. Proszę niech wszelkie trudne i skomplikowane sprawy zakończą się dla mnie
pomyślnie. Proszę o błogosławieństwoâ dla mnie w pracy, życiu osobistym i zawodowym. Proszę
niech odejdzie ode mnie depresja i samotność. Proszę żebym nigdy już nie musiała żebrać o jedzenie.
Proszę niech rychło moje życie poprawi się na lepsze. Niech wszelkie nie rozwiązane sprawy
zakończą się dla mnie rychło i pozytywnie. Proszę pomóż mi Święta Rito. T.C.
985 Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję Św. Rito za wstawiennictwo i proszę wypraszaj
nam dalej łaski o które się modlę.
986 Błagam - za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Rity - o Boże Miłosierdzie, zmiłowanie
dla duszy i łaskę zbawienia dla zmarłej wskutek przedawkowania narkotyków Yurizan B.
987 Proszę o modlitwę, by Bóg za wstawiennictwem św. Rity, udzielił łaski uzdrowienia
wewnętrznego i przemiany życia.
Deo gratias! Sławomir
988 św.Rita proszę Cię bym mogła za Twym wstawiennictwem podziękować Bogu za opiekę nade
mną i byś się wstawiła w modlitwie o opiekę bożą i zdrowie dla Stanisławy ,Tadeusza i jego rodziny,

Barbary i jej rodziny za Annę i jej rodzinę, Joannę i jej rodzinę za Bogdana oraz polecam modlitwie
duszę śp.Reginy jaga
989 Święta Rito proszę Cię o kochającego męża! Proszę pomóż mi go odnaleźć, spotkać, wybrać. Jeśli
to będzie zgodne z wolą Bożą. Dziękuję, Katarzyna
990 Proszę o modlitwę w intencjach - za moją mamę , mojego brata i za mnie - o pomoc i pomaganie
w wyjściu nam z biedy i długów .
991 Święta Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o odnowienie kontaktów z synem Łukaszem i
wnuczką Mają.
992 Proszę Cię św. Rito!
Weź w opiekę całą moją rodzinę! Powierzam Ci moje dzieci i ich los, powierzam Ci zdrowie mojej
żony Krystyny i moje! Niech się dzieje wola Boga, a nam daj zrozumienie wyroków bożych! Daj nam
wyrozumiałość i cierpliwość i zrozumienie w doświadczeniach. Jeśli to możliwe daj nam łaskę
spokoju i odpoczynku. Proszę również o zdrowie dla moich Rodziców, ulecz ich dusze i ciała. Daj
zdrowie dla mnie, daj uzdrowienie duszy. Wyproś łaskę wiary, podnieś w chwilach zwątpienia i
upadku. Bądź zawsze z nami św. Rito! Bardzo tego pragnę i obieram Ciebie za swoją opiekunkę tu na
Ziemi i w Niebie! Dziękuję Ci za otrzymane łaski i cierpliwość nade mną!
Grzegorz
993 O zgodę i wzajemny szacunek między moim mężem a ojcem. O zdrowie w naszym domu.
994 Proszę o modlitwę w intencji umocnienia wiary dla mojego brata i jego rodziny.
995 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo za mojego syna-aby się nawrócił, kontynuował studia i nie
był uzależniony od złego towarzystwa. Proszę też o nawrócenie córki,dobrą pracę dla męża i zdrowie
dla całej rodziny. Dziękuję za dotychczasową pomoc.
M
996 Dziękuję za dotychczasowe łaski. Proszę o pomoc w rodzinie, rozwiązanie pewnej trudnej sprawy
oraz o pomoc w pracy i w życiu w Anglii.
997 Prośba o uzdrowienie i zdrowie dla moich najbliższych, Święta Rito pomóż nam.Błagam o Twoje
wstawiennictwo w mojej sprawie.
998 Bardzo prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw Rity o potrzebne laski dla mojej corki i jej
syna o uwolnienie jej od psychicznego nekania przez bylego meza o spokoj wewnetrzny oraz opieke
Matki Bozej w tej trudnej dla niej sytuacji oraz o laske zdrowia dla mnie i calej rodziny .SW RITO
PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH,ZAWSZE PRZEZ BOGA WYSLUCHANA MODL
SIE ZA NAMI JAGODA
999 Błagam o zdrowie i potrzebne łaski dla moich dzieci i ich rodzin. Szczególnie o zatrzymanie
choroby Joasi.
Proszę o szczęśliwą śmierć dla Mamy i cierpliwość dla mnie w opiece,
Proszę o zdrowie dla Oli i Emilii.
Proszę o dar Ducha świętego, żebym mogła szczęśliwie zakończyć pracę
1000 Święta Rito błagam Cię wyjednaj mi łaskę uzdrowienia u Syna Miłosiernego
i spraw żeby wyniki w chorobie nowotworowej były dobre.,
Święta Rito pomóż mi. Twoja wierna służebnica Henryka
1001 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla mojej mamy, męża, dzieci z rodzinami oraz Alinki i Jasia.

Święta Rito wstawiaj się za Andrzeja i błagaj Boga o łaskę zdrowia dla niego, a lekarzom wypraszaj
Światło Ducha Świętego, by umieli mu pomóc, zgodnie z Wolą Bożą.
Święta Rito proś Boga za nimi!
1002 Swieta Rito, prosze Cie o pomoc w sprawach finansowych, o zdrowie i blogoslawienstwo dla
mnie, meza i naszych dzieci; prosze Cie rowniez aby mlodsza siostra znalazla meza, a starszy brat
powrocil do Polski. Prosze Cie o zdrowie i blogoslawienstwo dla rodzicow i rodzenstwa. Prosze
rozwiaz moj problem dotyczacy pogodzenia pracy z macierzynstwem. Rezygnuje z kariery na rzecz
dzieci i domu - wspomoz mnie i daj swiatlo memu mezowi, ze jest to najlepsze rozwiazanie dla nas.
Prosze Cie rowniez o zgode w mojej rodzinie i aby chrzest odbyl sie bezproblemowo. Wspomoz nas
swieta Rito. Kochamy Cie.
M.
1003 Święta Rito dziękuję za wstawiennictwo w moich prośbach.Zapewne za Twoim
wstawiennictwem w mojej rodzinie panuje spokój i zdrowie. Miej nas dalej w swojej opiece, wstawiaj
się za nami.
Przychodzę dzisiaj do Ciebie nie tylko z podziękowaniami , ale i prośbą o wstawienie się z prośbami
o uleczenie z alkoholizmu Marka- męża mojej koleżanki Urszuli. Z poczciwego męża i ojca stał się
niegodziwcem , która niszczy wszystko co stworzył (małżeństwo, rodzinę), w pijackim amoku znęca
się psychicznie i fizycznie. Ty najlepiej wiesz , co to znaczy ...proszę miej ich w swojej opiece i
wypraszaj łaski
TG
1004 Droga Święta Rito. Dziękuję Ci za wstawiennictwo we wszystkich prośbach zanoszonych do
Pana Boga, wierzę, że i tym razem Pan Bóg wyslucha moich próśb dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Proszę Cię Święta Rito, abyś uprosiła Boga, by obdarzył mnie i mojego męża kolejnym zdrowym
dzieckiem, jeszcze przed powrotem do pracy.
Bądź pochwalona Święta Rito na większą chwałę Bożą.
Magdalena
1005 ŚWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych miej nasza rodzine w
opiece.SWIETA RITOprosze Cie 0 łaske wymodlenia w mojej intencji
prosze Cie owsawiennictwo w mojej sprawie.Spraw aby moj syn skonczył z
nałogiem alkoholizmu zeby w domu byl spiokoj Sama wiesz Swieta Rito bo
przez to sama przeszłas.Pomoz tez mojemu synowi wyjsc z ogromnych
długow dla Ciebie nie ma nic nie mozliwego.SWIETA RITO błagam Cie .Za
wstawiennictwem SWIETEJ RITY prosze o błogoslawienstwo Boze dla calej
naszej rodziny .PATRONKO spraw trudnych i beznadziejnych wsaw sie za
mna u OJCA NIEBIESKIEGO i pomoz mi finansowo,bo ta emerytura jest taka
niska.Prosze CIE rowniez o siłe dla mnie bym nie zatracała wiary
,obejmij swoim kochajacym ramieniem mojego syna i moja corke spraw swą
cudowna mocą aby zmienili postępowanie nie opuszczaj ich i prasze
wyjednaj potrzebe łaski u PANA JEZUSA .PATRONKO spraw beznadziejnych
otocz ich dobrymi i zyczliwymi ludzmi TWOJA Wierna sługa
1006 PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mi prosze udzwignac to wszystko
bo juz nie mam siły spalili mi domek pomoz mi zeby ktos mi pomogł go
odbudoac zeslij mi ludzi dobrej woli zeby mi pomogli daj nam siłe i
zdrowie pomoz to wszystko przetrwac bo jestem juz stara dla Ciebie nie
ma nic nie mozliwego.POBŁOGOSŁAW MOJEJ rodzinie upros dla nas łaske
BOSKa u PANIENKI PRZENAJSWIETRZEJ .TY wiesz ze ja jestem małej
wiary.PROSZE pomoz mi.twoja sługa
1007 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH prosze Cie pomoz mojemu
synowi Sławkowi w bardzo ciezkiej sprawie oddal od niego to wszystko

załatw pozytywnie ta sprawe bardzo CIE błagam i prosze pomoz mu zebu
to wszysko sie od niego odwruciłotwoja sługa
1008 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH wyjedaj mi prosze Ta łaske
pomoz mi wyjsc z tych długów abym je spłaciła szybko tak mi jest
ciezko otocz mnie dobrymi ludzmi i pomoz mi upros dla mnie u Matuchny
ta łaske .TY wiesz ze jestem małej wiary .twoja sługa
1009 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych pomoz mojej wnuczce
Patrycji i prawnuczkowi Oskarowi daj im zdrowie otoczich dobrymi
ludzmi daj aby Matka Boska okryła ich rabkiem swego płaszcza oddal od
nich wszystko co złe.POBŁOGOSŁAW IM.twoja sługa
1010 SWIETA RITO dziekuje Ci za otrzymane od Ciebie łaski bardzo Ci
dziekuje z calego serca ale i prosze Cie o nastepne pomóz mi prosze w
pewnej sprawie u pros dla mnie u MATUCHNY NIEBIESKIEJ ta łaske Ty
wiesz ze ja jestem małej wiary daj nam zdrowie i pobłogosław w pewnej
spawie pomoz mi prosze okryj moja rodzine swoim płaszczem i chron od
złego .MATUCHNO NIEBIESKA pomoz mi prosze twoja sługa
1011 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH bardzo CI dziekuje ze mi
pomogłas w pewniej sprawie .Otocz opieka moja rodzine i pomagaj mi nie
ustannie.DAJ nam zdrowie .UPROS U MATUCHNY NIEBIESKIEJ DLA mojej
rodziny łaski.twoja sługa
1012 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja
sługa
1013 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych błagam Cie daj zdrowie
mojemu mezowi wylecz go z choroby serca daj mu siłe oddal od niego
ta chorobe i daj zeby zył jeszcze długo.DLA CIEBIE NIEMA NIC NIE
MOZLIWEGO .twoja sługa
1014 Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę i wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę Cię o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Józefa, zgodne, szczęśliwe i
trwałe ich małżeństwo oraz o zdrowe potomstwo dla nich.
Proszę również o radość życia wiecznego dla mamy Ireny i teścia Bolesława.
Proszę Cię Święta Rito, wstaw się za mną w intencjach Tobie i Bogu wiadomych.
Święta Rito, proszę Cię o szybki powrót do zdrowia mojego ojca, oraz o pomyślnie zdane egzaminy.
Twoja czcicielka Kasia

