Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 13 czerwca:
1006 Za Roberta, aby nie bał się zobaczyć prawdy o sobie.
O wyzwolenie pamięci po leczonym nałogu. Aby przestał uciekać.
O uzdrowienie przeszłości, pamięci.
1007 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem upraszam Boga Naszego o łaskę uzdrowienia mojej
mamy z ciężkiej choroby nowotworowej, błagam o dar życia. Święta Rito, módl się za nami.
1008 Święta Rito proszę o wstawiennictwo u Pana Boga aby mój kochany Krzyś S. mnie kochał, był
mi wierny. Uwolnij go od złych mocy, szczególnie od wpływów jednej osoby. Rozpal w jego sercu
płomień miłości do Mnie. Dajmy sobie drugą szansę na stworzenie kochającej i wiernej rodzinny.
Proszę o cud i dziękuję za otrzymane troski. Proszę pomóż nam przezwyciężyć przeciwności. Proszę o
wstawiennictwo w sprawie miłości K. S. do mnie.
Joanna
1009 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę i zdrowie dla niej, za syna Mikołaja o pomyślne
zdanie egzaminów gimnazjalnych, 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,
abym umiał odnaleźć swoją drogę w Kościele. Dopomóż mi Boże, ulituj się nade mną Panie.
1010 Mateńko proszę w intencji mojego zmarłego taty Tadeusza o wstawiennictwo i pomoc jego
duszy aby jak najszybciej mógł oglądać oblicze Pańskie.
Proszę o modlitwę i Twoje wstawiennictwo u miłosiernego Jezusa Chrystusa za duszę śp. Mamy
Jadwigi w 17 rocznicę śmierci, jej synów, siostrzenic i bratanka, sióstr i szwagrów, brata i szwagierki
oraz ich rodziców Zofii i Władysława. Uproś im zbawienie.
Proszę o modlitwę i Twoje wstawiennictwo u miłosiernego Jezusa Chrystusa za duszę śp. moich
pradziadków Marianny, dziadków Franciszki i Józefa, wujków Władysława, Kazimierza i Krystiana.
Panią Irenkę i jej rodzinę. Uproś im zbawienie.
Proszę o modlitwę i Twoje wstawiennictwo u miłosiernego Jezusa Chrystusa za duszę śp. Kasi
Antoniak i jej mamy, Doroty Zych, Zofii Kizeweter, Arka Mazur i jego rodziców, taty mojej
koleżanki Juliana Knażek. Uproś im zbawienie.
1011 bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej córki Natalii o szczęśliwe życie w małżeństwie, dar
mądrości dla mojej wnuczki Lenki oraz zdrowie dla całej moje rodziny.
1012 Sw Rito, moja wspaniala.
Bardzo Cie prosze o zdrowie dla moich rodziców oraz dla mojej calej rodzinki, ale rowniez prosze
Cie o piekna pogode w niedziele dla mojej corci Julii.
1013 Święta Rito proszę o wstawiennictwo u naszego Pana Jezusa Chrystusa o dar zdrowia i cud
potomstwa dla naszych dzieci Asi i Tomka
1014 Św.Rito za Twoim pośrednictwem chciałabym podziękować za otrzymane łaski,proszę o dalszą
opiekę,wszczególności otocz moje dzieci którym w nie długim czasie zaczyna się sesja
egzaminacyjna,aby pozaliczali wszystkie egzaminy pozytywnie.Proszę o Dary Ducha Świętego,o

opiekę Matki Bożej dla nich.Św.Rito proszę również w mojej intencji,o Dary Ducha Świętego,opiekę
Matki Bożej, abym mogła podołać obowiązkom które zostały mi powierzone w pracy.Proszę pomóż
mi abym zdołała wywiązać się z tych obowiązków.Błagam tak ciężko mi jest to wszystko ogarnąć,a
boję się aby nie stracić pracy.
1015 Proszę o modlitwę w intencjach: Zbawienia babci Aurelii i członków rodziny, wytrwałości w
zrzuceniu kilogramów i dążeniu do celów; o błogosławieństwo i miłość w moim związku; zdrowia dla
mojej rodziny, w szczególności dla mnie i mamy, Igora i jego dziadka; nawrócenia naszych ojców;
uwolnienia od nałogów; wewnętrznego spokoju oraz o pomoc finansową.
1016 Swieta Rito bardzo prosze o pomoc i opieke dla mnie i dla moje rodziny.
Beata
1017 Najdroższa Św. Rito proszę wstaw się za mną u Miłosiernego Boga i wypros mi łaskę o którą
ogromnie PROSZĘ O przemiane naszych serc z Wojtkiem by on zrozumiał że mnie kocha. Dziękuję
za otrzymane łaski. Zrozpaczona Matką. :(
1018 Święta Rito proszę o siły, cierpliwość i sprawienie cudu poczęcia dziecka dla naszego
małżeństwa. Proszę Święta Rito aby moja żona nie załamała się i abym ja wiedział jak ją wspierać
przekazywać nadzieję.
1019 Swieta Rito, dziekuje za Twa nieustanna opieke i prosze o szczesliwe zakonczenie roku
szkolnego
i o dobra prace dla meza na przyszly rok. Polecam Ci dzis szczegolnie bratowa Tatiane w dniu jej 40
tych urodzin oraz cala moja rodzine.
Amen
1020 Za Krzysztofa, o radość i odnalezienie sensu życia. O szczęśliwą podróż dla niego i dobre
kontakty z rodzicami.
1021 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
1. Dziękczynnej za pojednanie z byłym chłopakiem oraz o to, abyśmy znowu byli parą.
2. O dobrą pracę dla brata oraz pozytywne rozwiązanie moich problemów finansowych, o dobrą pracę
dla mnie.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy; Siostry Agnieszki
4. O poprawę relacji z Rafałem.
5. O dar nieba dla ś.p. Taty oraz moich przodków, krewnych i zmarłych znajomych.
Pozdrawiam i dziękuję.
AM
1022 Ukochana św. Rito,
Dziękuję za przemianę serca Marcina, za uratowanie małżeństwa Marcina i Agatki, za szczęśliwą
operację nóżki Maciusia. Błagam o wstawiennictwo za nimi, o zdrową nóżkę dla Maciusia (żeby
normalnie chodził), o zdrowie dla niego, dla Przemka, Dominika, Weroniki, dla całej rodziny. Proszę
Cię wyproś łaskę powrotu na drogę wiary dla Stasia, Marcina, Dawida, o spowiedź świętą. Proszę o
modlitwę o łaskę rodzicielstwa dla Małgosi i Dawida, dla Anetki i Marka, dla Małgosi i Michała.
Uproś proszę łaskę zgody w małżeństwie Ani i Marcina. Niech się stanie wola Naszego Pana.
1023 Proszę o modlitwę i wsparcie dla mojego dobrego znajomego który ma problemy w pracy aby
mu się w pracy zawodowej ułożyło aby przezwyciężył Jarek problemy w pracy i utrzymał prace był
zadowolony - aby mógł się wykazać i został doceniony - aby znalazł odpowiednie rozwiązanie
trudnych sytuacji
Proszę także o zdrowie dla Jarka aby zaczął dostrzegać że są ludzie który chcą mu pomóc i go
wspierają na których może liczyć i aby w końcu pogodził się ze śmiercią Doroty i zaczął normalnie

funkcjonować i cieszyć się życiem pamiętaj dobre chwile. Najważniejsze aby utrzymał prace chciał
pracować i uważaj na siebie. Aby się nie poddawał.
Bóg zapłać
Magda
1024 Prosze o modlitwe w intencji Amelii z prosba o zdrowie.
O dar przemiany zycia dla Tomasza.
1025 Sw Rito bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo w mojej ciężkiej pracy abym się nie
załamywał i podołał w tym trudzie , żebym sobie radził i żeby moje zaangażowanie docenili moi
przełożeni. Proszę również o wstawiennictwo dla mojej córki Oliwii żeby się jej ułożyło w szkole i
żeby moją rodzinę nie opuszczało szczęście i zdrowie .
1026 Za ojca Lucjana Możdżeń w kolejną rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny.
1027 Proszę o modlitwę o nawrócenie moich dzieci,i uporządkowanie ich spraw osobistych,o zdrowie
mojej rodziny,Bóg zapłać.
1028 Święta Rito, proszę Cię o wyproszenie łask w wiadomej Tobie i Bogu sprawie.
Twoja czcicielka - Zofia.
1029 O potężna i sławna Święta Rito,
dziękujemy za Twoje cudowne orędownictwo.
Prosimy Cię o pomyślne zakończenie kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i
sprawach osobistych.
Prosimy Cię o zdrowie dla naszej Córeczki i nienarodzonego jeszcze dzidziusia.
Prosimy o zdrowie i miłość dla całej rodziny.
Byśmy mogli w końcu cieszyć się spokojem.
By przepełniała nas nadzieja na lepsze jutro.
Byśmy nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie.
Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu.
By nasza córka dobrze zniosła szczepienia i by leki na alergię zadziałały. By wyniki badania USG
naszego drugiego dziecka były pomyślne.
Byśmy mogli cieszyć się wolnością.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać naszych pokornych próśb.
MKH
1030 Proszę o zdrowie dla moich najbliższych.Spraw,aby Grzegorz znalazł prawdziwa milosc.Prosze
o modlitwe za dusze sw.pamieci Andrzeja Pyczkowskiego.
1031 Święta Rito za wstawiennictwem Twoim dziękuję Panu BOGU za każdy dzień proszę
wypraszaj potrzebne łaski:
o dobre wyniki badań dla mnie,
o zdrowie i wzajemną miłość dla całej rodziny niech Pan Bóg błogosławi na dalsze lata pożycia
małżeńskiego dla nas Grażyny i Andrzeja.
o dobrego męża dla siostry Ani.
w intencji poleconej w Nowennie Pompejańskiej Panu Bogu.
niech Najświętsze Serce Pana Jezusa będzie kochane i wielbione przez serca chrześcijan na całym
świecie.
tczicielka
1032 Święta Rito dziękuję Ci za malutką Ritke.
1033 Proszę o Włączenie mojej intencji do Nowenny w tym miesiącu.
Najukochańsza Swięta Rito w Tobie cała nadzieja.

Błagam, wstaw się do Boga Pana naszego by uprosić nam pomyślne zakończenie spraw urzędowych.
Prosimy o zdrowie i siły dla J, T i A.
Proszę takźe o błogosławieństwo w pracy, aby wszystko potoczyło się pomyślnie i abym dostała stałą
umowę.
A
1034 O święta Rito wstaw się za moim synem, aby zdał egzaminy zawodowe i pomyślnie przeszedł
operację. Proszę również, aby dziecko mojej córki urodziło się zdrowe. Dziękuję Ci święta Rito za
wszelkie dotychczasowe wstawiennictwo. Beata
1035 Najukochańsza Św.Rito,
Proszę z całego serca o pokój w mojej rodzinie.Spraw aby moje dzieci mogły wychowywać się w
pełnej rodzinie.Spraw proszę abyśmy wraz z partnerem zwycięsko wyszli z kryzysu i na nowo
zobaczyli w sobie wszystko to co sprawiło że 17 lat temu tak bardzo się pokochaliśmy.Błagam aby
partner do nas wrócił,aby wszystko sobie przemyślał i zrozumiał że tak naprawdę liczy się tylko
rodzina.Proszę aby nie porzucał w taki okrutny sposób mnie i dwójki naszych wspaniałych dzieci .One
bardzo potrzebują taty.
Proszę o zdrowie dla mnie,aby udało mi się pokonać nerwicę natręctw i zacząć żyć normalnie.Proszę
aby zastosowanie nowej terapii okazało się dla mnie przełomowe.Błagam Cię moja ukochana
Św.Rito,spraw aby sąd zgodził się przesłuchać innego biegłego lekarza który zna moją sytuację i aby
zrozumiał że znalazłam się w takiej sutuacji ze względu na chorobę która mną zawładnęła.Tak bardzo
się boję bo jestem w naprawdę trudnej sytuacji...Bądź przy mnie i proszę o sprawiedliwy wyrok od
którego zależeć będzie całe moje życie.Proszę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i o możliwość
dalszego życia w spokoju i zaczęcia wszystkiego na nowo z czystą kartą.O to wszystko proszę Cię
dzisiaj moja ukochana Święta Rito która nigdy nie pozostajesz obojętna na moje prośby.Bóg
zapłać.Św.Rito naucz nas kochać
Twoja czcicielka
Magda z Gdańska
1036 W intencji Justyny i Pawła B, prosząc o wytrwałość, miłość, cierpliwość i zgodę małżeństwie,
oraz wszystkie łaski potrzebne dla całej rodziny.
1037 W intencji Dusz w Czyśćcu cierpiących i potrzebujących naszej pomocy, prosząc o łaskę
darowania dla nich win
1038 Proszę o modlitwę w intencji o wsparcie finansowe, żeby udało mi się pospłacać długi
, o więcej sił i cierpliwości dla dzieci
1039 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o łaskę dla Oliwii, żeby Bóg zatroszczył się materialnie o
jej rodzinę i o nią samą, proszę o pozytywne przyznanie im kredytu i w miarę najszybsze. Dzięki temu
Oliwia będzie mogła utrzymać swoją rodzinę i swoich współpracowników, gdyż kredyt pójdzie na
utrzymanie jej firmy. Dziękuje również Bogu za wszystkie łaski, które otrzymałam za
wstawiennictwem św. Rity czyli za pracę dla Łukasza, znalezienie męża, odszukanie mojego
przyjaciela, który był zaginiony a jego ciało znaleziono w dniu wspomnienia św. Rity czyli 22
kwietnia 2016 r.
1040 Kochana św. Rito
Bardzo Cię proszę o wyproszenie ratunku dla małżeństwa Aleksandry Małgorzaty i Krzysztofa oraz
ich dzieci: Pawła, Michała, Mateusza, Kordiana i Marysi.
Ania
1041 Św. Rito pomóż w sprawach z którymi nie można dać sobie rady.
Prosi Darek

1042 O cudowna Święta Rito dziękuję Ci za Twoją pomoc i wstawiennictwo w mojej sprawie,
dziękuję za wszystkie wysłuchane prośby. Proszę Cię wstaw się u Boga o zdrowie i opiekę dla mnie i
mojej rodziny, o zdanie wszystkich egzaminów na studiach i pomyślną obronę pracy magisterskiej w
przyszłym roku, pomyślność i wytrwałość moją i męża w małżeństwie, jak również o pokój na świecie
oraz za chorych i cierpiących.
Agnieszka
1043 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, boję się w każdej chwili życia o nią...
Alicja
1044 Sw. Rito ulituj sie nademna i wyblagaj mi u Panienki Przenajswietszej i Jezusa Ukrzyzowanego
laske dobrego i kochajacego meza i zdrowe i madre dzieci. Bardzo cie prosze.
I prosze aby Bartek sie do mnie odezwal, aby napisal. Spraw aby o mnie nie zapomnial, abym byla w
jego sercu. Modl sie za nas i polec nas dobremu Bogu.
Edyta
1045 Proszę o ułożenie spraw w pracy i planów urlopowych oraz zdrowie . Dziękuję Święta Rito.
Chwała Panu! M.
1046 Proszę o modlitwę w intencjach
1.O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę, rozsądek, dojrzałość i opamiętanie dla
dzieci.
2. Żeby córka i syn ukończyli studia w terminie.
i znaleźli pracę.
3. O zdrowie dla żony, uleczenie kręgosłupa i rozwiązanie jej problemów
zawodowych.
4. Żebyśmy nie zwariowali, spłacili zadłużenie i nie zbankrutowali.
5. Żebym znalazł pracę i zarobił jakieś pieniądze.
6. O bezpieczny wakacyjny wypoczynek dla córki i syna.
1047 Proszę o modlitwę w sprawie niesłusznego oskarżenia o siłę i pozytywne rozstrzygnięcie
sprawy.
MP
1048 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana. Prosi Beata.
1049 Święta Rito proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie aby moja córka urodziła sie zdrowa. Miej w
opiece całą moja rodzinę a także dopomóż mi w rozwiązaniu problemów w pracy.
1050 Święta Rito, błagam Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Pana Boga oraz o moc Ducha Świętego
i zdrowie dla wnuczka Davidka, jego rodziców i dziadków oraz całej rodziny.
Dziękuję za dotychczasową opiekę oraz łaski już otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
A.D.
1051 Święta Rito, błagam Cię o uzdrowienie z choroby, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Henryki. Prosi brat z rodziną.
1052 Święta Rito, proszę o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy.
Dziękuję Ci za już otrzymane łaski. Prosi brat z rodziną.

1053 św. Rito! proszę Cię o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny. Proszę Cię żebym zdała wszystkie
egzaminy za pierwszym razem, żebym ja, mój brat i mój chłopak zdali wszytsko przed wakacjami.
Proszę Cię o powodzenie w pracy i na ścieżce kariery. Pomóż mi wybra dobrą drogę zawodową i mieć
w przyszłości satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Proszę Cię aby moi rodzice ze zbiorów zarobili
pieniędzy bo mają trudną sytuację finansową. Czuwaj nade mną i nad moimi blisami! Św. Rito ufam
Tobie i Twemu wstawiennictwu w mojej sprawie u Boga! Amen
1054 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.
1055 Św.Rito, proszę cię wstaw się do naszego Pana Jezusa i uproś szczęśliwe rozwiązanie dla Marii
i aby jej córeczka urodziła się zdrowa .
Twoja czcicielka Renata
1056 O uzdrowienie z choroby tarczycy
1057 Cudowna Ukochana Święta Rito! Całym sercem DZIĘKUJĘ za możliwość
mieszkania wraz z Synkiem w obecnym mieszkaniu oraz za opiekę i pomyślne
przejście przez rozprawę rozwodową i jej pozytywny dla mnie wyrok oraz
błagam o dalszą opiekę i pomoc w sprawach sądowych! Błagam także o:
- wszelkie łaski, zdrowie, pomyślność i długie życie dla moich
Rodziców
- pozytywny wyrok w sprawie kościelnego unieważnienia mojego
małżeństwa
- o postawienie na mej drodze dobrego, uczciwego człowieka, z którym
będę mogła wejść w sakramentalny związek małżeński
- możliwość ponownego macierzyństwa i obdarzenia rodzeństwem mojego
Synka
- bym mogła z Synkiem pozostać w naszym obecnym mieszkaniu przez wiele
długich lat i byśmy nigdy nie musieli opuszczać tego mieszkania
- o znalezienie dobrej pracy, spłacenie długów i poprawę naszej
sytuacji finansowej
- o cierpliwość , spokój ale także stanowczość w wychowywaniu
mojego Synka, bym potrafiła dobrze go wychować na szczęśliwego
człowieka
- by mój Synek zawsze miał dobry kontakt ze swoim biologicznym Ojcem i
aby nasza rodzinna sytuacja nigdy nie odbiła się na nim źle w
dzieciństwie a także w życiu dorosłym
- bym potrafiła swoje życie całkowicie zawierzyć i oddać Panu Bogu
tak jak Ty to uczyniłaś ukochana Święta Rito
- o zdrowie dla Babci Grażynki
- w pewnej znanej Tobie Święta Rito intencji
- o łaskę wybaczenia dla mnie, bym potrafiła wybaczyć
- o wszelkie potrzebne łaski dla mnie, całej mojej Rodziny, dla Ewy i
o wszystko to co przynoszę do Ciebie moja Ukochana Święta Rito każdego
dnia i co Ty najlepiej znasz.
Błagam zanieś do Pana to wszystko i błagaj o jego łaski, miłosierdzie
i uległość woli dla mnie, dla całej mojej Rodziny, dla Ewy.
Bóg Zapłać!
Twoja Czcicielka

