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Intencje z dnia 4 czerwca:
140 Św. Rito
Proszę o pomoc, błagam, niech Karol obudzi się bez uszczerbku na zdrowiu, proszę. Wspomóż ich
141 1) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz bardzo proszę o rodzinę z
kochanym i kochającym mężem oraz z dziećmi. Dziękuję
2) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o modlitwę w intencji
mojego Brata, aby jego praca nie szła na marne, o pomoc w wyjściu z kłopotów finansowych i o
wszelkie łaski dla jego.
4) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o zdrowie dla
rodziców, opiekę nad nimi i pomóc żeby nie nadużywali alkoholu.
5) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o pomóc w
wybudowaniu domu moich marzeń, w którym mogłabym żyć ze swoją rodziną.
142 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski, które dzięki Twojemu wstawiennictwu otrzymałam. Proszę
o zdrowie i podwyżkę dla mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
143 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla moich rodziców oraz teściów.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
144 Św. Rito proszę o poprawę sytuacji finansowej w mojej rodzinie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
145 Bogu znane intencje
146 Św. Rito proszę o uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
147 Święta Rito, zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo w sprawie uratowania małżeństwa
mojej przyjaciółki. Proszę wyproś łaskę zgody i pojednania w ich rodzinie.
Renata
148 Proszę o post i modlitwę w intencji uwolnienia i uzdrowienia mnie z grzechu nieumiarkowania w
jedzeniu i piciu.Proszę o łaskę modlitwy i postu.
Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące.
Bóg zapłać
Beata
149 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia z SM. Choroba zniekształca mnie fizycznie i
psychicznie. Już nie jestem ani żoną ani matką. Św. Rito wstaw się za mną. Nie widzę już sensu życia.
150 Św. Rito,
z największą ufnością zwracam się o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa

w mojej intencji.
Proszę Cię wyproś dla mnie łaskę, abym szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko, aby ciąża i poród
przebiegły bez komplikacji.
Bóg zapłać.
Magdalena
151 proszę o dołączenie intencji o zdrowie i uwolnienie dla Marty i jej rodziny.
Dziękuję,
Z Panem Bogiem,
Marta
152 Proszę siostry o modlitwę w intencji mojego syna , proszę o cud jego nawrócenia i uwolnienia od
wszelkich nałogów oraz o opieke nad moja rodzina i blogoslawienstwa dla siostr.
153 O potęzna i wielka św.Rito błagam Cię o wysłuchanie moich modlitw, w Tobie pokładam
nadzieje na rozwiązanie trudnej sytuacji w firmie, wierze ze wstawisz się za mnie do Pana Boga a ja
będę mogła dalej chwalić Twoja wielkość i Jego dobroć.
Padam u Twych stop z nadzieja ze zostanę wysłuchana.
Ty wiesz jakie są moje błagania i pragnienia nie pozwól mi odejść nie będąc wysłuchaną. Spraw
abyśmy podpisali umowe i aby bank udzielił nam wsparcia i nasze problemy się rozwiązały.
Szczęść Boże Mirela
154 O uratowanie małżeństawa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu.
155 w czerwcu maj jedną ważną intencje,
wychodzę za mąż i chciałam prosić o modlitwę w sprawie wytrwałości do przygotowań ślubnych,
i o to żeby w tym wyczekiwanym dniu wszystko się udało.
22 czerwca niech będzie dla mnie i mojego narzeczonego najpiękniejszym dniem w życiu.
SB
156 Sw Rito - nieustajace ogromne blaganie o zdrowie dla Stefka i dobry wybor pracy !
157 proszę o pracę.
Wojciech
158 Święta Rito, miej proszę w opiece moich ukochanych podopiecznych.
Serdeczne Bóg zapłać
Jagoda
159 zwracam się z prośbą o modlitwę o łaskę zdrowia i długiego życia dla moich kochanych
Rodziców Marii i Czesława. Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski i pamięć w modlitwie.
Magda
160 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane za twym pośrednictwem i proszę o łaskę
uzdrowienia syna Pawła z jego chorób, o szczęśliwe rozwiązanie problemów rodzinnych i szkolnych.
O zbawienie duszy św. Pamięci Lidii . O szczęście, zdrowie i spokój dla rodziny syna Aleksandra. O
podjęcie właściwych decyzji przez lekarzy leżących syna. O uzdrowienie duchowe męża.
--J. R.
161 Kochana Święta Rito, proszę Cię o wyjednanie u Miłosiernego Boga uratowanie i odrodzenie
mojego małżeństwa. O łaskę miłości, jedności i przebaczenia wzajemnego... o powrót męża do domu.
Święta Rito, proszę módl się za nami.
162 W intencji odbudowy związku z ukochaną.

163 prosze o modlitwę w intencji szczesliwego zawarcia ślubu mojego (Marka) z Marleną
164 zwracam siè z prośbą o szczęśliwe zakończenie edukacji i wskazanie kierunku do zdobycia
odpowiedniej, zgodnie z planem Bożym pracy. Bóg zapłać, z całego serca, Barbara
165 Bogu znana intencja
166 O nasze pogodzenie z Radkiem proszę Cię sw. Rito.
167 Najdroższa Święta Rito. Dziękuję Ci za otrzymana pomoc i błagam Cię w tym czasie o wsparcie
dla nas, o wiarę, o pomoc w dokonaniu właściwego wyboru. Proszę o zdrowie , radość, abyśmy
mogli cieszyć sobą, o pokój i ochronę od wszelkiego złego. Prowadz nas. Jezu Ufam Tobie . Św.
Rito ufam Tobie
168 Sw. Rito blaga Cie upros u Serca Jezusowego laske uzdrowienia
169 O dalszą opieke nad nasza rodzina. O zdrowie miłość. O dalszy dobry rozwoj dla coreczki i
zdrowego dzidziusia.
170 Święta Rita błagam Cię o wolność i mądrość dla Marcina, o dobre i spokojne małżeństwo z
Marcinem i żebyśmy mogli mieć dzieci. Proszę o dojrzałość emocjonalną i Ufność w Miłość Boga.
Ksenia
171 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, dobrego męża dla córki, dobrą żonę dla syna
172 Święta Rita,
proszę o zdrowie i pomoc w kłopotach życiowych
Alina
173 bardzo proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnych spraw Agnieszki
174 Święta Rito , prosze, zanies moje blaganie o poglebienie więzi między mną a moim partnerem,
więcej miłości w rodzinie,spokój, i wiarę w lepsze jutro. O powodzenie w nowej pracy mojego
partnera, zdanie egzaminów przez moje dzieci i błogosławieństwo na każdy dzień.
175 Święto Rito miej mnie w opiece..pomóż aby ciąża się utrzymała...miej w opiece mojego Tatę.
Dziękuję
176 a jeszcze gdybym mogla prosic o jakas cudowną stworzona specjalnie dla mnie od Boga ofertę
pracy, w której wreszcie rozwinę skrzydla bede doceniana a nie nagabywana i zle traktowana, gdzie
bede mogla odczuc stabilizację i zyczliwosc ale taka szczerą... ktorej nie mam w obecnej pracy
bardzo, bardzo, bardzo o to prosze...
177 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy, dziadka Włodzimierza i babci Marianny, w intencji uzdrowienia mojej
siostry, Izabeli z raka piersi, oraz w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry. Bóg zapłać!
Magdalena
178 Proszę o modlitwę:
-aby moja dusza i ciało były uzdrawiane mocą Pana Jezusa, a moje kłopoty w relacjach z ludźmi
zniknęły,
- proszęz o dar prawdziwych szczerych przyjaciół i szczęśliwej miłości na całe życie

- niech Pan Bóg otoczy opieką mojego kuzyna Pawła Trostiańczuka, przyjdzie do niego i pomoże mu ,
da mu siłe, aby wreszcie podjął się leczenia, wlał w jego serce miłość i nadzieję...aby mu sie udało
zarówno spotkac dobrych ludzi, uleczyc relacje z rodzicami i spotkac prawdziwą dobrą miłość... i da
mu duuużo zdrowia
- aby remont moejgo mieszkania przyszpieszył i Pan ktory ma mi je robic wreszcie powiedział, ze już
niedługo sie pojawi..jak najszybciej :(
179 Błagam Cie sw. Rito zanieś prosby aby Maciej nie przestal mnie kochać abyśmy mogli się
widywać.Dziękuję za wstawiennictwo św Rito abym miala pracę.za Macieja.Bóg zapłać Joanna
180 o uzdrowienie wnuczki Natalii
181 Proszę o uzdrowienie mojego nienarodzonego dziecka, o szczęśliwy poród, by synek żył, został
ochrzczony, by możliwe było przeprowadzenie operacji zamknięcia rdzenia kręgowego i odbarczenia
wodogłowia. By wodogłowie nie postępowało.
Dziękuję
182 Dziękuje Sw RIto za otrzymane łaski za Twoim posrednictwem proszę pomagaj mojej siostrze w
trudnych sprawach w pracy
183 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy,a także miłość,niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześlij mi w końcu miłość.
184 Proszę Cię św. Rito o modlitwę w sprawie o zdrowie dla mojej kochanej żony Barbary, brata
Bogusława i przemianę jego serca, przemianę serca dla Macieja, zdrowie dla syna Mateusza, zdrowie
dla: Kingi i jej mamy, Barbary, Ewy, Ludwiki, Lidki, p. kasjerki z marketu, p. z Kwidzyna, o awans
zawodowy dla synka Łukaszka. Również dziękuję św. Rito za pomoc dla mojej rodziny.
185 Prosze o dar zdania egzaminów. O znalezienie właściwej pracy. O zdrowie dla mnie, męża i
córeczki. Dziękuję za pomoc w walce z rakiem. Czuję że za twoim wstawiennictwem walkę te
wygrłam.
186 Dziękuję Święta Rito za opiekę i otrzymane łaski proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny.
Damian
187 O Sw Rito polacz nasza rodzine aby zapanowala zgoda
188 Święta Rito,
proszę Cię o rozwiązanie trudnych spraw klientów kancelarii: powierzam Ci w szczególności sprawę:
Mirosława, Mariana oraz Henryki jako te szczególnie trudne - proszę o dobre rozwiązanie i jasny
kierunek tych spraw, jak również szybkie zakończenie. Jednocześnie miej w opiece wszelkie sprawy
prowadzone przez Kancelarię, aby dobro ludzkie było najważniejsze. Proszę Cie o jasność umysłu.
Prowadź mnie, natchnij mnie i miej w swojej opiece. Proszę o mądrość w podejmowaniu trudnych
decyzji, daj mi spokój i wiarę w siebie, aby nic nie mąciło mojego umysłu.
Amen
N.S.K.
189 Kochana Swięta Rito!
Bardzo dziękuję Tobie za dotychczasową pomoc w życiu.
Niestety musze prosić o więcej. Znalazłam sie w krytycznej sytuacji, przeżywam klęskę w życiu
osobistym oraz zawodowym.
Bardzo Ciebie proszę o pomoc, o cud wyjścia z kryzysu.
Przede wszystkim bardzo ciebie proszę o Darka. Bardzo go kocham. Niestety odnosze wrażenie że
moje problemy zawodowe mają wpływ na jego stosunek do mnie. Bardzo Ciebie prosze aby ten

mężczyzna nie przestawał mnie kochać, aby ufał mi, dał mi szanśe udowodnić że jestem
wartościowym człaowiekiem.
Bardzo Ciebie prosze też o firme która prowadzę. Pozwól mi uratować ją, wyjść z długów, spłacić
wszystkie należności, poczuć się wreszcie bezpiecznie.
Swięta Rito bardzo, bardzo Ciebie o to proszę.
Twoja wierna Czcicielka
190 Św. Rito proszę o pomoc w nauce oraz o łaskę miłości i dobre relecje w rodzinie.
191 Św.Rito dziękuję za łaski otrzymane przez Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię módl się za mną o
uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Proszę postaw na mojej drodze
dobrego mężczyznę, z którym stworzę szczęśliwą rodzinę. Zdrowie dla nas i dla moich rodziców i
siostry oraz pomoc w wyjściu z problemów finansowych. Przyjdź mi z pomocą św.Rito i spraw, abym
doznała skutków Twojej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne i żebym
uwierzyła, że dla Boga wszystko jest możliwe. Beata
192 Dziękuję z całego serca !!!!
193 Bądź wola Twoja
194 ŚWIĘTA RITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH- gdzie nie sięga medycyna – tylko
BÓG JEST W STANIE POMÓC. BŁAGAM O MODLITWĘ I ŁASKĘ UZDROWIENIA dla mojej
maleńkiej wnuczki ANI
Ania ma dwa latka- sama nie siedzi, nie chodzi- podejrzenie nieuleczalnej, śmiertelnej choroby
genetycznej. Swięta RITO - RATUJ. Babcia Danusia
195 proszę o modlitwę w intencji zbliżającej się sesji, aby udało mi się zdać egzaminy w pierwszym
terminie oraz o dary Ducha Świętego zarówno dla mnie, jak i dla egzaminatorów.
Pozdrawiam,
Kinga
196 Św. Rito proszę Cię o łaskę uwolnienia od nerwicy lękowej i uzdrowienie fizyczne.
Aneta
197 Św Rito prozę cię o wstawiennictwo o rozwiązanie trudnej sprawy
198 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami. Proszę o siłę, cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w tej ciężkiej dla nas drodze. Proszę
abyśmy pozbyli się złości i poczucia niesprawiedliwości.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Straciłam pracę, dlatego proszę również z całego serca o modlitwę, aby udało mi się znaleźć nową
pracę.
Ania
199 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o zdrowie dla mnie i całej rodziny.
Z całego serca proszę o znalezienie dobrego, kochającego i przystojnego chłopaka, który w
przyszłości będzie moim mężem.
Św. Rito wstaw się za mną u Boga.
Beata
200 O uzdrowienie z choroby alkoholowej.

201 Święta Rito błagam o łaskę szybka wręcz natychmiastową abym mogła zdobyć pieniądze
potrzebne na spłatę wszystkich zobowiązań finansowych aby nie rozpadło się moje małżeństwo
błagam pomóż Małgorzata
202 Droga św. Rito! Proszę Cię o poprawę zdrowia mojego wnuka Olusia, o zdrowie dla Natalii oraz
o to,by mój syn Jacek znalazł pracę.Wierzę, że nas nie opuścisz, bardzo potrzebujemy Twojego
wsparcia i pomocy.
203 Proszę w intencji 3 letniej córeczki Oleńki o uzdrowienie z choroby
Mama Oli
204 Św Rito błagam Cie pomóz mojemu mezowi wyjsc z problemow i nalogu ja nie ptrafie mu
pomoc. I prosze Cie o zdrowie dla synka i dzidziusia w moim lonie dziekuje balagma pomoz nam
205 Proszę o zdrowie dla Zbyszka i dla mojej mamy. (M.)
206 Moja najdrozsza Świeta Rito, przychodze dzis do Ciebie z cierpiacym sercem. Ty wiesz co dzieje
sie z moim sercem - jak cierpi z milosci, jak jest mi ciezko. Za twoim wstawiennictwem powierzylam
Panu moje troski proszac abyscie oboje mieli mnie w swej opiece i spelnili moje prozby. Z serca
prosze abym zaznala nareszcie szczescia u boku Jakuba z ktorym pragne byc prosze abysmy oboje
nalezeli do siebie i byli razem szczesliwi. Spraw Panie Boze abym ja Karina i Jakub byli para na dobre
i na zle. Abym odnalazla w nim swoje szczescie a Jakub we mnie. Prosze pozwol mi byc z szczesliwa
a On ze mna. Kocham Cie moj Ojcze i ciebie moja najdrozsza patronko. Twoja Karina
207 Proszę o modlitwę za moją rodzinę, proszę żeby wszystkie sprawy Karola zakończyły się dla nas
pozytywnie. Wspólnie wychowywali naszą córeczkę, byli przy niej zawsze obecni. Zapewniając jej
szczęśliwe dzieciństwo. Justyna
208 SW. Rito
Dziekuje za dotychczasowe , wymodlone łaski.
Proszę o dalszą pomoc w uzdrawianiu mojego życia i zdrowia,O Pomoc w uwolnieniu sie od dlugów.
Wdzięczna Hania
209 Święta Rito, proszę o modlitwę, o łaskę zdrowia fizycznego i łaskę wewnętrznego pokoju dla
mnie i mojej rodziny. Basia
210 Św. Rito wstaw się za mną u Pana aby wskazał mi drogę jak wyzwolić się z samotności.
Maria
211 Prosze o modlitwe w intencji powrotu mojego ukochanego
Anna
212 Św. Rito zwracam się z prośbą o pomoc podczas przegotowań do obrony pracy magisterskiej oraz
podczas obrony. Św. Rito czuwaj nade mną .
Twoja Czcicielka
213 O Boże prowadzenie i światło w przygotowaniu konferencji. Aby Bóg dotykał ludzkich serc
poprzez moje głoszenie, by to On sam przemawiał przez moje usta. Aby wszelkie słowo, które
wypowiem pochodziło od Niego. Amen.
214 Bardzo proszę o modlitwę w intencji dobrego zdrowia dla mnie Roberta, mojej żony Anny, córki
Magdaleny, wnuka Dawida i moich rodziców Haliny i Jerzego, udanych wakacji dla mnie i mojej
żony oraz powodzenia, obfitości i szczęścia w finansach i grach liczbowych dla mnie.

215 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły i wsparcie dla Rodziców
i Kuby...!
Z góry dziękuję!
AB
216 Św Rito, proszę o dar potomstwa.
Donata
217 bardzo proszę o modlitwę:
-za Annę i Dariusza o jedność, nawrócenie serc i dar przebaczenia
-za Adama, o potrzebne dary Ducha św. i pomoc na studiach
-za Aleksandrę o szczęśliwe rozwiązanie i dar żywej i konsekwentnej wiary
218 O bdb meza dla mnie i gosi zebysmy szybko wyszly za maz i dar potomstwa dar pracy zdanie
sesji.....
219 Święta Rito proszę o Twe wstawiennictwo u Dobrego Boga i wyproś łaskę głębokiego
nawrócenia dla Pauliny.Dziękuję.
220 ŚWIĘTA RITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH- gdzie nie sięga medycyna – tylko
BÓG JEST W STANIE POMÓC. BŁAGAM O MODLITWĘ I ŁASKĘ UZDROWIENIA dla mojej
maleńkiej wnuczki ANI
Ania ma dwa latka- sama nie siedzi, nie chodzi- podejrzenie nieuleczalnej, śmiertelnej choroby
genetycznej. Swięta RITO - RATUJ. Babcia Danusia

