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Intencje z dnia 5 sierpnia:
317 Święta Rito bardzo Cię proszę wyproś mi i moim najbliższym wszelkie łaski i miłosierdzie Boże.
Proś Boga by moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do niego się spełniły. Proszę Cię Rito
wyproś nam wszelkie łaski u Jezusa Chrystusa aby zawsze i wszędzie było przy mnie i moich
najbliższych oraz by się wstawił do Boga za nami . A ty św Rito bądź zawsze przy mnie i moich
najbliższych chroni nas przed wszelkim złem i odsuń wszelkie troski kłopoty i zmartwienia. Spraw by
moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się. Błogosław nam Święta Rito.
Bóg Zapłać
318 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
319 O święta Rito proszę wyproś mi łaskę uzdrowienia.
Proszę Cię również o łaskę abym się ustatkował.
Proszę Cię wyproś mi łaski o które tak bardzo proszę u Boga
Łukasz
320 Najwspanialsza Św.Rito serdecznie dziekuje za wszystkie dotychczas otrzymane łaski i prosze
Cie bardzo o dalsze modlitwy w intencji zdrowia mojej Mamy, mojego a takze calej rodziny oraz o
pozytywne rozstrzygnięcie moich problemow z praca .
M.B.
321 proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia.
322 św . Rito patronko moja
błagam wybłagaj mi ratunek
wszystko wymyka mi się z rąk , popadam w rozpacz i zwątpienie
nie wiem co stanie się ze mną i moja Rodziną gdy stracę pracę - tylko ja pracuję a jest nas pięcioro
razem z moimi Rodzicami - bieda , strach , przerażenie...a przecież do tego powaznie choruję błagam
o cud wymodlony przez Ciebie św Rito
Małgorzata
323 Swieta Rito z Cascia prosze wspomoz nas w modlitwach o znalezienie lekarstwa, o powrot do
zdrowia dla mnie, mojego meza Randalla i Tadzia.
Prosze Swieta Rito nie opuszczaj nas.
324 Święta Rito,
Proszę o Twoje wstawiennictwo w intencji właściwego rozeznania i szczęśliwego rozwiązania trudnej
relacji.
Proszę również o właściwy wybór i o właściwe, uczciwe i Boże relacje w pracy.
Boże wysłuchaj nas za wstawiennictwem Świętej Rity z Casia.
Mateusz
325 Intencje do Św. Rity w sierpniu
Św. Rito PATRONKO spraw beznadziejnych proszę Cię o wstawiennictwo do Boga o łaskę zdrowia
dla:

- mojej córki Anny, aby lekarz do którego obecnie chodzi okazał się tym właściwym, aby postawił
trafną diagnozę i aby leki przepisane przez niego okazały się skuteczne. Aby zabieg usunięcia torbieli
był mało inwazyjny i aby się udał
- mojej Mamy, która w tej chwili znalazła się w szpitalu, dopomóż aby miała dobrą opiekę, dobrych
lekarzy, aby miała porobione potrzebne badania i aby leki pomogły w odzyskaniu zdrowia, aby do
domu wróciła cała, zdrowa i żywa.
- Bóg zapłać!
M.
326 w intencji Róży z okazji 80 - tej rocznicy urodzin oraz syna Józefa z okazji 60 -tej rocznicy
urodzin z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
327 w podziekowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prosba o dalsza modlitwe w intencji Bogu
wiadomej
328 Święta Rito proszę cię o uzdrowienie mojego brata z choroby alkoholowej oraz nawrócenie
mojego męża . Teresa
329 Święta Rito proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego brata z choroby alkoholowej oraz
nawrócenia mojego męża. Dziękuje ci za wszystkie otrzymane łaski. Teresa
330 Św. Rito proszę o wstawiennictwo za mnie, moją rodzinę, męża i synów u Naszego Pana Jezusa
Chrystusa żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać.
Cecylia
331 proszę św. Ritię o wstawiennictwo w mojej walce o odzyskanie miłość do siebie.
Ewelina
332 Proszę o modlitwę w intencji syna Szymona o cud nawrócenia i łaskę wiary.Uwolnienie z
uzależnienia od alkoholu .Znalezienie pracy w której by wytrwał.
333 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski.I nadal z całego serca proszę o wstawiennictwo w moich prośbach, troskach. Tak
bardzo proszę o dalszą Twoją opiekę, zdrowie dla mnie i moich bliskich. Błogosławieństwo Boże dla
córki Natalii, o zdrowie i radość w sercu,dostała dobrą pracę i znalazła dobrego męża.
Proszę o zdrowie dla moich rodziców.
Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w podejmowaniu decyzji, aby
ułożyło mu się w pracy. Proszę o zdrowie i o pomoc w podjęciu właściwej decyzji w moim życiu
prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę bym nie straciła pracy, by szanowano i doceniano mnie,
dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej całkowicie się poddała.
Mariola
334 Św. Rito proszę daj mi siłę przetrwania tego co teraz dzieje się w moim życiu i owyjscie z
długów.
335 Prosze o modlitwę w intencji mojej i mojej rodziny, o Boże Błogosławieństwo i potrzebne Łaski
W sprawie rozwiązania problemów finansowych.
Bog zapłać
Joanna
336 Bardzo proszę o modlitwę o odmianę mojego życia oraz o pokonanie choroby nowotworowej
przez moją bratową.
Paweł z Lublina

337 Święta Rito, dziękuję za dotychczas otrzymane łaski. Błagam Cię o zdrowie dla mojej Mamy - daj
jej długie życie i pozwól zachować sprawność do końca. Spraw, aby udało się opanować problemy z
nadciśnieniem i woreczkiem żółciowym. Spraw, żeby polineuropatia się zatrzymała i eby Mama
mogła swobodnie chodzić. Spraw, żeby wyniki badania dermatologicznego były pomyślne. Dla siebie
proszę o zdrowie i pomyślny wynik badania. Błagam, pomóż mi napisać doktorat i pomóż mi wyrobić
się w terminie przewidzianym na złożenie rozprawy, zdanie egzaminów i obronę. Błagam Cię też,
abyś pomogła mi spotkać dobrego męża. E.C.
338 Św. Rito, proszę Cie uproś mi u Pana łaskę tego bym mógł byc z Kasia i jej synkiem juz razem.
Byśmy mogli wszystkim pokazac nasza silna miłosc. Aby Kasia odważyła się być szczęśliwa. Św.
Rito proszę bardzo Cię o tę łaskę.
339 Kochana Święta Rito Dziekuję za każdą łaskę, siły i zdrowie, dla mnie i dla Tych , którzy prosili
o modlitwę. Dziś proszę o zdrowie uleczenie z choroby i siły i potrzebne łaski za Twoim
pośrednictwem dla pani Władysławy mamy mojej koleżanki, dla Pani Łucji o zdrowie dla niej i
wyjście z depresji o uleczenie jej wzroku i o zgodę i miłość w jej rodzinie o zdrowie dla mojej
koleżanki Bożeny,aby wyszła z depresji i dla jej rodziny. O zdrowie dla Marceliny i dla jej rodziny o
zdrowie dla Mojej mamy Marii i dla brata Mirka z żoną Krystyną i dziećmi Przemkiem i Philippe i z
prośbą aby znikneły bariery i przeszkody, aby się wybudowali. I usilnie błagam kochana Święta Rito
za Kasię i za Mariusza, aby w końcu byli razem i aby Mariusz został moim mężem tak bardzo Jego
kocham i wiem że On mnie też, tak bardzo potrzebna mi modlitwa Bóg zapłać! i z Panem Bogiem.
340 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw.Rity.
O uproszenie potrzebnych mi łask w moich problemach.
341 św.Rito wstaw się za moją siostrzenicą pomóż jej aby spokojnie porozmawiała z mężem - aby nie
burzyli swojej rodziny aby nie krzywdzili się nawzajem
342 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) oraz uleczenie z bólów migrenowych Justyny. O uzdrowienie chorej babci
szybki powrot ze szpitala. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej
córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
343 W Bogu wiadomych intencjach.KM.
344 KOchana Rito, stokrotne podziękowanie za to ,że zawsze mnie wysłuchasz. Prosze ,aby moja
córka znalazła wzajemna ,dobrą miłość.Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny, pomyslność w
miłości i w życiu,
345 O łaskę wybaczania dla członków rodziny
346 Proszę o modlitwę do Boga by podarował mi dobrego człowieka za męża
347 Proszę o modlitwę w intencji mojej Córki o zdrowie dla niej, dar macierzyństwa, dobre relacje z
mężem i o kupno domu lub mieszkania dla nich oraz o szczęśliwy przebieg ciąży dla Synowej.
Barbara
348 Najukochańsza Matko wybłagaj mi u Pana łaskę dobrego męża dla mnie. Jeśli tym mężem ma
zostać Grzegorz to proszę o Bożą pomoc i opiekę w naszej relacji. Jeśli jednak nie on to błagam, żeby
Pan Bóg postawił na mojej drodze tego właściwego, dobrego mężczyznę. Proszę o otwarte oczy i
serce na niego, żebym go bardzo mocno pokochała oraz żeby on mnie pokochał; żebym była z nim
szczęśliwa i założyła z nim szczęśliwą oraz kochającą się rodzinę.

349 Proszę Cię św. Rito pomóż nam w znalezieniu dobrej pracy dla mojego męża i rozsądnego tematu
do pracy naukowej. Proszę popraw atmosferę w pracy, aby współpracownicy Andrzej i Alina
okazywali mi więcej serdeczności i abym wkrótce otrzymała długo oczekiwaną próbkę materiału do
badań.
Ola
350 Bardzo proszę o wstawiennictwo św. Rity w mojej sprawie. Proszę o pomoc w odzyskaniu
mojego byłego partnera Mateusza i o wsparcie duchowe dla niego.
351 Dziękuję św Rito za łaski które otrzymaliśmy za wstawiennictwem Twoim do Ducha św prosimy
o dalszą opiekę i modlitwę o zdrowie dla Agaty Krystyny Krzysztofa Mariana i Teresy.Proszę Cię
ukochana św Rito wstaw się do Najwyższego Boga o dar miłości dla mojej córki Agaty, żeby spotkała
dobrego człowieka za męża, była zdrowa i szczęśliwa o co Cię proszę Św Rito.
352 O nawrocenie Rafała i łaskę Sakramentu Małżeństwa dla Niego i Ani oraz ich życie w stanie łaski
uświecajacej.
O nawrócenie Andrzeja i Małgorzaty oraz Przemysława i Jego konkubiny.
Za moje dzieci Williama Sławka Bartka i Marysie.
O łaski i zdrowie dla mojej mamy Reni.
W podziękowaniu za bezpieczne rozwiązanie dla Ani i zdrową córeczkę Marysie.
W podziękowaniu za unieważnienie koscielne slubu Ani.
Za wszystkie Dusze Czyśćcowe a szczególnie te które znikąd pomocy nie maja.
353 Swięta Rito proszę Cię o uzdrowienie mojego brata z choroby alkoholowej oraz nawrócenia
mojego męża. Teresa
354 Św.Rito błagam Cię o wstawiennictwo! Proszę, aby skończyły się wreszcie moje problemu z
byłym mężem, żeby syn był zawsze przy mnie. Jeśli dojdzie do sprawy sądowej, błagam Cię o
wspomożenie - nie mogę stracić dziecka! pomóż mi, święta Rito....
anna
355 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad Duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
356 Kochana św. Rito wstawiaj się proszę za naszą rodziną. Za naszymi Rodzicami i Rodzeństwem.
Proszę także o Twoje wsparcie dotyczące naszych Dzieci. W ich wychowaniu i ochronie przed tym co
konieczne. Proszę aby dobry Bóg prowadził nas w decyzjach o naszym rodzicielstwie.
357 O potężna i sławna Święta Rito,
dziękujemy za Twoje cudowne orędownictwo. Ty jesteś naszą niezrównaną Świętą od spraw trudnych
i beznadziejnych.
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 nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie.
Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu.
By leki na alergię naszej córki zadziałały. By poród naszego drugiego dziecka był szczęśliwy i
bezproblemowy.
By nasz wypoczynek wakacyjny był bezpieczny, spokojny, pogodny i udany.
Byśmy mogli cieszyć się wolnością.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać pokornych próśb, które do Ciebie
zanosimy.
MKH

358 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji Agnieszki i jej dzieci. Niech
Wszechmogący i Miłosierny Bóg ulituje się nad nimi i sprawi, żeby już byli razem. Proszę też o
modlitwę w intencji Sławka, niech Dobry Bóg rozwiąże jego problemy. Proszę też w intencji
rodziców i całej mojej rodziny o błogosławieństwo Boże, zdrowie, miłość i wszelki dostatek.
Z Panem Bogiem
Beata
359 dziekuje Panu Bogu za wszelkie łaski otrzymane przez wstawienictwo św. Rity szczegolnie za
prace męza i syna, za uleczenie Józia, za szczęśliwa operacje Adasia i Barbary i za wszelkie
otrzymane łaski przez Anne i te łaski,ktorych nie zauważyłam, i nie podziękowałam za nie....
Dzisiaj oddaje przez wstawienictwo św.Rity Panu Bogu nastepujące osoby:Barbara i Bogusław,
Aleksandra i Krzysztof, Adam, Piotr i Katarzyna, Józef, Paweł, Stefan, Jan, Urszula, Maria, Ewa i
Piotr,
Jadwiga i Mariusz, Ewa i Mariusz, Stanislaw, Franciszek, Emilia, Stefan, Anna i Kristof, Alicja i
Marcin, Barbara i Józef, Jan, Paweł, Olga, Dorota i Andrzej, Marta, Joanna i Andrzej, Lila....
dla wszystkich wyżej wymienionych,oraz dla wszystkich ktorym kiedykolwiek obiecalam swoja
modlitwe prosze o łaskę Wiary Mocnej, o nawrocenie dla tych,którzy potrzebują nawrócenia, o
katolicki Sakrament Małżeństwa dla mlodych.....prosze tez o zdrowie dla tych wymienionych
powyżej,ktorzy tego potrzebują i o Boże Błogoslawienstwo dla Wszystkich
Prosze rowniez o znalezienie dobrej pracy dla Krzysztofa i o szczęsliwy przebieg operacji dla Ojca
Marka (franciszkanin)
Serdeczne Bóg Siostrom
Barbara
360 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o:
- życie towarzyskie, przyjaciół, znajomych, więcej przygód, wrażeń
- radość i pogodę ducha dla mnie oraz nadzieję i wiarę
- wyjazd z M, N, J i innymi we wrześniu
- więcej pieniędzy dla nas
- zdrowie i długie życie dla rodziców i dziadków
- bym nie była zbyt poważna i sztywna, o więcej spontaniczności i otwartości
- by na grillu był M i bym spędziła z nim większość czasu i żeby było wspaniale
Bóg zapłać!
H
361 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą,zaradną,inteligentną,pracowitą,piękną,z poczuciem
humoru,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o siły do pokonywania życiowych trudności dla Anety i Łukasza,
- o pokorę,posłuszeństwo dla Julii M.,Jakuba M. i Jakuba G,
- o zgodę w rodzinach Łukasza i Anety P.,
- o dary Ducha Świętego dla Łukasz i Anety P. oraz dla członków naszych rodzin,
- o nawrócenie dla Jakuba M.,oraz dary Ducha Świętego dla niego by spokorniał
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina,
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy,by jej mąż wreszcie zmądrzał i docenił swoją
żonę,oraz pokochał i z miłością traktował swoich pasierbów. Oraz o siły dla Anety do niesienia
swojego krzyża cierpienia.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

362 Swięta Rito, potrzebuję Twojej pomocy. Wyjednaj mi tę łaskę o którą prosze Ciebie goraco od
kilku tygodni, nie pozwól mi odejsć niewysłuchanym. Jeśli jest jakas przeszkoda, która utrudnia mi
uzyskanie tej łaski, proszę usuń ją.
Bardzo dziękuję tez za dotychczasową pomoc.
Twoja wierna Czcicielka
363 Św.Rito proszę za ks.Grzegorza o potrzebne łaski,wytrwanie w powołaniu .Proszę abyś wstawiała
się o to aby Bóg wziął w swoje ręce Jego serce i aby otworzył się na osobę i to co dla niego Bóg
przygotował .
364 ŚW.Rito proszę za Twoim wstawiennictwem uproszenia u Boga łaski ,dotyku chorób moich i
mojej rodziny.Proszę o uzdrowienie dla mnie w szczególności układu metabolicznego i tego co jest
związane z nadmiernym tyciem.Dziękuję Ci za TWoje wstawiennictwo .
365 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uwolnienia męża Tomasza z opętania i powrót do rodziny.
366 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
367 ŚW.Rito prosze aby moje zycie sie jakoś ulożyło abym znalazła dobrego męża blagam zaradz
mojej samotność.Marysia
368 Św Rito proszę Cię o zdrowie dla mojego synka
369 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasowe łaski otrzymane za Twoją przyczyną i prosze o dalszą
opieke.Prosze w intencji córki o jej miłość i opieke nademną.Prosze spraw Święta Rito aby w córce
nastąpiły wyrzuty sumienia że tak niecnie postąpiła ze mną.Spraw aby zaprosiła mnie do swojego
mieszkania
Zenobia
370 Proszę o modlitwę w intencji mojego niedawno zmarłego taty. Boże miej go w swojej opiece,
niech spoczywa w pokoju wiecznym amen.
Bóg zapłać,
Alina z Mikołowa
371 Proszę o modlitwę w intencji Przemka, aby dotarl do prawdy, do tego, co jest w życiu ważne, o
mądrość dla niego i dary Ducha Świętego, aby kroczył dobrą drogą, aby to co jest w nim dobre
zwyciężyło nad tym co złe i aby go Pan BóG od złego zachował.
372 nazywam się Sylwia , mam rodzinę, 3 dzieci.Bralismy ślub 22 maja, stąd moje wielkie
przywiązanie do sw Rity. Z całego serca proszę o modlitwę w intencji poprawy naszej sytuacji
finansowej.Proszę o stabilność i ciąglosc w zatrudniu.mojego męża, proszę o Boze blogoslawienstwo
dla.mojej firmy , o to abym zaczęla rzeczywiscie zarabiać i pomogac tym rodzinie .Prosze jesli to
zgodne z wolą Bożą o fundusze( bardzo proszę aby mozliwosc jego splaty nastapila jak najszybciej)
na splate kredytu hipotecznego.Oddaję Ci moje małżenstwo,rodzinę wypraszaj nam łaskę wiary i
miłości.Bog zaplac.
373 Święta Rito ! Dziękuję za wszystko i proszę o dalszą opiekę. B.
374 O pojednanie rozdzielonych sakramentalnych małżonków i rozbitych rodzin z Bogiem i z sobą
Za małżeństwo Wojciecha i Renaty, Dariusza i Katarzyny, Krzysztofa i Magdaleny, Michała i Alicji,
Dariusza i Anny i wszystkie inne ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar

375 Proszę o modlitwę za Wojtka, O cud prawidłowego rozwoju
376 Swięta Rito proszę o wstawiennictwo u Pana Boga i Jego pomoc w sprawie wykupu domu
rodzinnego
oraz o zgodę w mojej rodzinie, chciałam też poprosić o dobrego męża.
377 proszę o łaski zdrowia i ukojenie bólu lepsza prace Ania

