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Intencje z dnia 5 stycznia:
180 *święta Rito pomóż mi wygrać, pomóż mojej rodzinie, pomóż mojemu mężowi bo zbladzil-niech
się ocknie ,zerwie z grzesznym życiem i wróci do rodziny. my go nadal kochamy i wybaczamy mu.
Patronko rodziny i przebaczenia błagam w Tobie ostatnia nadzieja że coś się jeszcze zmieni, pomóż
ocalić moje małżeństwo i rodzinę. Aga
181 Św Rito proszę pomóż mi naprawić to co zniszczyła między mną a Radkiem
182 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św.Rity o zdrowie, blogoslawienstwo Boże i potrzebne
łaski dla Rodziny a szczególnie błagam o uzdrowienie z choroby Arkadiusza.(prosze o modlitwę w
dniu Jego urodzin ktory jest dniem wspomnienia sw Rity(22stycznia) a takze o opiekę Matki Bożej dla
Moniki i jej Syna.
183 Św Rito proszę o opiekę nad moją rodziną. O zakończenie sprawy którą ciągnie się juz kilka lat.
Marek
184 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać
J.
185 Święta Rito, całym sercem proszę o wstawiennictwo w sprawie czekającej mnie operacji
neurologicznej. Proszę o siłę i dobre efekty operacji, która zaważy na moim dalszym życiu.
186 Proszę o trzeźwość , prace i szczęście dla syna, zdrowie dla nas wszystkich i aby w mojej pracy
wszystko się dobrze dla mnie układało .
187 Prosze o modlitwe za ks.stanislawa
188 Św. Rito spraw, abym dzięki wykształceniu i osobowości dostała lepsze, bardziej odpowiedzialne
stanowisko, które pozwoli mi się rozwijać i będzie jeszcze lepiej płatne niż dotychczas w obecnym
miejscu pracy. Aby przełożona mnie po raz kolejny doceniła, obdarzyła zaufaniem, sympatią,
traktowała mnie poważnie, abym zawsze mogła liczyć na jej pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyła
raz jeszcze moje starania, umiejętności i poleciła mnie komu trzeba w sprawie awansu.
Proszę Cię aby poprawiła się moja sytuacja materialna jak i mojej rodziny, aby wszyscy mieli pracę, a
także, aby problemy, które są wokół mojej osoby i rodziny zniknęły, a cała moja rodzina żyła w
zdrowiu, szczęściu, pomyślności i zgodzie. Dziękuję Ci za pomoc.
Katarzyna
189 Św. Rito proszę Cię wstaw się u Boga o nawrócenie dla mojego chłopaka Michała, o to by po
wielu latach poczuł potrzebę spowiedzi św. Mniej go w swojej opiece św. Rito!
P.C.
190 Święta Rito, proszę, wyjednaj mi i moim najbliższym łaski:
- uzdrowienie córeczki Karolinki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych, niech sobie świetnie
radzi w świecie;
- uzdrowienie zwłaszcza zranień mej starszej córki i zaliczenie pomyślne wszystkich egzaminów;
- Nawrócenie pełne moje, mych córek, taty, Tomka, Krzysztofa, wszystkich ludzi;
- wielką wiarę i miłość do Trójcy Św, Maryi, Św. Józefa, aniołów i wszystkich św;

- długie życie i zdrowie dla mnie i najbliższych, żebym zdążyła wychować córeczki;
- łaskę powodzenie mojej działalności i dochody;
- zmianę miejsca zamieszkania;
- pokój w sercu i ciszę.
Bardzo proszę, pomóż.
Bóg zapłać za każde westchnienie i modlitwę.
Katarzyna
191 Święta Rito, patronko spraw niemożliwych, pokornie Cię proszę, wypraszaj łaskę uwolnienia z
uzależnień mojego syna.
Kamilla
192 Błagam o ostatnią szansę. Proszę o modlitwę za mojego ukochanego o zdrowie o o nasze
pojednanie
193 Św. Rito wstawiaj się za mna abym zaszła w ciążę
194 Św. Rito dziękuje za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny
Proszę o łaskę zrzucenia nadwagi i odrost włosów.
Proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy i poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o spokój w pracy u mojego męża.
195 Bardzo proszę o modlitwę o prawidłowe wyniki badań dla moich wnuków i łaskę zdrowia dla
nich i ich rodziców. O błogosławieństwo Boże i Matki Boskiej w życiu.
196 bardzo proszę o wstawiennictwo Św. Rity w sprawie pomyślnego zakończenia sprawy służbowej ,
o której wie Jezu a która leży mi na sercu, o obronę przed złymi ludźmi atakującymi nas
pracowników, By Św. Rita czuwała nad naszym wydziałem , nie dała nas skrzywdzić i oskarżać, o
dobre relacje w pracy i sprawiedliwe rozdzielanie zadań przez kierowników.
Dziękuję Św. Ricie za to ze już tyle razy mi pomogła i czuwa nade mną i moimi sprawami- chwała
Panu.
Bóg zapłać. Aneta
197 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- 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 zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o nawrócenie dla Jakuba M.,oraz dary Ducha Świętego dla niego by spokorniał
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina, by spłacił debet i go zamknął w banku,by z
miłością traktował swoich pasierbów i żone,
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą, zaradną, inteligentną, pracowitą, wierzącą, piękną, z
poczuciem humoru,
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy. Oraz o siły dla Anety do niesienia swojego
krzyża cierpienia..
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
198 ŚW RITO OPIEKUJ SIE MOJĄ RODZINĄ WYPRASZAJ POTRZEBNE ŁASKI U PANA
TOMEK

199 Proszę o modlitwę by mój znajomy powiedział mi cala prawde o pewnych kobietach z którymi
pracuje i co się tam wydarzylo chodzi o sprawy finansowe i nie tylko .dziekuje
200 Kochana Święta Rito proszę Cię o zdrowie, miłość, zgodę i szacunek pośród mojej rodziny i
przyjaciół. R
201 Święta Rito proszę Cię o uzdrowienie oraz siłę dla Pawła.
202 Proszę o modlitwę w intencjach Postu Daniela Róż Mater Ter Admirabilis (2-22.01.18) i o pomoc
w bardzo trudnej sprawie prawnej dla ich zelatorki. Bóg zapłać, Gabriela
203 grudzień był dla nas bardzo niekorzystny, choroby dzieci, pobytu w szpitalach, utrata pracy przez
męża dlatego proszę o modlitwę w sprawie zdrowia dla moich dzieci, rodziców, siły dla męża w
poszukiwaniu pracy. Stabilności zawodowej dla mnie.
Marzena
204 Święta Rito, proszę o zdrowie dla mamy Haliny, powodzenie na egzaminach syna Olka, radość
zycia dla brata Krzysia, szczęście w moim związku z Mariuszem, Dziekuje Sylwia
205 Święta Rito proszę wybłagaj U Pana zdrowie dla mojej nowonarodzonej córeczki Zosi. Żeby Pan
uchronił ją przed tą straszliwą chorobą którą mogła zarazić się ode mnie przy porodzie.
Wyproś zdrowie także dla Oliwki i Artusia A także dla mnie i całej mojej rodziny.
K.
206 Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji, abym dostała wsparcie od św. Rity i dała radę
pospłacać wszystkie moje długi
Iwona
207 Św. Rito proszę cię o łaskę udanej pracy z zagranicą. Twój czciciel
208 Św. Rito proszę o łaski dla mojej rodziny, aby wszystko dobrze się poukładało. JG
209 Bogu znane intencje
210 Św. Rito dziękuję za wymodlone dotychczasowe łaski. Bardzo proszę o dar
uzdrowienia wewnetrznego z lęków, klaustrofobii, zranień wewnetrznych... oraz
kręgosłupa, stawów, łuszczycy... Prosze też o dar przeminay i nawrócenia dla
Edwarda, Wiesława, Anny, Romana. Wyproś pracę legalną dla Dariusza i Anny w
naszym mieście, oraz błogosławieństwo dla Wiesława w jego pracy. Porsze też o
dar zgody, przebaczenia w rodzinie, oraz wszelkie łaski dla nas, tych co za
mnie sie modlą, znajomych, sąsiadów, nauczycieli, lekarzy... Wyproś nam
ochrone od złego i ochronę naszego mienia. Boże zmiłuj się nad nami.
Wojciech
211 Św Rito, bardzo proszę o zdrowie dla mnie na ten rok 2018 , dla mojego brata Janusza po operacji
serca i dla Leszka , pomóż nam abyśmy mieli siły i zdrowie z przeciwnościami tego świata. Błogosław
nam w życiu codziennym . Daj nam siłę w pracy . Poukładaj moje życie . Miej opiekę nad rodziną
mojego brata Piotra , dzieci Mateusza, Sary , Janka i ich mamy Aleksandry. Klękam pokornie przed
Tobą , jednocześnie dziękuje za dotychczasowa opiekę.
212 Proszę o pomoc w pracy i pieniadze z pracy .
Proszę o zdrowie dla moich dzieci i wnuków , zięcia i moje
za wszystkie łaski z całego serca dziekuje
Grazyna

213 Św. Rito, dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo i wszystkie wyproszone dla mnie łaski. Proszę
Cię byś wstawiała się za moim przyjacielem, który jest w bardzo trudnej sytuacji. Pomóż mi wyprosić
u Boga łaskę oczyszczenia go z zarzutów i niesłusznych oskarżeń. On się bardzo boi i trudno mu w
pełni zawierzyć, ale ja wiem na pewno, że Bóg może wszystko i nie zostawi go w potrzebie. Św. Rito,
módl się za nami". KS
214 Święta Rito
Z całego serca dziękuję za dotychczasowe dobrodziejstwa. Błagam o zdrowie dla moich rodziców, dla
sąsiada Łukasza, dla Eli i jej rodziny. O zdrowie i szczęście dla Kornelii. Pokornie również proszę o
zdrowie dla mnie. Proszę o całkowite uzdrowienia z mojej choroby oraz o to by ustąpiły wszystkie
objawy i bym mógł normalnie i spokojnie żyć. Przemek
215 Święta Rito!
Bardzo proszę Cię, abyś wsparła mnie w trudnych chwilach, które teraz przeżywam. Abym moim
zachowaniem nie wyrządził nikomu krzywdy i abym mógł szczerze porozmawiać z Zosią.
216 Św Rito, proszę o miłość Maćka Banaś z Gidel do mnie. Proszę Cię o to,żebyśmy dostali szansę
na wzajemne poznanie się i wspólne spędzanie czasu. Ja czuję, że on jest miłością mojego życia.
Proszę o szczęście w miłości, o szacunek, o zażegnanie samotności, o siłę i wytrwałość. Wiesz, że
pragnę jego miłości , by dostrzegł we mnie kobietę swojego życia. Święta Rito pomóż mi w
codziennym życiu, czasami nie daję już rady...
Dziękuję Ci za inne łaski, którymi wspierasz mnie i moich bliskich każdego dnia. Dziękuję ze
szczerego serca,
J
217 Dziękując Bogu za wszelakie łaski uzyskane za wstawiennictwem Świętej Rity - powierzamy się
Bogu na kolejny rok 2018, prosząc świętą Ritę o Jej nieustanne wstawiennictwo w naszym życiu.
Niech się dzieje Twoja, a nie nasza wola Panie. Renata i Stanisław
218 Błagam w pewnej intencji. Magdalena
219 Błagam nieustannie w pewnej intencji. Magdalena
220 Moja Najukochansza św. Rito
Blagam Cie o cud zdrowia i pomyslne badania dla mojego taty. Pomóż mu z jego problemami
zdrowotnymi. Dopomóż mojej siostrze, którą czeka ciężka operacja. Pomoz mojej mamie i Ani, a
także pamietaj o reszcie mojej rodziny. Dziekuje Ci za twojr wsparcie.
Kocham Cię
Twoja M
221 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć
od kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham Ją.
Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel
222 Św.Rito błagam Cię uzdrów i spraw by miała dziecko i żyła w szczęściu i zdrowiu by moje
małżeństwo było pełne miłości i zrozumienia i harmonii Daj mi siłę Daj mi zdrowie!!!
223 Błagam miłosiernego Jezusa i ukochaną naszą Matkę Maryję za Twoim wstawiennictwem Św.
Rito o uleczenie Marcina z choroby. Wierzę bardzo w moc Twego wstawiennictwa. Jezu nie
opuszczaj go, Maryjo otocz go matczyną opieką i dopomóż.
Małgorzata
224 Cudowna Święta Rito,

z całego serca dziękuję za otrzymane łaski i błagam o wstawiennictwo w intencji zdrowia mojego
synka.
Błagam wyproś u naszego Pana łaskę zdrowia, opieki dla mojego dziecka, oraz żeby mój synek
zaczął mówić.
Z całego serca proszę, aby nasz Pan zmienił serce mojego męża, by znowu stał się dobrym
człowiekiem.
Błagam o cud uzdrowienia dla Łukasza z choroby nowotworowej.
Proszę o opiekę i wsparcie dla Hani, Kuby i Marcina po stracie mamy i żony.
mama
225 Św. Rito Tobie powierzam trudne sprawy sądowe mego syna Andrzeja , błagam pomóż .
Ochroń Jego rodzinę od nieszczęścia i pomóż Jego siostrze Katarzynie , która te sprawy prowadzi .
Prosi Cecylia ( miesiąc styczeń )
226 Św Rito proszę Cię o połączenie mnie z Patrykiem, aby został moim mężem.....
227 Święta Rito proszę o wsparcie modlitwą w intencji o łaski, opiekę, błogosławieństwo, zdrowie,
spełnienie marzeń, i o realizacje planów córek -Weroniki , Kasi, Łukasza i wnuka Fabiana oraz
samych radosnych dni i zdrowia. Proszę Świeta Rito by życie dla Nas było pełne wiary, miłości,
radości, pogody i szczęścia. Spraw bym była zdrowa bym mogła zrealizowac swoje plany. Prosze
równiez bym z córką dzięki wygranej sprawie odzyskała to co straciłam w jak najkrótszym czasie
Święta Rito z całego serca dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę nad moją rodziną. Bóg zapłać. Z
całego serca dziękuję za wszystko co ostatnio się wydarzyło pomyślnie dzięki Tobie św Rito.
Czcicielka Bożena. Proszę również o modlitwę i spokój duszy mojej przyjaciółki Barbary i moich
dziadków oraz mamy.
228 Proszę Świętą Ritę o wstawiennictwo i modlitwę o łaskę zmiany serca Marka,abysmy poszli na
terapię i aby terapia pomogla nam zblizyc sie do siebie abysmy mogli stac się rodziną.
229 Św. Rito,
Proszę Cię w intencji Michała oraz w sprawie dla mnie beznadziejnej, aby moje wołanie zostało
wysłuchane.
P.
230 Święta Rito błagamy Cię wyproś nam cud poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka dla nas i innych
małżeństw, prosimy Cię o dobrego Męża dla Mai, Joli, Weroniki i Agnieszki oraz dobrą Żoną dla
Pawła i Macieja. Wstaw się również i pomóż rozwiązać sprawę majątkową w Rodzinie Męża.
Z Panem Bogiem,
Michalina
231 W pewnej intencji.
Proszę o łaskę odwagi w podjęciu decyzji życiowej oraz o Boże błogosławieństwo i łaskę silnej wiary
dla mnie i całej rodziny. Proszę również o łaskę uwolnienia z choroby alkoholowej dla Adama.
232 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.Dziękuję za dobry
2017 rok.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w
którym oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy.
Abyśmy oboje byli tak samo mocno zaangażowani w budowanie dobrej relacji między nami.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom. Proszę o to, abyśmy w niedługim czasie zamieszkali ze sobą.

Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby niebawem urodziło
nam się zdrowe, silne i mądre dziecko.
Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była pewna i stabilna.
Agnieszka
233 święta Rito bardzo proszę wyproś u Pana Naszego potrzebne łaski.. zdrowie dla braci, meża i
rodziców oraz da macierzynstwa dla mnie.
234 Święta Rito! Prosimy Cię o uzdrowienie naszej córeczki. Urszula i Grzegorz
235 Moja intencja pisana jest przez łzy.
Święta Rito jesteś moją jedyną nadzieją na uzdrowienie...
Obecnie jestem w ciąży, noszę pod swoim sercem malutkie serduszko ukochanego dzieciątka i
właśnie teraz zamiast radować się najcudowniejszym darem jakim mnie Bóg obdarzył zmagam się z
chorobą. Czekam na wyniki i kolejny zabieg przewodu pokarmowego ale najgorsze, że ból nie mija...
Święta Rito błagam Cię o uzdrowienie z choroby. Błagam Św. Rito wstaw się za mną u Boga, niech
moja prośba zostanie wysłuchana, błagam Cię wyproś mi łaskę bym mogła uwolnić się od strasznego
bólu, bym mogła szczęśliwie donosić pod swoim sercem malutką istotę. Błagam pomóż mi
wyzdrowieć abym mogła żyć.
Twoja czcicielka i błagająca Monika...
236 Kochana Św. Rito uproś dla mnie Boga o spełnienie mojej prośby. W imię miłości Boga do ludzi
proszę wysłuchaj mojej intencji i wyjednaj dla mnie ratunek. Dziękuję.
237 Święta Rito, proszę dopomóż aby nie dotknęły mnie żadne problemy ginekologiczne i aby po
licznych staraniach o poczęcie, abym była w stanie błogosławionym a przez to udało się nam z
mężem oczekiwać córeczki.
Pozdrawiam,
Dominika
238 Droga Świeta Rito ! Dziękuję za opieke i pomoc kazdego dnia! Prosze Cie o dalsze wsparcie.
Opiekuj sie mna i moja rodzina. Wypros dla nas zdrowie i spokój . Żebyśmy ja, syn i mąż oraz reszta
domowników nie chorowali. Żeby w naszym domu panował spokoj.zrozumienie. Zeby mama
przestala pić i klucic sie z sąsiadami. Prosze Cie swieta Rito zebysmy jakims cudem dostali, zdobyli
pieniadze na wlasne mieszkanie. Zebysmy sie usamodzielnili dziadkow odwiedzali w zgodzie. Daj
nam wsparcie rowniez w pracy. Zeby wszystko sie dobrze toczylo, zebysmy wkoncu dostali
podwyżkę. Przede wszsytkim swieta Rito opiekuj sie naszym dzieckiem, zeby jego zycie bylo
szczęśliwe. Amen
239 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Wszechmogącego Boga o zdrowie dla mojej
przedwcześnie urodzonej siostrzenicy.
Będzie przechodzić operacje ratującom jej wzrok.
240 Ukochana Swieta Rito, kotrej
> ufam,
>
> blagam Cie wysluchaj mnie i zanies
> moje blagania przed oblicze
> Trojcy Swietej, Jezusa Milosiernego. Blagam,by Christian byl
> moim
> opiekunem,ktorego mi zeslalas, o ktorego prosilam.By kochal
> mnie uczciwie i byl
> prawdziwym ojcem moich dzieci,ktorego nie mialy.Blagam,by
> oficjalnie
> przedstawil mnie corkom.Bysmy stali sie rodzina.By

> zrealizowal swoje
> obietnice.Dal prace synowi.Zdejmij z niego problemy
> przeszlosci,koszmary
> wojenne,problemy finansowe,by odzyskal odszkodowanie
> finansowe i nie pracowal
> tak niewolniczo. Teraz doszla jego choroba trzustki, blagam
> niech sie wyleczy z
> tego. Niech zacznie normalne zycie. Niech nie mysli, ze
> nie nadaje sie dla mnie,bo nie moze dac mi
> szczescia. Niech mi zaufa, powroci i zacznijmy
> prawdziwy zwiazek na nowo. Poswieci sie wiecej mnie,
> swoim corkom,
> moim dzieciom.By byl wspanialym opiekunem moich dzieci, by
> dzieki niemu
> odzyskaly godnosc,wiare we wlasne sily i byly
> szczesliwe.Bysmy zaczeli po
> Bozemu prawdziwe zycie rodzinne w szacunku i
> milosci.Spraw,by dzieki mnie powrocil
> do Pana.(Juz odmowil po tylu latach Zdrowas Mario i Ojcze
> nasz)...Bylam taka
> wzruszona.Blagam pozwol mi go doprowadzic na nowo do Boga. A
> ja blagam, by byly uznal decyzje sadu,by nie robil mnie i dzieciom problemow
podzialu majatku, by nam niczym nie grozil, pozwol, bym pozniej
> otrzymala uniewaznienie
> slubu przez kurie.Blagam o szanse nowego zycia rodzinnego po
> Bozemu.Prosze tez
> o poparcie ze strony medycyny pracy stanowiska pracy takiego abym przy mojej chorobie
fibromialgii dala rade pracowac w osobnym biurze.
Nie pozwol mi
> watpic, bac sie, wpadac w depresje. Blagam pozwol mi wyjsc z kryzysu fibromialgii. Blagam,bym
miala tego opiekuna, ktory sie zajmie mna i w chorobie.
Zawierzam wszystko
> Tobie, wstaw sie za mna
> blagam,wypros blagane laski.
>
> I pragne bardzo, bysmy z Christianem
> mogli pojechac do
> Twoich Sanktuarium i spraw, by sie
> wypelnilo i by sie na nowo mocno nawrocil dzieki mnie.Blagam
> za moje dzieci
> chron je od zlego zwlaszcza syna od uzywek i zlego
> towarzystwa,by dzieki pracy
> i opiece Christiana wyrosl na porzadnego mezczyzne.Corce
> pomagaj,w jej doroslym
> zyciu profesjonalnym,postaw na jej drodze uczciwego i
> kochajacego
> mezczyzne.Boja sie dzieci moje zwiazkow,po tym co widzialy w
> domu od
> psychopatycznego ojca. Pozwol sie im na nowo narodzic i mnie
> rowniez. Blagam,by
> Christian byl naszym opiekunem, naszym Sw.Jozefem. Prosze Cie,
chcialabym sie starzec przy nim.
Nie pozwol
> by nas
> zawiodl.Modle sie goraco,by go nawrocic na nowo, a czuje,ze

> zle miesza.Chron
> nas!.Wierze Ufam Kocham. Amen Joanna

