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Intencje z dnia 7 sierpnia:
513 Św Rito dziękuję za łaski już otrzymane. Proszę Cię pomóż rozwiązać moje problemy. Miej w
opiece moich bliskich i przyjaciół. Blogoslaw tym którzy źle mnie traktują. Wspieraj i opiekuj się
siostrami i księżmi modlących się w naszych intencjach. IW
514 Proszę o modlitwę za Michała aby ustąpiły krwotoki z nosa i aby zaczął rozmawiać
515 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw. Rity o zdrowie dla mojej ukochanej siostry.
M.S.
516 Św. Rito proszę Cię o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża oraz, jeśli taka jest wola Boga,
żeby dostał się na wymarzone studia doktoranckie.
Bóg zapłać
Twoja wierna czcicielka
517 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość, dobrego człowieka na drodze życiowej
Proszę o wskazanie dobrej drogi...
Proszę o wskazanie mądrej drogi w sprawach finansowych...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
518 Chacialaby szczegolnie modlic sie w intecji podrozujacych w okresie wakacji, tak w powietrzu,
na wodzie jak i na ladzie, a w szegolnosci dla mojego syna oraz dla mnie aby dobry Bog mial nas w
swoje opiece i zawsze chronil od zlego.
Maria.
519 Bardzo dziekuje Panu Bogu, ze za wstawiennictwem sw. Rity i modlitwy Siostr
moja wnusia Ava szczesliwie przyszla na swiat. Mimo, ze jest wczesniakiem i
jest b. malutka,jest zdrowa i nie ma zadnych wad rozwojowych. Bardzo
dziekuje Siostrom za modlitwe.
Szczesc Panie Boze!
Wdzieczna Babcia Anna
520 Proszę o modlitwę o zdrowie i ZGODĘ w rodzinie szczególnie mamy i kuzynki Ani oraz spłatę
długów i pomyślne zakończenie sprawy. Dk
521 Proszę o modlitwę w intencji - o umiejętność budowania relacji w moim małżeństwie. o
umiejętność rozmowy , okazywania miłości i umiejetność budowania intymnych relacji z mężem - w
intencji nawrócenia mojego męża Jarosława, brata Wojciecha i chrześnicy Kamili. - o Boże
prowadzenie mojego brata Wojciecha , po rozwodzie. Św. Rito dziekuję za Twoje wstawiennictwo
Małgorzata
522 Święta Rito dziękuję Ci z całego serca o danie mi spotkać na swojej drodze mojego ukochanego
Arkadiusza , błagam Cię o wstawiennictwo u Boga, uproś mi łaskę wspólnego zdrowego potomstwa
Błagam Cię, Błagam Cie o zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Święta Rito błagam Cie o dar
macierzyństwa dla mojej siostry Marty i jej męża Pawła aby Matka Boska pozwoliła jej zostać tak
upragnioną matką proszę i o zdrowie psychiczne dla niej. Święta Rito wstaw się za nas u Marki
Boskiej.

523 Szczęść Bożę!
Proszę w miesiącu sierpniu o modlitwę za wstawiennictwem św.Rity w intencji moich dzieci i
wnuków o bezpieczne spędzanie wakacji o zdrowie i aby zawsze pamiętali o Bogu.
Elżbieta
524 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo świętej Rity o otrzymanie długo wyczekiwanej oferty
pracy oraz zdrowie, bezpieczeństwo i spokój dla rodziny i domowników.
Bóg zapłać
K.
525 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły i wsparcie dla Rodziców
i Kuby..!
Dziękuję
AB
526 O naprawę małżeństwa Kasi i Jurka
527 Święta Ritto dziękuję za dotychczasową opiekę i otrzymane łaski.
Proszę pomóż w rozwiązaniu mojej trudnej sprawy.
Święta Ritto - oręduj w moich trudnych sprawach
Święta Ritto - módl się za nami
528 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
529 uprzejmie proszę o modlitwę za moją rodzinę, zdrowie dla żony i dzieci, oraz powodzenie w
pracy.
pozdrawiam
Piotr
530 Św Rito proszę o zdrowie dla synka Szymona aby choroba genetyczna się nie rozwijała o dobre
wyniki badan oraz dobry rozwój i los dla niego a także o zdrowie i potrzebne łaski dla syna Piotra,
meza Łukasza dla mnie i poczętego dziecka o szczęśliwe rozwiązanie. Prosimy i dobry los i potrzebne
łaski i pomyślność w budowie domu.
531 Bardzo proszę o modlitwę za Ewę i Remigiusza, którzy 15 września zawierają sakrament
małżeństwa - o łaskę szczęśliwej rodziny i potomstwo.
532 Kochana Sw.Roto, dziękuje Ci za opiekę nad Pawlem i wszelkie łaski otrzymane. Proszę wstawiaj
się za moim synem i cała nasza rodziną.
533 Proszę o uzdrowienie ciała z nowotworu dla siebie
Agnieszka
534 Św. Rito dziękuję za opiekę nade mną i moimi bliskimi. Proszę pomóż mi stworzyć kochającą się
rodzinę z mężczyzną którego wybrałam. Miej w opiece Sebastiana , który ciągle spotyka przeszkody
na swojej drodze. W Tobie pokładam nadzieję. Amen.
535 Za Annę i jej bliskich
536 Proszę o modlitwę w intencji łaski macierzyństwa dla mnie.
Lidia

537 Proszę o modlitwę za mnie, abym nie była już samotna a moje serce wypełniło sie prawdziwa
miłością . Aby w moim życiu pojawił się mężczyzna który pokocha mnie taka jaką jestem.
B.
538 Proszę o zdrowie dla moich dzieci, szczęśliwe przyjście na świat maleństwa i uzdrowienie mojego
małżeństwa, a także nawrócenie meza.
539 proszę o modlitwę w intencjach znanych Pan Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać.
J.
540 Proszę o modlitwę w trudnej a raczej beznadziejnej sprawie sądowej mojego męża Waldemara o
miłosierdzie Boże dla niego, o przychylność sędziego i uwolnienie od długów. Święta Rito wstawiaj
się za nami.
541 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
542 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Marcina i dziękuję za wyproszone już łaski.
543 Najukochańsza Święta Rito dziękuje za zdrowie dla mojej Mamy i proszę o zdrowie dla niej i
całej naszej rodziny.
Dziękuję także za pierwszy cudowny rok znajomości i proszę o długie, dalsze, dobre lata.
Twoja wierna czcicielka.
544 Sw.Rito wstawiaj sie do Pana milosiernego o cud uzdrowienia Anety i laske zdrowia i opieke
Maryji dla Jej mamy chwala Panu
545 Święta Rito proszę zajmij się relacją syna Gracjana z mamą, jak również zajmij się święta Rito
naszymi finansami i przymnażaj nam ich
Dariusz
546 Poprzez wstawiennictwo Św Rity bardzo proszę o modlitwe w intencji mojego męża aby kroczył
drogą trzeźwości
547 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w moich potrzebach: wspieraj w zdrowiu moją mamę
Halinę, syna Olka aby zdał pomyślnie egzaminy, pomóż mi w pokonaniu depresji i spraw, aby
Mariusz wrócił do mnie. Bogu niech będą dzięki, Sylwia
548 Św. Rito, proszę o łaskę nawrócenia mojego męża Wojtka i przemianę jego serca. Kasia
549 Święta Rito proszę Cię o łaskę bym miała swój dom i zdrowe dzieci.Św.Rito pragnę również by
mój mąż był dobrym człowiekiem,i by był zdrowy.Proszę Cię Św.Rito o szczęście,zdrowie i miłość w
harmonii.
Pozdrawiam Nika.
550 Bogu znana intencja
Monika M.
551 Święta Rito i Wszyscy Święci błagam Was o zdrowie dla mamy, żeby wszystko jakoś sie
unormowało i nasze życie było spokojne. Żebyśmy mogli sobie spokójnie żyć i nie martwić sie o to co
będzie. Bóg zapłać!
552 Św.Rito proszę za Danielą, żeby stanęła na nogi i wróciła do Boga.

553 Św Rito, zawsze mogę na Ciebie liczyć. Teraz także proszę CIę o wstawiennictwo u Pana z
prośbą o zdrowie dla mnie i i osób mi bliskich. Otocz opieką mojego wnuka Filipka, którego
wymodliliśmy razem Tobą. Daj nam spokój w rodzinie i pracę dla każdego. Bóg zaoać
Maria
554 O łaskę nawrócenia i uwolnienia od nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
555 Swieta Rito!
Reszta swych sił błagam Cie o wstawiennictwo do Boga Miłosiernego by uwolnił mnie od grzechu
nadużywania alkoholu. Proszę też o pomoc Ducha Swietego w mojej pracy oraz o wszelkie łaski dla
mojej rodziny.
556 Proszę o modlitwę w sprawie pozytywnego roztrzygnięcia sprawy sądowej.
Dziekuję i pozdrawiam
Monika
557 O wieczny spoczynek duszy mojej mamy i brata.
558 Św. Rito błagam Cię o uzdrowienie dla Marii, o uleczenie z nałogu Józefa, rozwiązanie
problemów Sabiny oraz o opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny. Twoja Czcicielka.
559 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO OD SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. PISZE DO
CIEBIE ZEBY Z WIĄRĄ PODZIĘKOWAĆ CI ZA WSZELKIE DOBRA JAKIE MNIE
SPOTYKAJĄ. DZIĘKUJĘ CI ZA ZDROWIE. ZA NIEPRZECIĘTNĄ URODĘ. ZA TO ZE JESTEM
SILNA. ZA TO ZE JESTEM WYTRWAŁA. ZA TO ZE MAM MNÓSTWO ENERGII. ZA TO ZE
JESTEM PIEKNA. ZA TO ZE DOSTAŁAM SIĘ NA STUDIA DOKTORANCKIE W
TRONDHEIM. ZA TO ZE SZYBKO ZNALAZLAM TANIE MIESZKANIE. ZA TO ZE
ZNALAZŁAM SZYBKO DOBRZE PŁATNĄ PRACĘ. DZIĘKUJĘ CI ZA TO ZE MAGNE SIĘ MI
OŚWIADCZYŁ. ZE TWORZYMY SUPER PARE. ZA TO, ZE JEST NAM BARDZO DOBRZE
RAZEM ZE SOBA. ZA TO ZE MNIE KOCHA NAD ZYCIE. DZIEKUJE CI ZA TO ZE JESTEM
BARDZO SZCZESLIWA. ZE JESTEM BARDZO BOGATA. ZA TO ZE JESTEM
WLASCICIELKA NAJLEPSZYCH 10 BIUR NIERUCHOMOŚCI W CAŁEJ NORWEGII. ZA TO
ZE MAM FIRMĘ SZKOLENIOWA. ZE ZARABIAM MILIONY. ZE MAM ZDROWE PIEKNE
DZIECI, ZE JESTEM SZCZESLIWA. ZE DUZO PODRÓŻUJE PO SWIECIE. ZE STAĆ MNIE NA
WSZYSTKO CO CHCE. PIEKNIE DZIEKUJE P,
560 Proszę o modlitwę za brata Przemysława o trzeźwość i wyjście z nałogów.
561 Św Rito proszę Cie o Twoje wstawiennictwo do Pana Jezusa i Boga Ojca i Ducha Św .
Proszę o zdrowie dla mnie mojego kochanego męża mojego Taty, rodzeństwa.
Pomoz rozwiązać sprawy rodzinne i finansowe.
Daj proszę siłę do pracy w domu.
Zawierzam Ci każdy mój dzień. Każdą chwilę.
Wstawiaj się za mną i moimi najbliższymi.
Wyproś proszę niebo dla dusz zmarlych i w czyśćcu cierpiących.
Módl się za nami.
Krystynab.
562 prosze za pawla wojtka piotra mateusza daniela by wyszli z samogwałtu i pornografi o laske
dobrego meza
dobrej zony dla marcina,
za dusze czysciowe
o dar pracy
563 Św. Rito proszę o uwolnienie z nołogu mojego brata.

Niech będzie Bóg uwielbiany
564 Św Rito proszę wypraszaj łaski dla moich bliskich i dary ducha św.
565 Św rito proszę o kolejną łaskę powrotu do zdrowia
566 Ukochana Rito proszę Cię o powrót Marcina do domu. Proszę Cię o zakończenie romansu
Marcina z Agatą . Pomóż mi wyjść z pętli zadłużenia.Pomoz małżeństwu Aleksandry i Mariusza.
567 Swięta Rito patronko spraw TRUDNYCH i BEZNADZIEJNYCH wstaw sie u Pana Naszego w
mojej sprawie
URATUJ MOJE MAŁŻEŃSTWO Twoja wierna czcicielka RENATA
568 Św. Rito dziekuje za dotychczasowe wymodlone łaski. Bardzo prosze wstaw sie za
nami o uzdrowienie wewnetrzne, kregosłupa, stawów, łuszczycy, nadcisnienia,
hemoroidów, oczu, mózgu, serca... Prosze o dar zgody i przebaczenia dla
rodziny. Prosze za tymi co za mnie sie modla. Prosze o bezpieczna podróz i
pobyt Darka za granicą, oraz dobra prace dla rodziny. Boze ochraniaj nas i
nasze mienie.
Wojciech
569 Proszę o modlitwę o łaskę znalezienia przeze mnie pracy w swoim zawodzie i o łaskę kupienia
przez Bogdana mieszkania dla naszej rodziny, byśmy mogli razem zamieszkać.
Pozdrawiam. Edyta z Białegostoku
570 Droga święta Rito! Nigdy mnie nie zawiodłaś, i tym razem proszę o modlitwę. Za Swym
wstawiennictwem u Boga uproś łaskę oczyszczenia i umocnienia swojej wiary dla mnie i mojego
chłopaka. Błagam, aby nam się układało, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiac i się dogadywać.
Żebyśmy mogli wzajemnie dawać sobie szczęście. Błagam, żebyśmy mogli kiedyś założyć rodzinę i
być rodziną szczęśiwą, umocnieni wiarą w Boga. Pomóż mojemu chłopakowi dotrzeć do zrozumienia
prawdziwej wartości wiary, miłości i rodziny. Wspomóż go w ciężkim dla niego młodzieńczym i
buntowniczym okresie.
Twoja czcicielka
571 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Rity. Święta Rito dziękuje za wszelkie łaski- proszę o
błogosławieństwo dla mojej córki Rity , spraw aby odzyskała swój dom w Dobrczu i szczęśliwie tam
zamieszkała ze swoją córką Niną - Błogosław im i wspieraj we wszelkich trudnych spawach. Amen.
Bóg zapłać.
572 Święta Rito.
Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc. Jednocześnie bardzo proszę o cud w moim życiu, powrót
mężczyzny bez którego nie potrafię żyć. Pozwól mi zrealizować w końcu swoje powołanie w roli żony
i matki. Błagam Ciebie o Grzegorza z wiarą, nadzieją, ufnością.Zlituj się nade mną Święta Rito.
Twoja Czcicielka
573 O zdrowie i trzeźwość Cezarego.
574 prosze o dobrego meza dla siostry
575 Błagam Cię Wielka Patronki spraw trudnych o zdrowie dla mnie i córki Rozalii oraz o opiekę
Bożą w sprawach finansowych. Bardzo dziękuję za wszystkie łaski. Monika
576 M: Święta Rito prosze Cie o prowadzenie w dalszej drodze, o prace dla nas. I w intencji Tobie
wiadomej. Pomoz poukladac to wszystko...

577 Sw. Rito blagam Ciebie, Uzdrów moja Niunie jak najszybciej prosze blagam Ciebie Sw. Rito.
Prosze Ciebie Sw. Rito aby Moja Niunia wróciła juz do domu jak najszybciej juz w pełni Zdrowa,
Prosze Ciebie Sw. Rito abysmy ja i moja Niunia jak najszybciej sie pobrali i byli razem. Prosze Ciebie
Sw. Rito aby Niunia juz byla Zdrowa i zebysmy juz jak najszybciej mogli wziac slub.
Kocham Ciebie Sw. Rito i wierze w Ciebie, wierze ze pomozesz.
578 Bogu Znana Intencja.
579 Święta Rito dziękując za dotychczas otrzymane łaski proszę o dalsze
wstawiennictwo w moich intencjach:
Oby wnuk Janek nawrócił się do Kościoła i przestał być WROGIEM wiary, Boga
i Kościoła
O zdrowie dla Ani, Teresy i mamy Heleny.
O poprawę bardzo trudnej sytuacji finansowej i możliwość powrotu do
miejsca urodzenia.
580 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 po raz kolejny mnie 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 i przyznała
premię. Aby liczyła się z moim zdaniem i zabiegała o mnie. Aby traktowała mnie inaczej niż innych,
aby nie wykorzystywała mnie do swoich celów, ale współpracowała ze mną fair. Abym wysunęła się
na pozycję lidera tego zespołu i aby pojawiła się między mną a kierowniczką szczera i prawdziwa
więź przyjaźni.
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
581 Kochana Swieta Rito Patronko spraw trudnych i beznadziejnych kolejny raz zwracam sie do
Ciebie o pomoc i wierze ze uslyszysz moje prosby tak samo jak wczesniej gdy juz wiele razy
zwracalam sie do Ciebie. Prosze wez w opieke moja Matke Chrzestna Mieczyslawe, wesprzyj ja
prosze, zapadla na zdrowiu i bardzo potrzebuje Bozej pomocy i laski, duchowego wsparcia. Prosze
pomoz jej odzyskac usmiech i radosc ducha ktora zawsze miala. Jest to osoba bradzo wierzaca, prosze
dopomoz wskrzesic jej wiare aby od nowa potrafila isc przez zycie w pelni sil, zyc pelnia wiary,
nadziei i milosci.
Bardzo prosze o wsparcie dla cioci Mieci w tym wyjatkowym miesiacu sierpniu - miesiacu
Wniebowziecia Najswietszej Maryii Panny.
Dziekuje za wysluchanie moich prosb.
582 Proszę Św. Rito o wstawiennictwo u Boga za moją całą rodzinę i jej opiekę. Proszę o pomoc w
problemach dnia codziennego bym znalazł rozwiązanie. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny miłość i
wytrwałość. Proszę także o opiekę nad moją małą córeczką. Proszę o błogosławieństwo naszego
małżeństwa w 3 rocznicę ślubu Paweł.
583 Wyproś Święta Rito Zdrowie i Miłość w Mojej Cudownej Rodzinie. Oraz aby MóJ SYN
Nikodem uwierzył w Siebie i dał sobie radę w dzisiejszym zwariowanym świecie. Dziękuję z całego
serca.
584 Święta Rito proszę Cię o pomoc i siłę w byciu lepszym człowiekiem, lepszą siostrą i córką.
Proszę Cię również o wstawiennictwo aby w mojej rodzinie jak najszybciej zapanowała zgoda i
miłość. Dziękuję Ci za wszystkie dotychczasowe łaski. Twoja wieloletnia Czcicielka Paulina.
585 proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej mamy

586 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
587 Przez wstawiennictwo św. Rity błagam o modlitwę w intencji uzdrowienia oczu i skóry twarzy
Natalii.
Bóg zapłać,
Natalia
588 Kochana Święta Rito błagam o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej
Sylwia z Rzepina
589 Św Rito wspieraj i wyproś potrzebne łaski...o przemianę serca Jakuba by dobry Bóg złączył
ponownie nasze serca...
590 Świeta Rito proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Marysi oraz o siły dla jej
rodziców. Proszę cię również o opiekę nad Irkiem i Markiem, wypraszaj im błogosławieństwo w
pracy.
591 Bogu znana intencja
592 chcialam prosic o modlitwe za wstawiennictwem Świetej Rity w nastepujacej intencji:
uzdrowienie z powiklan powirusowych zatok i gadla Malgosi.

O

593 Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji stałej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej
miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych
wyborów zagranicą na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności
i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
594 Proszę o pamięć w modlitwie w intencji Moniki i Artura, o łaskę wzajemnej miłości, szacunku,
zrozumienia, o dar rodzicielstwa, rychłą sprzedaż samochodu i spłatę zobowiązań, gdzie po ludzku
coraz mniej nadziei na pozytywne rozwiązanie sprawy oraz szczęśliwą przeprowadzkę. Niech Bóg
będzie uwielbiony w naszym codziennym życiu. Dziękuję. Monika
595 Św Rito proszę o opiekę nad dalszym moim życiem
596 Św Rito błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Milosiernego Pana Boga w intencji uzdrowienia
mojego jedynego synka
597 Swięta Rito moja Opiekunko błagam cię o wsparcie w otrzymaniu mieszkania socjalnego przez
moja córkę Małgorzatę.
Z uwagi na przemoc domowa tułamy się po wynajetych mieszkaniach, pomóż na Święta Rito znaleźć
swoje miejsce w życiu.
Twoja czcicielka Wanda
598 Kochana święta Rito
Bądź błogosławiona teraz i na wieki. Zwracam się do Ciebie najdroższa Rito w sprawie
uporządkowania spraw zawodowych moich i męża. Serdecznie proszę Cię, zajmij się tym, pokieruj
naszymi drogami zawodowymi i znajdź nam odpowiednie prace.

Spraw, aby w naszym domu zapanował spokój, wzajemne poszanowanie i miłość. Proszę Cię
serdecznie o to samo w rodzinie mojej siostry, a także o nawrócenie dla całej rodziny i naszego brata
Konrada.
serdecznie pozdrawiam
Twoja trzcicielka
Agnieszka
599 Moje ukochane Siostry blagam o modlitwe w intencji mojej rodziny a szczególnie o uzdrowienie
mojego małzeństwa i uratowanie go przed rozwodem.
ŚWIĘTA RITO ! MÓDL SIĘ W INTENCJI MOICH NAJBLIŻSZYCH, BLAGAM O POTRZEBNE
dla mojej rodziny DARY Ducha Świętego !
DZIEKUJĘ SERDECZNIE ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ŁASKI
ŚWIĘTA RITO ! proszę módl się o nawrócenie mojej córki IZABELI , wszelkie potrzebne dla niej i
dzieci łaski .
ŚWIĘTA RITO ! Dopomóż IZABELI w podjęciu właściwej drogi zgodnej w wolą Boga.
Błagam WYPRASZAJ Miłosierdzie Boże dla mojego małżeństwa , nawrócenie mojego męża
ADAMA i uzdrowienie relacji w mojej rodzinie .
Święta Rito ! spraw by moje codzienne modlitwy w tej intencji zostały wysłuchane.
Święta Rito módl się o nawrócenie osób szkodzących naszym sakramentalnym małżeństwom .
Święta RITO proszę o cud uzdrowienia dla JERZEGO , wszelkie potrzebne dla niego łaski.
Błagam Święta Rito wspieraj mnie w modlitwie w intencji moich najbliższych
Serdecznie dziękuję za to, czego Bóg dokona dzięki tej modlitwie.
600 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki za P.Ż. o jego szczere
nawrócenie, duchową przemianę, by Duch Święty i Anioł Stróż chronili go od wszelkiego zła. Proszę,
aby Pan Jezus poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Święta Rito, módl
się za nami! Bóg zapłać Eremitkom! E.S.
601 Proszę o modlitwę w intencji : o przebaczenie, pojednanie i powrót małżonków Lidii i Michała do
siebie.
602 Święta Rito na początek z całego serca dziękuję ci za wstawiennictwo i modlitwę w jntencji
mojego zdrowia Kochana Święta Rito dziękuję za wyproszone moje łaski i wiem ze jesteś przymnie i
wiem że czuwasz nade mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwie o poprawę zdrowia Święta
Rito bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Św Rito dziękuję
za opiekę i pomoc każdego dnia Św Rito proszę z całego serca o modlitwę i wstawiennictwo u Boga
za mojego syna Krzysztofa niech pomyśli o mamie bardzo dziękuje .
603 Świeta Rito spraw żebym kolejny raz zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko,którego tak
pragniemy z mężem.Monika
604 Kochana święta Rito, przez Twoje wstawiennictwo dziękuję Bogu za dar podwójnego
macierzyństwa. Proszę wspieraj mnie dalej, dodawaj siły i zdrowia w dalszej części ciąży oraz ofiaruj
Bogu moje bliźnięta, aby urodziły się zdrowe. Wspomagaj moja cała rodzinę w codziennym życiu,
dodawaj im siły, zdrowia i miłości do codziennego dzwigania swoich krzyży. Niech panuje miłość i
zgoda.
Karolina
605 Błagam w pewnej intencji. Bóg zapłacić! Magdalena
606 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które otrzymałam za Twoim pośrednictwem. Nadal
Cię proszę o opiekę i wstawiennictwo do Bożej Opatrzności i wyproszenie dla mnie Darów Ducha
Świętego oraz większą wiarę. Proszę Cię o pomoc w wiadomej sprawie, aby zakończyła się zgodnie z
wolą Pana Boga. Proszę abym była niewidoczna dla złych ludzi, którzy są daleko od Pana Boga.
Agnieszka.

607 Św. Rito dziękuję za otrzymane dotąd łaski i proszę o błogosławieństwo dla tych którzy modlili i
modlą się w mojej intencje.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
608 Bardzo proszę o modlitwę O moją duszę i za całą moją rodzinę .
609 Św Rito
błagam o wstawiennictwo w intencji Arka aby odnalazł swoją drogę, aby szybko wrócił do mnie., aby
samochody się sprzedały abyśmy mogli wszystko uregulować
Święta Roto oddaje Nasze życie w Twoje ręce
Święta Rito chciałabym także podziękować za spokój który mi dajesz, tak bardzo wierzę w Twoją
opiekę..
Bóg zapłać
Krystyna
610 Proszę o zdrowie, radość życia, pogodę Ducha (żyć jakby każdy
dzień miał być ostatnim) wiarę, zaufanie, siłę, dobroć, cierpliwość,
pewność siebie, odwagę do działania w dobrym kierunku. Bardzo proszę o oświecenie o dar mądrości
Wybór dobrej odpowiedniej drogi życiowej. Pragnę kochać i być kochana z
wzajemnością szczęśliwie, z szacunkiem. Proszę o dobrego męża i szczerych przyjaciół. A także
proszę o modlitwę w
intencji spraw zawodowych, znalezienia pracy w otoczeniu odpowiedzialnych,
uczciwych osób. Panie Boże proszę prowadź mnie według swoich zamiarów.. najlepiej do tak długo
wyczekiwanego szczęścia, zdrowia i miłości.
Katarzyna. Dziękuje za modlitwę.
611 Święta Rito,
Dziękuję za dotychczasowe łaski, i pragnę zwrócić się z prośbą o dalszą opiekę nade mną i moim
małżeństwem. Moje życie po zdradzie męża już nigdy nie będzie jak przed zdradą więc pomóż mi iść
przez życie silniejsza , uproś proszę u naszego Pana łaskę spokoju o moje małżeństwo i siły i zdrowie
abym mogła dalej wytrwać. Pomóż aby mój mąż docenił mnie i kierował się naszym dobrem. Proszę
Cię Sw Rito również o dar dziecka którego zawsze pragnęłam a którego nie mogę mieć.
Święta Rito wieczorami modlę się do Ciebie i jest mi dobrze, czuję Twoja opiekę.
Nie doszła mama.
612 Kochana Św Rito daj mi dar poczęcia zdrowego dzieciątka, ochroń mnie od invitro, proszę niech
mój mąż wytrwa.
613 Święta Rito,
Z całego serca dziękuje Ci za dotychczasowe łaski.
Proszę Cię o modlitwę w intencji mojego synka - aby skończyły się jego problemy z rówieśnikami, a
w szkole radził sobie dobrze.
Proszę również o łaskę znalezienia dobrej pracy i koniec problemów finansowych mojego męża.
I.
614 Proszę o wyjście z kłopotów finansowych
615 Kochana Święta Rito proszę o pomoc w nauce do egzaminu który ma się odbyć 22 września 2018
roku i o zdanie tego egzaminu
616 Błogosłwiona Świeta Rito! proszę Cie o wstawiennictwo u Pana Boga Naszego o dar
macierzyństwa dla mnne i zdrowie dla mojego męza,braci i rodziców

617 O pozytywne efekty w szkoleniu na kasjera. Za Serkana aby zerwał ze złym towarzystwem i o
pomyślne spotkanie z Darkiem
618 Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji stałej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej
miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych
wyborów zagranicą na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności
i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
619 Proszę o modlitwę o pobożnego męża dla Doroty
620 Święta Rito,proszę uzdrów naszą córeczkę Asię i nasze małżeństwo. Urszula
621 ŚW RITO WYPRASZAJ POTRZEBNE ŁASKI DLA MOJEJ ŻONY ANI DLA MOICH DZIECI
MOJEJ RODZINY I DLA MNIE TOMEK
622 Kochana Święta Rito, proszę Cię o opiekę nad nienarodzonym Dzieciątkiem mojej siostry i
dziękuję za opiekę nad nami na wakacjach i nad Karolinką,
Ewa
623 Dziękuję Ci serdecznie za wszystko szczególnie za szczęśliwe rozwiązanie proszę o pomoc w
podjęciu decyzji o imieniu chroń wszystkich członkow naszej rodziny proszę o pomoc w wizytach
healfier visitor oby jutrzejsza wizyta była miła obym nie musiała kłamać ale nie mam wyjścia tyśż
Swiętą od spraw beznadziejnych to pomóż i oby w domu było wszystko dobrze błagam o spokój
624 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i prawidłowy rozwój dla Małgosi, oraz o dobre wyniki badań.
Bóg zapłać. Justyna.
625 O Święta Rito dziękuję Ci z całego serca za dar wyzdrowienia i dobre wyniki badań. Błagam
chroń mnie nadal a ja będę dalej krok po kroku poprawiał się.
Proszę także o zdrowie dla moich rodziców i wszystkich bliskich. Szczególnie dziękuję za łaskę, jaka
była opieka przez 14 lat nad moją przyjaciółką Misią.
Proszę o mądrość w podjęciu decyzji co dalej z moim życiem prywatnym i zawodowym. Z wielką
pokorą ale też nadzieją wznoszę te modlitwy do Ciebie i raz jeszcze dziękuję. Przemek
626 Święta Rito,
Ratuj małżeństwo moich znajomych Marty i Arkadiusza,mimo że oni oboje myślą że nie ma dla nich
ratunku,ja wierzę że dla Naszego Pana nie ma rzeczy niemożliwych.Wstaw się proszę za nimi u Niego
i ratuje świętość rodziny.
627 Prosze o modlitwe w intencji powrotu do pl mojego i mojego narzeczonego
628 O cud dla Kasi,potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla mojej rodziny,zdrowie i błogosławieństwo
Boże O ochronę przed złem dla mnie i mojej rodziny
629 Św. Rito. błagam Cię, pomóż mi, by w moich przegranych sprawach sądowych Prokurator wniósł
skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego i by zostały one pozytywnie rozstrzygnięte Jola
630 O dobrą pracę dla Kasi
631 Św. Rito proszę Cię o wsparcie i pomoc, abym mogła wyjść z problemów finansowych.
Monika z Przemyśla
632 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać

633 Święta Rito proszę o modlitwę w sprawie umorzenia sprawy i pomocy w znalezieniu swojej
ścieżki zawodowej.
634 proszę o modlitwę za moją bratową Karolinę o pokój i radość serca, uzdrowienie z wszelkich ran,
odczucie Bożej Miłości oraz pojednanie z najbliższymi.
Patrycja
635 św. Rito dziękuję Ci za pomyślne wyniki badań dla mnie., za wszystkie łaski , które wypraszasz
dla mojej rodziny każdego miesiąca. Miej nas zawsze w swojej opiece i wstawiaj się nadal za nami do
Jezusa Chrystusa.
Irena
636 proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego syna Łukasza , o jego nawrócenie , o
przymnożenie mu wiary , o otwarcie na Boże Miłosierdzie i dobrą katolicką żonę
mama
637 Zawsze szczerzę modlę się do Świętej Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych wierzę w to
szczerze bezgranicznie. Wiem że jest wiele osób które również mają swoje marzenia prośby troski ja
proszę o znalezienie osoby z którą mogłabym dzielić radości i troski założyć rodzinę może to banalne
może infantylne ale dla mnie ważne i bardzo chciałabym spełnić marzenie rodziców ale najważniejsze
jest zdrowie dla moich rodziców bo oni są dla mnie najważniejsi.
O droga Rito weź do serca sprawę moją
638 Moja Kochana ŚW ilekroc Cie prosze zawsze wstawiasz sie za mna.W pokorze i cichosci serca
proszę o dalsze wstawiennictwo O zdrowie dla mnie .Pomysł na operację dla Konrada Aby Dawid
dostał się na aplikację O Dar macierzyństwa dla Martyny Proszę o laski i Dary Ducha Św dla Nas Bóg
zapłać za wszystko co otrzymuje
639 Błagam aby małżonkowie Bożena z Sebastianem otrzymali dar upragnionego potomstwa.

