Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 7 stycznia:
310 Ja Dorota D.proszę o wstawiennictwo i modlitwę za mamę Andrzeja S.-Anielę o to żeby
błogosławiła naszemu rozwijającemu się związkowi/nie mamy żadnych przeszkód żeby zawrzeć
związek sakramentalny/.
311 O wstawiennictwo Św Rity na sprawie 13.02.18 aby wszystko dobrze się zakończyło
312 Proszę za siostrę I jej męża o dar potomstwa dla nich
Agnieszka
313 Proszę za mnie I mezczyzne którego pokochałam o dar dobrej ,szczerej pełnej zaufania ,budującej
rozmowy która będzie nas zbliżać do siebie
Agnieszka
314 Proszę o modlitwę za mnie i mężczyznę którego pokochałam o cud miłości między nami, miłość
która przezwycięża wszelkie trudnosci I prowadzi do malzenstwa I założenia rodziny.
Agnieszka
315 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(o pozytywne zaliczenie sesji)
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.
316 Św Rito proszę wstaw się u Boga za mną I pomóż mi zacząć od nowa z Radkiem jak to miłe
Bogu
317 Za Ewę i Ninke o rozwiązanie trudnej sprawy z Dominikiem i jego rodziną
Za rodziców Magdaleny. Starsze małżeństwo przechodzi trudności nie chca terapii żyją obok w
ciągłym napięciu i kłótniach. To trwa juz 40 lat
Za Agnieszkę o uwolnienie od materializmu
318 Za mnie o uwolnienie od zycia czyimś życiem. Odnalezienie radości swojego powołania
Magdalena
319 Za Lenke dwulatkę i jej rodziców i dziadków o rozwiązanie problemu opieki nad nią. Aby
powróciła do mamy. Brutalnie została porwana przez tatę w dniu 24.12.2017. Do dzisiaj ja
przetrzymuje.
320 Kochana Święta Rito. Pomódl się za mojego synka do naszego Pana, aby wyleczył się ze swoich
zaburzeń i był zdrowym dzieckiem.
Magdalena

321 Żeby realizacja Karolkowa zakończyła się pomyślnie oraz za Grzegorza żeby dokonał dobrego
wyboru
322 Święta Rito.
Błagam o wstawiennictwo za mojego kolegę który ma problemy finansowe o siłę w trudnościach oraz
o żywą wiarę.
Proszę również za moje dzieci w intencjach Panu Bogu wiadome.
Bóg zapłać
Agnieszka
323 Święta Rito przez Twe wstawiennictwo proszę o zdrowie dla mojej rodziny. O szczęśliwy wyjazd
zdrowotny i uzyskanie kredytu.
324 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych,
Twoje małżeństwo było bardzo trudne
moje nie należy do najlepszych, ale dla nas wszystkich będzie lepiej, gdy się rozpadnie.
Spraw Święta Rito, abyśmy rozstali się w przyjaznych stosunkach, niech mój mąż się od nas
wyprowadzi.
Za długo go utrzymywałam kosztem dzieci.
Pomóż mi Święta Rito.
325 Droga święta Rito.
Błagam o wstawiennictwo w sprawie urzędowej, której do tej pory nie udało mi się pozytywnie
załatwić. Ty wiesz, Jezu jaki mam problem.
Jezu, ufam Tobie. Ty się tym zajmij. I.
326 Proszę o modlitwę w intencji dobrego rozeznania Woli Bożej i jej konsekwentnej realizacji w
życiu.
Bernadeta
327 Prośba o dar macierzynstwa i zdrowe dziecko dla córki
328 proszę o modlitwę w mojej intencji, niepełnosprawnej córki oraz męża. A także jeśli mogę
dodatkowo prosić: obu par dziadków oraz brata. Dziękuję.
329 Kochana Święta Rito proszę Cię łaskę zdrowia dla mamy, pomóż mi aby ona zrozumiała mnie,że
jest mi ciężko.
Naucz nas ze sobą rozmawiać.
Uproś dla Grzegorza wszystkie potrzebne łaski,niech Jezus błogosławi mu w każdym dniu.Święta Rito
tak bardzo nie potrafię o nim zapomnieć,uwolnij moje myśli,tak bardzo płaczę za Grzegorzem.
Kochana św.Rito umacniaj powołanie kapłańskie księdza Marka i życie zakonne siostry Marceli.
Wstawiaj się u serca Jezusa za wszystkich którzy się modlą w mojej intencji.
Pomóż znaleźć pracę Romkowi.
Ania
330 Bóg Zapłać za wszelkie wymodlone dla nas dobro i łaski.Prosimy nadal o nie dla całej rodziny, by
Jezus przemieniał i uzdalniał nas do pełnienia jego woli.Szczególnie polecamy Bożemu Miłosierdziu
Izabelę o zdrowie duchowe i psychiczne ,rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i
materialnych,za Daniela ,Sebastiana i ich ojca o wyjście z nałogu alkoholowego i nawrócenie .Za
Łukasza o zdrowie ,dary Ducha św ,znalezienie pracy i umocnienie duchowe i psychiczne.
Święta Rito ratuj mnie i moją rodzinę od wszelkiego zła,nałogów ,niewiary i wyprostuj nasz życie by
było zgodne z wolą Bożą Amen Prosi pokornie Twoja czcicielka AS
331 Kochana Święta Rito dziękuję za dotychczas otrzymane łaski, za Twoją opiekę. Proszę Cię z
całego serca proszę Cię abyś była ze mną w tym kolejnym roku pomóz mi nieść mój krzyż

samotności,kiedy jest mi ciężko. Święta Rito ,ty sam ukochałaś Jezusa ponad wszelkie skarby tego
świata,uproś mi dar takiego zawierzenia.Ucz mnie dostrzegania tego co w życiu najważniejsze i uproś
łaskę pokoju serca.
332 O całkowite uzdrowienie z choroby nowotworowej Mai.
333 O życie,zdrowie i trzeźwość Cezarego.
334 Św Rito proszę Cię aby Bog udzielił wszystkim zmarlym z mojej rodziny wiekuistej nadziei.
335 Św . Rito proszę Cię o zdrowie i sily do dalszej posługi dla brata ks .Pawła.
336 *święta Rito wstaw się za mną żebym wygrała że złem, żeby mój mąż się opamietal skończył
romans i wrócił do rodziny. ja go kocham i wybaczam wszystko wiem że się pogubiłam. żebym
spotkała się z teściowa pomogła jej w chorobie i żeby nadal myślała o mnie dobrze
337 Św. Rito proszę Cię wstaw się za moim małżeństwem, aby panowała w nim miłość , zgoda i
spokój. Dziękuję za wysłuchanie moich próśb .
338 Prosze o modlitwe o dar zdrowia dla mojej mamy, brata Adama i dla mnie i o pomoc w zlej
sytuacji finansowej.
Bardzo dziekuje . Jola
339 O pomoc w problemach finansowych.
J.
340 Bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo w mojej intencji. Proszę o oświecenie mojego
umysłu, odwagę, spokój i zdolność uczenia, proszę o pomoc w ukończeniu moich studiów.
Dziękuję
Sandra
341 Kochana Św.Rito
Pragnę podziękować za otrzymane łaski za opiekę nad moją rodziną.Proszę Cię miej w opiece moje
dzieci i wnuki.Proszę Cię dla mojej Moniki o zdrowie ,szczęście i o powrót do Polski,żeby z Adamem
byli szczęśliwą parą i zawarli związek malzeński.Dla Piotrka proszę o dobrą pracę i o ułożenie
wszystkich spraw.Proszę o zdrowie dla moich wnucząt.O Twoją opiekę dla całej mojej rodziny.
Bogumiła
342 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
343 Święta Rito proszę Cię o pomyślne zdanie sesji
344 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla babci
345 Proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
346 Proszę o modlitwę w intencji wyjaśnienia sytuacji; żeby nieporozumienia pomiędzy nami
zakończyły się zgodą, żebyśmy zaczęli realizować swoje plany. Bardzo proszę też o modlitwę w
intencji tego, aby Łukasz zgodził się na dziecko, żebym zaszła w ciążę i urodziła zdrowego dzidziusia.

Bóg zapłać
Ola
347 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
348 Święta Rito dziękuje za dotychczasowe łaski, proszę o wstawiennictwo do Boga w mojej
beznadziejnej sprawie, dodaj mi siły i spraw żeby wszystko było dobrze i wróciło do normy.
349 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości.K
350 Święta Rito jestem bardzo wdzięczna za wsparcie, które otrzymuję za Twoim pośrednictwem,
nadal proszę o przemianę serca mojego męża aby wrócił mentalnie do na czyli do mnie mnie i mojej
córki,i aby nam stworzył dom pełen miłości i spokoju.
Bóg zapłać
Wanda
351 Błagam Cię Swięta Rito o łaskę pomocy dla mnie dla Marka, aby udało się nam porozumieć,
wszystko naprawić i aby wszystkie nasze sprawy szybko się zakończyły. Błagam Cię o dobre
rozwiązanie naszej sytuacji.
I.W.
352 Proszę Cię, Święta Rito, o pozytywne rozwiązanie problemów z działką i uzdrowienie dla mamy.
353 Święta Rito,
Dziękuję za wszelkie wstawiennictwo Twoje, za opiekę i dotychczasowe wsparcie.
Jedyne o co Cię proszę Święta Rito Rito to wewnętrzny spokój. Uwolnij mni eod grechu nienawiści i
żalu jaki noszę w sercu. Proszę módl się wraz ze mną o to aby w życiu dokonywała tylko
prawidłowych wyborów. W chwili obecnej jestem na zakręcie. Nie umiem sobie poradzić z relacją w
której jestem , każda decyzja przybliża mnie do katastrofy.Proszę Cię Święta Rito o Dar Mądrości i
czyste serce.
Dla mojego syna proszę o modlitwę za zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo, radość w sercu i
zaakceptowanie faktu że jego tata ma nową rodzinę. Wymódl wraz ze mną szczęście i radość dla
niego.
Bóg zapłać . Sylwia
354 Święta Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę Cię o pomoc w przemianie mężczyzny
którego Kocham. Wstaw się u Pana za Nim, żeby w jego zyciu dokonala sie przemiana. Zeby jego
serce zmiękło i wpłynęła do niego milosc. Oby wrocil do Pana i przemienil swoje zycie. Święta Rito
pomóż... KAŚKA
355 Zwracam się z prośbą o modlitwę za zdrowie i rozwój mojego synka, żeby szybko zaczął mówić o
nie chorował oraz o powodzenie w nowej pracy.
356 Św Rito proszę wyproś łaskę połończenia z Małgorzata byśmy byli razem
357 Św. Rito!
Błagam Cię o wstawiennictwo za mną, za poprawę mojego stanu zdrowia psychicznego!
Michał
358 Ukochana Święta Rito ! Dziękuję za wszystko co mam. Błagam opiekuj się mną nadal-mam
jeszcze dwie chemioterapie. Apotem chcę wrócić do pracy(apteka). Potrzebuję wsparcia fizycznego i
psychicznego. Przez Twoje wstawiennictwo wołam Jezu Ufam Tobie ! Weronika

359 Matko proszę aby moje problemy i sprawy sadowe zakończyły się pomyślnie. Maryjo poproś u
naszego Ojca o Milosc prawdziwa Wiarę i Nadzieje.
Małgorzata
360 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża, niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech wyzbędzie się
nałogu i żyje w trzeźwości. Spraw by pieniądze nie stanowiły sensu jego życia, żeby nie przedkładał
ich nad rodzinę. Proszę o uwolnienie Go z toksycznych relacji z rodzicami. Ratuj moje małżeństwo,
uzdrów je, ulecz je. Proszę o miłość, jedność, zgodę i wierność w moim małżeństwie i rozwiązanie
jego bardzo trudnej sytuacji. Niech mój mąż w końcu dorośnie do roli męża, ojca, niech kocha mnie i
dzieci tak byśmy to my stanowili sens jego życia. Proszę o dar zdrowia dla naszych dzieci: Bartosza,
Wiktorii i Błażeja. Proszę o bliskość w naszym małżeństwie i łaskę otwarcia na dar życia. Dziękuję za
wszystkie łaski otrzymane za sprawą tej modlitwy.
Wioletta
361 O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki
Bożej, wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z dziećmi i
żonami dla Ruslana
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z matką,
krewnymi i z synem dla Swietlany oraz nawrócenie, pozbycie się uzależnienia od narkotyków i innych
uzależnień dla Romana
362 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję za wszystkie doznane łaski.
Proszę wspieraj mnie nadal w mojej pracy i rodzinie.
Pomóż mi bym umiał w trudach dnia codziennego odnaleźć Boga!
Cieszyć się każdym dniem jak dziecko i być wdzięczny Bogu za dar życia.
Twój Krzysztof
363 O woli Boga, miłosierdzie Boże, Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w pewnej sprawie dla Lery,
Tatjany i tych, którzy wpływają i którzy utrudniają i zazdroszczą
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w wybaczaniu rodziców, o
zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców
dla Eliny
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej, wszystkich
świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od błędy dla Nataszy i wzajemne zrozumienie z Galinoi
364 Powierzam waszej modlitwie moją mamusię Ewe z prośbą błagalną do pana Boga, aby przyjął
wstawiennictwo św. Rity i ofiarował cud łaski zdrowia uwolnienia od choroby nowotworowej.
Zawierzam również moje życie i oddaję je w ręce Pana naszego.
Panie wejrzyj na łzy, ból, wszystkich dzieci twoich i wybacz nam że jesteśmy grzeszni.
Bernard
365 Proszę o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienienie mojej rodziny, odobre relacje, zdrowie, łaski,
oraz w intencji moich przyjaciłół
366 Elżbieta z Nowej Huty: Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej
piersi, o dobre wyniki i pomyślny przebieg badań kontrolnych. O łaskę wiary w swoje siły. Proszę Cię

bardzo o łaskę ułożenia sobie życia zgodnie z wolą Bożą.Dzięki Ci bardzo za poprawę mojej sytuacji
finansowej. Proszę jeszcze o zdrowie dla brata i cioci Zosi. Pokładam całą moją nadzieję w Tobie.
367 Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dar macierzyństwa /Małgosia
368 Kochana Święta Rito dziękuję za wyproszone moje łaski i wiem ze jesteś przymnie i wiem ze
czuwasz nade mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o poprawę zdrowia Św Rito bardzo
dziękuję za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Św Rito dziękuje za opiekę i
pomoc każdego dnia Św Rito proszę z całego serca o modlitwę i wstawiennictwo u Boga za mojego
syna Krzysztofa niech pan pomoże rozwiązać jego trudne sprawy dziękuję z całego serca Krystyna.
369 Święta Rito proszę o znalezienie stałej pracy żeby moje problemy finansowe dobiegły końca o
zdrowie i przespane noce i miejsce mojego syna w opiece żeby nie chorował
370 Proszę o modlitwę w intencji zdania egzaminów na aplikację i wytrwałości w nauce oraz o
poprawę mojego stanu chorobowego.
371 Swieta Rito jestem w bardzo trudnej sytuacji i musze podjac wiadome Tobie decyzje.Blagam Cie
o wsparcie i opieke gdyz bez Twojej pomocy nie dam rady poukladac tego wszystkiego.Musze myslec
o synu i steorzyc mu bezpieczne i dobre zycie.
Spraw zeby udalo mi sie uwolnic od meza ktory nie docenia tego ze ma rodzine i jest zimny i
bezduszny.Wplyn na niego zeby zrozumial jaka krzywde nam wyrzadza interesujac sie innymi
kobietami i myslac tylko o sobie .Chce od niego odejsc i ulozyc sobie zycie z kims kto jest dobrym
czlowiekiem.Spraw prosze zeby udalo mi sie pokochac i byc kochana i szczesliwa.
Prosze Cie zebym znalazla dobra prace i cieszyla sie ze ja mam.
Prosze Cie o dobrych i oddanych przyjaciol i zdrowie dla siebie i dla nich.
Bogu niech beda wielkie dzieki
M.
372 Proszę o dobrego i kochającego męża oraz zdrowie dla całej mojej rodziny.
373 Bogu znane intencje
374 Błagam cię św. Rito o całkowite uzdrowienie Idy i o mój wewnętrzny spokój.
Błagajaca.
375 Ukochana sw. Rito dziekujac za wszyskie łaski jakie za Twoim posrednictwem otrzymałam
prosze wstawiaj sie u Boga w intencji mojej ukochanej coreczki Hani, wypros dla niej Dary Ducha
Swietego potrzebne na czas nauki, a takze łaske zdrowia. Pomoz nam sw. Rito dokonac wlasciwego
wyboru.... Prosze Cie rowniez w beznadziejnej sprawie mojej mamy... pomoz jej i panu Andrzejowi,
czuwaj nad nimi... Sw. Rito pomoz mojemu mezowi znalesc prace.... Ufam w Twoje
wstawiennictwo... Twoja czcicielka Małgorzata
376 Święta Rito proszę Cię o pomoc i opiekę w skomplikowanych sytuacjach życiowych, o pomoc w
skomplikowanym zdrowiu i o łaski na skomplikowanej i trudnej drodze życiowej.
377 Św. Rito wybłagaj u Boga prośby
1) o polepszenie sytuacji materialnej Anny
2) o zdrowie dla Ireny i Antoniego
3) o zdrowie dla Anny i Mateusza
4) o dar potomstwa dla Magdy i Tomka
378 Św. Rito wybłagaj u Boga prośby
1) o polepszenie sytuacji materialnej Anny
2) o zdrowie dla Ireny i Antoniego

3) o zdrowie dla Anny i Mateusza
4) o dar potomstwa dla Magdy i Tomka
379 Święta Rito proszę Cię o dobrą żonę dla Patryka, dar rodzicielstwa dla Gabrysi i Mateusza.
o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie Andrzeja i Iwony. O zdrowie dla moich rodziców.
Prosi Gabrysia
380 Św. Rito. Bardzo proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy, taty, siostry i jej nienarodzonego jeszcze
dziecka. Proszę Cię o zdrowie dla mnie to jakim jestem człowiekiem żoną matką dużo zależy od
mojego zdrowia. Często nie doceniamy tego co mamy ale wiem że to jak wyglądam powoduje u mnie
niechęć do życia i złość na cały świat dlatego czuję się samotna na tym świecie.
Wiem że mi pomożesz już mi pomogłaś za co bardzo Ci dziękuję.
O twojej mocy informuje całą rodzinne i polecam im modlić się do Ciebie.
Amen
381 Proszę o pomoc finansową i zdrowie dla całej rodziny
382 Św Rito.
Prosimy w intencji Mariusza , który w marcu kończy 40 lat i choruje z medycznego punktu widzenia
na nieuleczalną chorobę: zanik mięśni. Daj nadzieję, łaskę zatrzymania jego choroby i światły umysł
naukowcom , aby wynaleźli sposób na wyleczenie stwardnienia zanikowego bocznego.
Prosimy i zostajemy wmodlitwie
Kinga z rodziną
383 proszę o modlitwę za moja rodzinę, za nasze zdrowie, żeby moja córka znalazła prawdziwą
miłość i była szczęśliwa, bo to wzmocni jej wiarę w siebie, bardzo dziękuję za modlitwę i pamięć,
pozdrawiam serdecznie
Agnieszka

