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Intencje z dnia 8 listopada:
501 Dziękuję za wysłuchanie i spełnienie moich modlitw Panie .
Proszę Cię Święta Rito uproś u Pana dla mnie siłę i zdrowie do pracy, oraz pieniądze z pracy.
Proszę Cię o pomoc w pracy i efekty z pracy dla moich dzieci Łukasza, Marty i Kasi, - otocz ich
Panie opieką i obdarz zdrowiem proszę.
Proszę Cię Panie o opiekę nade mną i moją rodzinę, szczególnie wnukami ,
Za wszystkie łaski z całego serca dziękuje .
Grażyna
502 Św Rito,
Błagamy wstaw się u Boga , za moim bratem Mariuszem . Wyproś łaskę zatrzymania jego zaniku
mięśni , natchnij ludzi medycyny o wynalezienie leku na stwardnienie zanikowe boczne.
W modlitwie,
Kinga z rodziną
503 Prosze Cie o blogoslawienstwo dla mojej rodziny w czegolnosci dla moich coreczek I meza.
Wypros prosze laski zdowia dla nas.
A.
504 Ukochana św. Rito,
Dziękuję za przemianę serca Marcina, za uratowanie małżeństwa Marcina i Agatki, za szczęśliwą
operację nóżki Maciusia. Błagam o wstawiennictwo za nimi, o zdrową nóżkę dla Maciusia (żeby
normalnie chodził), o zdrowie dla niego, dla Stasia (żeby nie miał raka), dla Przemka, Dominika,
Weroniki, dla całej rodziny. Proszę Cię wyproś łaskę powrotu na drogę wiary dla Stasia, Marcina,
Dawida, o spowiedź świętą. Proszę o modlitwę o łaskę rodzicielstwa dla Małgosi i Dawida, dla Anetki
i Marka, dla Małgosi i Michała. Uproś proszę łaskę zgody w małżeństwie Ani i Marcina. Niech się
stanie wola Naszego Pana
505 święta Rito,
dziękuję za każdy dzień Twojej obecności w moim życiu. Proszę o opiekę nad całą moą rodziną.
Spraw abym z Patrykiem mogła stworzyć prawdziwą rodzinę
A.
506 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o dopuszczenie do matury i błogosławieństwo
Boże w nauce dla Kuby.
mama Bogusia
507 Proszę o modlitwę za całą moją rodzinę. Obyśmy żyli w zdrowiu, mądrze i odpowiedzialnie.
Oby mój syn ułożył sobie przyszłość zgodnie z przyjętymi zasadami życia.
Szczęść Boże.
Alicja
508 św.Rito proszę pomóż mojemu mężowi Tomaszowi w nawiązaniu relacji i więzi z dziećmi
naszymi , by umiał i chciał uczestniczyć w ich życiu ,rozmawiał z nimi ,interesował się ich życiem ,
by był z nich dumny i szczęśliwy że ma takie dzieci. pomóż wszystkim którzy mają rozbite relacje w
rodzinie.
509 Prosze o modlitwe w intencji mego syna Mateusza.Bog zaplac.

510 Zbliża się termin kolejnej bardzo ciężkiej sprawy sądowej, osoby która jest dla mnie bliska,
proszę św. Rito po raz kolejny o wstawiennictwo, aby sprawa zakończyła się dla niego korzystnie. Św.
Rito dziękuję za otrzymane dotychczas łaski. Kasia
511 Moja dzisiejsza intencja to o szczęście w związku z Tadeuszem. O zdrowie dla całej rodziny.
Joanna
512 św. Rito
Dziękuję Ci za dotychczas otrzymane łaski.
Proszę o cierpliwość dla mnie, o to aby moje dzieci były grzeczne,
Proszę o ochronę nas wszystkich od zła, o dar głębokiej żywej wiary i uświęcenie całej rodziny, o
dobre przygotowanie na ponowne spotkanie z Panem.
513 O siły i mądrość w działaniu.
Jacek
514 O uzdrowienie ba duszy i ciele dla Teresy Wawer, Ryszarda Kogut, Janiny Mielnikiewicz oraz o
godne
przystepowanie do sakramentow sw. meza mojego Przemyslawa.
Szczesc Boze
Katarzyna
515 Wstaw się za mną u taty Św Rito
516 Proszę o Łaskę nawrócenia i odrodzenia małżeństwa Moniki i Damiana.
Święta Rito ratuj to, co po ludzku już nie istnieje.
Bog zaplać.
Monika
527 Święta Rito proszę wstaw się do Pana Boga w moich intencjach o zdrowie dla mnie,Tadzia i
Randalla .
Dziękuje
Barbara
528 Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych bardzo Cię proszę o modlitwę i
wstawiennictwo do Jezusa za Szymona. Bardzo gorąco proszę o pomoc w bardzo poważnej, męczącej,
dokuczliwej chorobie kręgosłupa. Proszę o ulgę i ukojenie w niesamowicie ogromnym bólu i
cierpieniu emocjonalnym, psychicznym i fizycznym. Błagam o prawdziwy pokój serca, duszy,
wnętrza, umysłu, ciała i życia Szymona. Proszę o Bożą Światłość i opiekę oraz prowadzenie na
każdym kroku i w każdej sekundzie jego życia. Proszę o spokój serca, duszy, wnętrza, umysłu i życia
dla niego. O pokorę, cierpliwość, wytrwałość, wiarę i nadzieję na to, że wszystko się ułoży. O
uwolnienie od wszelkiego zła w sercu, duszy, wnętrzu, umyśle, ciele, w całym życiu. O zabranie tego
ogromnego ciężaru z jego serca, duszy, wnętrza, umysłu, barków i ramion, całego życia. Proszę o
uwolnienie Szymona od wszystkiego, co go przerasta, przytłacza, dobija, dokucza, przeszkadza, rani,
boli, denerwuje, irytuje. Błagam Cię Święta Rito, aby Jezus uzdrowił, oczyścił, doprowadził do
zagojenia i zabliźnienia, uwolnił wszystkie jego rany na sercu, duszy, wnętrzu, umyśle, ciele (rany
niemowlęctwa, dzieciństwa, wieku młodzieńczego, wieku dojrzałego, wieku dorosłego, wszystkie
obecne rany). Bardzo Cię Święta Rito proszę o mądrość, rozum, rozsądek, pomoc w podejmowaniu
decyzji i dokonywaniu wyborów. Bardzo Cię proszę o bezpieczeństwo dla Szymona. O dobre,
spokojne, szczęśliwe, bezpieczne, mądre, rozsądne, korzystne, pomyślne właściwe i skuteczne
rozwiązanie i zakończenie wszystkich trudnych spraw Szymona. Bardzo proszę o pomoc z chorym
kręgosłupem Szymona, w jego bólu i cierpieniu jak strasznie się męczy. Bardzo proszę Święta Rito
uproś Jezusa o wytchnienie dla Szymona, rozradowanie jego serca, umysłu i życia. O odpoczynek
emocjonalny, psychiczny, duchowy i fizyczny. Proszę Cię Święta Rito o prawdziwą stabilizację,

Światłość Bożą, Boży pokój, harmonię i ròwnowagę emocjonalną, psychiczną, duchową i fizyczną w
sercu, umyśle i życiu Szymona. Spraw Święta Rito, aby Szymon mógł normalnie funkcjonować i żyć.
Święta Rito proszę Cię, aby Jezus prowadził Szymona przez życie, kierował nim i jego życiem.
Bardzo Cię proszę droga Święta Rito, aby Jezus zdjął te kajdany, łańcuchy z rąk, nóg, szyi, barków,
ramion, aby Jezus przeciął te pęta, macki, ciernie, które go oplatają, duszą. Bardzo gorąco proszę
Święta Rito, aby Jezus oświecał, oświetlał, ogrzewał, umacniał, uspokajał całe serce, całą duszę, całe
wnętrze, cały umysł, całe ciało, całe życie i ścieżkę życiową Szymona. Aby Jezus wyrwał go z mroku
i ciemności. Aby Jezus zabrał wszystkie ślepe uliczki, ciemne doliny, mury nie do przejścia, nie do
przebicia, nie do przeskoczenia, nie do pokonania. Bardzo Cię proszę Święta Rito, aby Szymon się
wyciszył, uspokoił. Bardzo gorąco Cię proszę Święta Rito, aby życie Szymona się zmieniło na lepsze.
Aby wszystko się układało, było dobrze i szło do przodu. Błagam Święta Rito o zdrowie dla Szymona,
dobry humor i nastrój, siłę do pokonywania wszelkich trudności i przeciwności. Błagam Święta Rito o
poprawę zdrowia i samopoczucia dla Szymona. Proszę Cię Święta Rito, aby Jezus był Opoką, Ostoją,
Pomocą, Wsparciem, Ukojeniem dla Szymona, aby był zawsze przy nim w chwilach załamania,
zwątpienia, pokusy, słabości i go umacniał. Bardzo proszę o poprawę relacji rodzinnych Szymona.
Proszę Cię Święta Rito o to, aby Jezus przebaczył Szymonowi wszystkie jego grzechy, złości,
słabości, złe myśli, złe wyobrażenia, złe uczucia, złe emocje, złe intencje, złe zamiary, złe plany, złe
słowa i złe czyny. Proszę Cię Święta Rito, aby Szymon wybaczył swoim wrogom i nieprzyjaciołom
oraz samemu sobie, aby żył ze sobą w zgodzie. Proszę Cię Święta Rito o wszelkie potrzebne łaski i
wszystko to, co najbardziej potrzebne dla Szymona. Proszę Święta Rito uproś Jezusa, aby Jezus się
zmiłował i zlitował nad Szymonem. Święta Rito wybłagaj i wyproś Jezusa o cud łaski, aby uratował
chory kręgosłup Szymona. Aby z jego kręgosłupem było lepiej.Proszę o opiekę Jezusa i Twoją Święta
Rito. Dziękuję Ci bardzo za okazane mi i mojej rodzinie dobro, wysłuchane i spełnione modlitwy,
wszelkie potrzebne łaski i dary od Ciebie, Twoją opiekę. Święta Rito przychodzę z tym wszystkim do
Ciebie, bo jesteś nieocenioną i niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. Tyle razy mi
już pomagałaś w naprawdę trudnych, skomplikowanych, przykrych, pogmatwanych na sposób ludzki
sprawach. Nigdy się ode mnie nie odwróciłaś, nie zostawiłaś mnie samej, wysłuchiwałaś moich
modlitw. Bardzo Cię proszę Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych usłysz moją
modlitwę, wysłuchaj mnie i pomóż mi i tym razem. Wierzę w to i mam nadzieję, że mi pomożesz.
Amen.
Justyna
529 Proszę o powrót do zdrowia.
530 Sprawa jest dość trudna-jak widać-nawet Św. Rita, o której wstawiennictwo prosiłem osobiście i
za Waszym pośrednictwem nie może wyprosić łaski u Pana.
Pomimo wielu wątpliwości, zniechęcenia, poczucia winy proszę kolejny raz w intencji znalezienia
pracy dla mnie.
Wojtek
531 Św. Rito
Proszę o pomoc w wiadomej sprawie i opiekę nad moją rodziną
Katarzyna
532 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity dziękując za wszystkie otrzymane łaski i
prosząc o potrzebne błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla moich najbliższych, rodziców, rodzeństwa i
ich rodzin, wszystkich którzy polecali się naszej modlitwie, którzy jej potrzebują. W szczególności
proszę o modlitwę w intencjach Kościoła, papieża, kapłanów, całego duchowieństwa, wszystkich
zgromadzeń zakonnych i wspólnot które za nami się wstawiają. W okresie modlitw za drogich
naszych zmarłych polecam dusze zmarłych cierpiących i oczekujących na dar nieba o miłosierdzie
Boże dla nich.
Św.Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych oręduj za nami i wypraszaj dla nas umocnienie w
wierze, nadziei i miłości w drodze pielgrzymowania ziemskiego.
533 oto lista intencji na listopad:

- o uzdrowienie duchowe dla Beaty oraz jej rodziny
- o zdrowie dla Marii oraz Janusza
- o pomyślny przebieg choroby u Piotra
- o znalezienie właściwego zatrudnienia przez Piotra
- o pomyślne rozstrzygnięcie dylematów życiowych Andrzeja
- o pomyślność i spokój na co dzień w życiu Adama i Piotra
- o spokój duszy Katarzyny, Anny-Marii oraz Józefa
534 Proszę o zdrowie dla mojej mamy, o trwałe uzdrowienie jej z choroby nowotworowej.
O pomyślny przebieg leczenia. O dobre wyniki planowanych badań i światło dla lekarzy
by potrafili jej pomóc.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla mojej mamy bo tak bardzo ja
kocham i jej potrzebuje.
Proszę o zdrowie dla moich dzieci by prawidłowo się rozwijaly. Proszę także o milosc i zgode w
moim malzenstwie.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
535 O zdrowie dla mojej córki, o urodzenie zdrowego dziecka. Boże daj mi siły by podołać Twoim
wyzwaniom. Dziękuję za opiekę. Edyta
536 Proszę św. Rito o wstawiennictwo w sprawie znalezienia przeze mnie pracy. Dziękuję za
dotychczasową pomoc. Natalia
537 Kochana Rito,
błagam, rozwiąż wszystkie więzy, które mnie otaczają, te złe, które sprawiają, że tak bardzo cierpię.
Proszę abym mogła rozpoznać to, co mówi do mnie Bóg, o miłość, o talent, o stałą, godną pracę i
wiarę w lepsze czasy. Proszę także o wszelkie błogosławieństwa dla:
rodziców, dziadków, Siostry, Asi, Olgi, Marcela, Wojtka, Piotra, p. Asi, p. Jadzi, Natalki, Grzesia,
Krzysia, Pawła i Krysi. O to by, Bóg chronił ich przed wszelkim złem tego świata.
538 KOCHANA ŚWIĘTA RITO, PATRONKO OD SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH, PISZE DO
CIEBIE ABY CI PODZIĘKOWAĆ, ZA WSZELKIE DOBRO, KTÓRE MNIE SPOTYKA, ZA
ZDROWIE, ZA MIŁOŚĆ, ZA PRZYJAŹŃ, ZA MOŻLIWOŚĆ PODRÓŻOWANIA, ZA
MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA SIĘ, ZA TO, ŻE DOSTAŁAM SIE NA STUDIA DOKTORANCKIE
W PIĘKNYM NORWESKIM MIESCIE TRONDHEIM, I JESTEM NAJLEPSZĄ
DOKTORANTKA, ZA ZDROWIE, ZA MIŁOŚĆ, ZA MOJEGO NARZECZONEGO
CUDOWNEGO MAGNE, KTÓRY SWIATA POZA MNA NIE WIDZI, DZIĘKUJĘ CI ZA TO ZE
TWORZYMI IDEALNĄ PARĘ, ZE JEST KOCHANY, ZE JEST UCZCIWY, DZIĘKUJE CI ZA TO
ZE MI SIĘ OSWIADCZYŁ NA CUDOWNEJ WYSPIE BALII, DZIEKUJE CI ZA ZYCIE, ZA
MOZLIWOSC ODKRYWANIA NOWYCH OKAZJI, DZIEKUJE CI ZA POMOC OBCYCH
LUDZI, DZIEKUJE ZA TO, ZE SA PRZY MNIE BEZWARUNKOWO, ZE MOGE NA NICH
LICZYC, DZIEKUJE CI ZE BARDZO SZYBKO PRZYJELI MNIE NA STUDIA, ZE W
STYCZNIU JUZ MAM WSZYSTKO ZAŁATWIONE, DZIEKUJE ZA DUZĄ ILOŚĆ PIENIEDZY
KTÓRE ZARABIAM, BO TO DAJE MI WOLNOŚĆ FINANSOWĄ, DZIEKUJE ZA MAŁE I
DUŻE RZECZY, ZA TO ZE JESTEM ZDROWA, PŁODNA,ZE MAM WOLNĄ WOLE, ZE
MAGNE I JA JESTESMY PARĄ IDEALNĄ, W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA,
SUKCES, BOGACTWO. DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO DZIEKUJE DZIEKUJE DZIEKUJE
539 O wstawiennictwo mojej Patronki u Pana .
Aby udało się wyprosić naprawę małżeństwa :)
J*

540 modlitwa w intencji znalezienia przez moją córkę Zuzannę miłości w życiu, mężczyzny którego
pokocha z wzajemnością i odnalezienia spokoju wewnętrznego po bolesnej stracie uczuciowej.
541 Bardzo proszę o pomoc w niezwykle trudnej sytuacji finansowej i w związanych z tym
zmartwieniach.
Lidia
542 Św. Rito bardzo proszę o znalezienie dobrej pracy i o powrót do zdrowia. O Boże
Błogosławieństwo i opiekę na każdy dzień.
543 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 Zbigniewa, 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, Błażeja i Julii. Proszę o bliskość w naszym małżeństwie i łaskę otwarcia
męża na dar życia. Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za sprawą tej modlitwy.
Wioletta
544 O powrot do zdrowia z raka, siłę i błogosławieństwo Matki Bożej dla Haliny .
545 Kochana święta Rito proszę Cię o zdrowie, miłość i mądrość w dokonywaniu życiowych
wyborów. R.
546 Święta Rito Serdecznie dziękuję za Twoje modlitwy i wsparcie
Jezu ufam Tobie
547 W intencji uzdrowienia rekacji z victorem. O prawde i pokoj w tej relacji. Chwala Panu
548 Św. Rito, za twoim pośrednictwem proszę wyproś potrzebne łaski dla moich dzieci, opiekę Matki
Bożej i Anioła Stróża w ich życiu, dary Ducha Św. Proszę Boga o potrzebna siłę i odwagę, pomoc
Twoją Św. Rita do rozwiązania mojej trudnej sprawy, którą znasz. Proszę o życie wieczne dla
zmarłego męża. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i wsparcie bliskich osób.
Z Panem Bogiem
Renata
549 Droga św. Rito! Proszę Cię o pomoc w sprawach tobie wiadomych.Ufam, że nas nie opuścisz, bo
bardzo potrzebujemy Twojego wsparcia, wstawiennictwa i pomocy a szczególnie mała Natalka i Oluś.
550 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara.
551 Święta Rito, proszę Cię o moje uzdrowienie ręki i kręgosłupa abym mogła znowu wykonywać
pracę w zawodzie i bym mogła się spełniać a przy okazji dobrze zarabiać.
552 Polecam św.Ricie następujące intencje:
O wypełnienie się Woli Bożej w życiu Elżbiety i Macieja
O skuteczny przebieg terapii Aleksandra i zdrowy jego rozwój
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry i Łukasza, Mikołaja, Zuzanny, Aleksandra.
O zdrowie i szczęśliwą starość Reginy;
Bóg zapłać
Elżbieta

553 Oto moje intencje:
1. Św. Rito, dziękuje Ci za wszelkie łaski wyświadczone dla mnie i Kasi. Proszę Cię, wyproś mi u
Boga dar prawdziwej miłości dla nas oraz aby Kasia dojrzała do bycia w związku ze mną.
2. Św. Rito, wiem, że we mnie jest wiele przeszkód które uniemożliwiają mi bycie w szczęśliwym
związku z Kasią. Pomóż mi usunąć te wszystkie przeszkody abyśmy mogli być szczęśliwi.
Pozdrawiam i dziękuję!
Z Bogiem!
Robert
554 Święta Rito,
proszę za Twoim pośrednictwem o łaskę Bożej miłości i opieki dla mojego męża i jego konkubiny.
żona
555 Proszę o o wstawiennictwo u w sprawie rozwiązania moich problemów z szumami usznymi i
dziękuję za okazaną pomoc.
Anna
556 Św Rito jesteś przy mnie,bardzo mi pomagasz dajesz mi spokój..Błagam o wstawiennictwo w
sprawie Arka aby ten koszmar się skończył, abyśmy mogli być już razem, aby Nasze sprawy
finansowe ułożyły się dobrze..Św Rito błagam o pomoc
Krysia
557 Święta Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski. Bardzo proszę Cię o to abym przestała być
samotna. Spraw abym poznała dobrego, kochającego chłopaka (przyszłego męża). Święta Rito wstaw
się za mną u Boga.
Beata
558 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego.
Jola
559 Proszę o modlitwę za ś0. Bronisławę Bronisława
Wiktorie Wiktora Zofię Teodora Leokadie i mojego
dziadka Stanisława Władysława ich rodziców i
przodków i zapostałe dusze w czyścu cierpiące Bóg zapłać za modlitwę
560 Kochana Św. Rito,
bardzo proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana w znalezieniu dobrego męża oraz o pracę dla mamy i
taty.
Módl się za nami Św. Rito
N.N.
561 Proszę o modlitwę o pobożnego męża dla Doroty,
562 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać
563 Proszę Święta Rito uproś łaski dla mojej córeczki by dobrze radziła sobie w szkole i znalazła
wartościowych przyjaciół.
564 Swieta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych wypros przed Obliczem Milosiernego
Boga laske uzdrowienia z choroby dla mnie o co pokornie prosze Arek
565 Proszę o modlitwę za Weronike i jej męża o potomstwo dla nich
Agnieszka

567 Proszę o modlitwę i łaski dla mojej rodziny: córki Judytki, męża Karola. Proszę, żeby wszystko
rozwiązało się pozytywnie, abyśmy naszej córeczce zapewnili najlepsze dzieciństwo i dorastanie.
568 Św Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc dla
mojej rodziny Proszę Cię o pomoc w pracy oraz o pomoc w szkole dla córki Twoja wierna czcicielka
569 Za Annę i jej bliskich
570 Proszę o modlitwę w intencji rodziny Barbary,Sławomira i Paulinki,o zdrowie ,Boże
błogosławieństwo,opiekę Matki Bożej oraz o zgodę w rodzinie, Bóg zapłać
571 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o uwolnienie z nałogu i pomoc na
studiach.
572 Święta Rito,
Dziękuję Ci za Twe cudowne wstawiennictwo u Boga.
Proszę Cię wspomagaj nas nieustannie w życiu osobistym i zawodowym. Wypraszaj nam u Pana
łaski: zdrowia, wiary, nadziei i miłości.
Ty jesteś naszą niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. Nie raz już ratowałaś nas i
dawałaś nadzieję, że wszystko się ułoży. Wstawiaj się za nami do Pana. Prosimy Cię o pomyślne
zakończenie kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i sprawach osobistych. Byśmy
nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie. Byśmy mogli zamieszkać w wymarzonym domu. Byśmy
mogli cieszyć się wolnością i żadne z nas nie trafiło do więzienia. By szczepienia naszych córek
przebiegły bez komplikacji. By artykuł szkalujący naszą rodzinę nie ukazał się nigdy. By nasza firma
przetrwała. Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać pokornych próśb, które
do Ciebie zanosimy.
MKHP
573 proszę o modlitwę w intencjach,
- o łaskę nawrócenia dla Marcina, Rafała, Zuzanny, Elżbiety, Grzegorza, Justyny
- o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Mateusza i Wiktorka
- o błogosławieństwo w pracy oraz męża dla Agnieszki.
Z Bogiem, Agnieszka
574 Proszę o zdrowy i szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowe dzieciątko.
Lidia
575 Patronko spraw beznadziejnych....Święta Rito... Błagam Cię pomóż w walce z bezdusznoscia
codziennego życia.... Proszę pomóż dostać się mojej ukochanej mamusi do szpitala...Ty wiesz jak Ona
cierpi... Błagam niech Ci lekarze w końcu zlituja się i pomogą w ukojeniu jej cierpienia... Proszę,
błagam...pomóż Nam byśmy mogli być jeszcze długo razem...byśmy pokonali nowotwór. Daj błagam
siłę mojej mamusi. Pozwól...na ukojenie od cierpienia. Pomóż mi w moich codziennych rozterkach,
ulomnosciach i wadach. Wspomoż mnie, bym pokonała moje słabości, bym zwalcza moje nałogi, by
wróciła do mnie wrażliwość i uczuciowosc. Błagam, proszę Święta Rito wysłuchaj moich blagalnych
próśb. Proszę też o łaskę dla mojego syna i mojego partnera, by byli zdrowi, szczęśliwi, zgodni.
Wysłuchaj mnie błagam. K. A.
576 Błagam Cię, święta Rito o uzdrowienie mojego syna.
577 Błogosławiona Rito, proszę o zdrowie dla mamy Haliny, opiekę nad synem Olkiem i szczęśliwy
związek z Robertem, dziękuję Sylwia
578 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....

579 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla
mnie intencji i o zdrowie dla najbliższych. Proszę również o modlitwę za zmarłych z mojej rodziny.
Z pozdrowieniami Barbara
580 KOchana Swięta Rito.
Proszę odmień moje życie, wysłuchaj moje modlitwy, spraw by zajaśniało wreszcie słońce.
Iza
581 Proszę o modlitwę za siostrę O lekki poród dla niej,dobrych decyzji lekarza Opieki Bożej dla
maleństwa.
Ewa
582 O zdrowie, dobrego męża,dovra pracę i szczęście dla córki Oliwi
583 Św. Rito pomóż mi w pewnej sprawie. Niezwłocznie/
Twoja czcicielka.
584 Bogu znana intencja
585 Święta Rito błagam Cię o pomoc. Proszę pomóż odnaleźć mi sens i cel życia. Proszę spraw aby
radość i spokój znalazły się w moim życiu. Czuję się tak bardzo samotna, opuszczona. Proszę
przywróć mi radość życia i uśmiech. I proszę postaw na mojej drodze mężczyznę, który mnie
pokocha, proszę o miłość. Św. Rito błagam Cię o pomoc - Małgorzata
586 proszę o modlitwę o zdrowie dla Szymona i Michaliny, o dobrą żonę dla Adama oraz o
znalezienie dorej pracy dla Dariusza i Aleksandry.
Bóg zapłać!
Aleksandra
587 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.
588 Św. Rito proszę wyproś u Boga powodzenie mojej operacji, żeby to co urosło na jajniku nie było
zmianą złośliwą, żeby samo wycięcie zmiany spowodowało, żebym była już zdrowa. Proszę również o
łaskę przy operacji oka. Proszę z całego serca o łaski uzdrowienia.
Dziekuje
Monika
589 Prześwięta Rito,
Wielkie wyzwanie przede mną. Niestety wyniki badań wykazały raka. Błagam z całego serca, duszy i
umysłu dodaj mi siły do zwalczenia choroby a lekarzom mądrości do diagnozy i leczenia. Popełniłem
wiele błędów za pierwszym razem, mimo starań. Tym razem przysięgam ich nie popełnię oraz zakopię
wszystkie niesnaski i konflikty w moim życiu. Wybaczę wszystkim oraz sam poproszę o wybaczenie.
Błagam wyproś mi jeszcze tą szansę. Chcę zrobić tyle dobrego jeszcze, dopiero zaczynam. Z pokorą
proszę,
Przemek
590 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać.
Joanna
591 Proszę o modlitwę w intencji spłaty długów oraz uporządkowania spraw związanych z
mieszkaniem.

Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Katarzyny i Rafała oraz o zdrowie.
592 Bardzo gorąco proszę o modlitwę za mnie już nie wiem co robić mieszkam samotnie, od 18 lat
toczy ze mną wojne sąsiadka która 18 lat temu wprowadziła się nade mną. Osoba ta co niedzielę w
kościele, natomiast nie ma to nic wspólnego z jej prawdziwym obliczem. Jestem nękana przez nią
budzona w nocy kilka razy bardzo perfidnie i podstępnie zmawia się przeciwko mnie z sąsiadami i oni
słuchają jej wykonując jej polecenia. Obawiam się o moje zdrowie, po prostu nie mam już sił.
Potrzebuję normalnego miejsca do życia- poczucia bezpieczeństwa, normalności.
Mamy 21 wiek mam prawo do normalnego życia w moim mieszkaniu. Nie wiem dlaczego nie ma
znikąd pomocy.
Iwona.
593 Moja prośba za wstawiennictwem Świętej Rity:
Proszę o wsparcie i wyproszenie dla mnie potrzebnych lask przy wyborze dalszej drogi życiowej.
Proszę o wskazówki czy wracać do pracy czy szukać nowej.
Wierna czcicielka
Magdalena
594 Błagam w intencji przezwyciężenia kryzysu w naszym małżeństwie. Bóg zapłacić! Magdalena
595 W intencji nawrócenia brata, bratowej, bratanka i siostry. W intencji nawrócenia Dariusza i
uwolnienia z nałogów. W intencji 17-letniej Kasi chorej na raka kości o nawrócenie i uzdrowienie.
596 Proszę bardzo o modlitwę w intencji mojej siostrzenicy Mai o łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej guza złośliwego nadnercza i ipowrot do zdrowia i siłę do walki z chorobą i wiarę w
uzdrowienie. Jezu zlituj się nad Maja ulecz z licznych przerzutow bezsenności jadlowstretu depresji .
Św Rita wstaw się za Maja
597 BARDZO PROSZĘ O RATUNEK I UZDROWIENIE BARBARY.NIECH BÓG ULŻY JEJ W
CIERPIENIU I ZAWSZE JEJ BŁOGOSŁAWI.BÓG ZAPŁAĆ!!!
598 Świeta Rito.Dziekuje z serca za Twoją codzienna opieke i pomoc w zyciu.Wierze, ze i tym razem
pomozesz w mojej trudnej sytuacji konfliktu z moimi doroslymi corkami.Wez nas pod swoją opiekę.
Twoja wierna czcicielka J.
599 Św. Rito dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo i proszę gorąco o uzdrowienie z choroby
nowotworowej Julii i Władysława. Proszę również o zdrowie, miłość i zgodę w naszej rodzinie. Niech
ustaną wszelkie troski i spory a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Twoja czcicielka
600 św.Rito
dziękuje za wszystkie łaski
proszę o naprawienie,uzdrowienie
pewnej relacji
otwarcie umysłu i serca pewnej osoby
miłość,zdrowie, spokój ducha
pomoc dla dzieci
proszę bardzo o pomoc
alc
601 Witam serdecznie i proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o pokój serca dla Bogu wiadomych osób
- o łaskę zdrowia dla Haliny, Czesława i Andrzeja
- o świętość życia i powołania dla ks. Pawła.
Odwzajemniam modlitwą codzienną i darem serca.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem

ks. Paweł
602 Proszę o modlitwę w intencjach: Zbawienia babci Aurelii i członków rodziny, wytrwałości w
zrzuceniu kilogramów i dążeniu do celów; o błogosławieństwo i miłość w moim związku; zdrowia i
siły dla mojej rodziny, w szczególności dla mnie i mamy, Justyny, Dominika, Igora i jego dziadka i
całej rodziny; nawrócenia naszych ojców; uwolnienia od nałogów; wewnętrznego spokoju, o modlitwę
za Ibiego oraz o pomoc finansową.
603 1. Za moją rodzinę, aby była silna miłością do siebie i Boga, pokonywała trudności i odpierała
ataki innych.
2. Za nową relację w moim życiu (MB-AM) - aby była to prawdziwa przyjaźń, aby miała szansę
zaistnieć, rozwinąć się i wzrastać.
Bóg zapłać,
Małgorzata
604 Święta Rito z całego serca proszę aby Pan Bóg uzdrowił Olę oraz mojego brata Michała a także
moją Mamę. Proszę o pomyślne wyniki dla mojej Mamy i Oli.
Proszę o modlitwę. Beata
605 Kochana św Rito proszę o modlitwę za Agnieszkę będąca w śpiączce.
606 Proszę Cie Sw Rito o pomoc we wszystkich problemach moich I. Problemach mojego syna. o
zdrowie dla calej rodzinyProsze o uzdrowienie Jerzego z choroby alkocholowejProsze o łaskę wiary
dla Magdy Justyny i KrzysztofaProsze. O uzdrowienie Małgorzaty Wojciecha Anny iJaniny.Prosze o
zycie wieczne dla wszystkich zmarłych z mojej rodziny a także znajomych.Proszę o pracę dla
Małgorzaty.Szczesc Boze Bog zapłac
607 KOCHANA ŚWIĘTA RITO moja Droga patronko dziękuję za wszystko co nas spotyka. Dziękuję
za Twoją dotychczasową pomoc, szczególnie w zawiłych sprawach spadkowych po mężu. Mam
nadzieję, że już wszystko mamy zakończone. Bardzo Cię proszę postaw na naszej drodze mądrego,
dobrego i uczciwego człowieka, który będzie w stanie pokochać mnie i moje dzieci, będzie ze mną na
dobre i złe, wesprze i pomoże. Czuję się taka samotna i opuszczona. Proszę też o pomoc w
wychowaniu i nawróceniu mojej buntowniczej prawie 13 letniej córki bo brakuje mi już sił. Pod
koniec listopada ma urodziny. Nie chce chodzić do szkoły ani Kościoła, zbiera same jedynki, wraca
późnym wieczorem, pali, zadaje się z nieodpowiednim towarzystwem. Zresztą przecież Ty o
wszystkim wiesz. Kochana Rito proszę opiekuj się nami. Proszę o Twoja modlitwę i wsparcie. Bardzo
tego potrzebujemy.
608 Święta Rito proszę o modlitwę za moją mamę Annę aby wyleczyła się z choroby nowotworowej.
609 Najukochańsza, Najdroższa, Najmilsza, Nieoceniona w swej hojności i dobroci Święta Rito
patronko spraw trudnych i beznadziejnych przychodzę do Ciebie ze łzami w oczach oraz sercem
pełnym nadziei i wiary w Twoje wstawiennictwo i pomoc, bo pamiętam jak wiele razy mi pomagałaś.
Święta Rito chce mi się po prostu płakać. Chce mi się wyć. Szymon jest taki biedny, tak strasznie
cierpi i męczy się przez chorobę kręgosłupa, z którą zmaga się od bardzo dawna. Są takie dni, że on
wyje z bólu, bo tak bardzo go ten kręgosłup boli, nie może się ruszyć, chodzić (gdy ten ból jest tak
silny). Bierze mnóstwo leków, które mu nie pomagają i każdy ruch sprawia mu ból. Mimo to stara się
normalnie żyć. Chodzi, pracuje itd.itp. ale, przychodzą chwile, że choroba wygrywa. Święta Rito
Szymon wtedy staje się taki bezsilny, bezradny, bezbronny, obciążony i uciśniony. Ma dosyć
wszystkiego. Poddaje się, załamuje, ulega rozpaczy. Po prostu nie chce już walczyć. Szymon przez ten
kręgosłup zmaga się również z depresją, leczy się, bierze leki. Ale jak go ten kręgosłup boli, to ma
myśli samobójcze, mówi, że nie chce już żyć, bo nie chce tak cierpieć i się męczyć. Święta Rito
błagam Cię z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, całą sobą,
najserdeczniej, najgoręcej, najpokorniej, najmocniej, najbardziej ubłagaj Jezusa Chrystusa o łaskę i dar
uzdrowienia z bardzo poważnej, ciężkiej, przewlekłej, dokuczliwej choroby kręgosłupa. Proszę Cię

Święta Rito o ulgę i ukojenie w niesamowicie ogromnym bólu, cierpieniu spowodowanym chorym
kręgosłupem. Poproś Jezusa o cud, który uratuje, wyzwoli i wyleczy kręgosłup Szymona. Bardzo Cię
proszę również o Twoją pomoc dla niego, o mnóstwo siły, cierpliwości, wytrwałości, wiarę, nadzieję
na lepsze jutro. O poprawę zdrowia i samopoczucia, mądrość pochodzącą od Boga, rozum, rozsądek,
rozwagę, roztropność, odpowiedzialność. O pomoc w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu
wyborów. O dobre, spokojne, szczęśliwe, bezpieczne, mądre, rozsądne, właściwe, pomyślne i
korzystne rozwiązanie i zakończenie jego trudnych spraw. O Boże prowadzenie i Światłość Bożą w
sercu i życiu. O Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia i wszelkie potrzebne łaski dla niego.
610 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło Ducha Świetego oraz opiekę Maryi z okazji
27 rocznicy urodzin Zuzanny. K.
611 Święto Rito, za Twoim wstawiennictwem zwracam się do Pana z ogromną prośbą o uratowanie
naszego małżeństwa, całkowite nawrócenie mojego męża i Bożą Opiekę nad Nim. Spraw Boże,
byśmy znowu stali się rodziną.
612 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości
oraz o Boże błogosławieństwo dla Zuzi. K.
613 Bardzo proszę o dołączenie intencji: O uzdrowienie wewnętrzne, uwolnienie ze zła ,z depresji,
nawrócenie Doroty.
Bóg zapłać,
Dorota
614 Błagam o modlitwę za moją narzeczoną Martynę. Proszę o wymodlenie pełnego zdrowia
psychicznego, fizycznego i duchowego dla Martyny. W ostatnim czasie Martyna bardzo podupadła na
zdrowiu. Psychicznie jest słabo z Martyną, fizycznie też średnio ( problemy ze wzrokiem, infekcje
bakteryjne , problemy z wypróżnianiem, bóle i zawroty głowy, niskie ciśnienie. ) Ostatnio tez Martyna
upadła na zdrowiu duchowym, zaniedbała modlitwę i ogólnie praktyki religijne. Spodziewamy się też
dziecka z Martyną 21 tydzień naszej ciąży. Błagam również o prawidłowy rozwój dla naszego
nienarodzonego Maleństwa, o zdrowie, pokój, szczęście, Ducha Świętego i jego 7 darów i potrzebne
łaski dla naszego nienarodzonego dzieciątka.
Ciągle coś wychodzi jak już pisałem albo jakieś infekcji , infekcje bakteryjne, to bóle, zawroty głowy,
to znowu niskie ciśnienie, . Braliśmy już 2 antybiotyki a jak wiadomo to nie jest dobre dla ciąży.
Ciągle coś....
Kolejnym problemem jest to że Martyny rodzina mnie nie akceptuje a wręcz źle życzy . Martyny
rodzina krzyczy na Martynę, wywiera na Martynie presje, zastrasza ją. Również wręcz przymusili
Martynę by kontynuowała studia na 3 roku pielęgniarstwa . Moja rodzina też jest nie lepsza ponieważ
moja mama nie potrafi zrozumieć tego że kocham Martynę i nasze nienarodzone Maleństwo. Moja
matka i siostra są coraz bardziej agresywne pod moim adresem i Martyny. Także mamy takie właśnie
rodziny a najgorzej się zachowują Martyny rodzice , ciotka i siostry a z mojej strony moja matka i
siostra
Dlatego jeszcze raz błagam i zaklinam Was na Krew , Mękę, Rany Chrystusa i przebite włócznią
serce Maryi ! byście wybłagali zlitowanie się Boga i Niebios nad moimi intencjami i wybłagali to o
co proszę! A proszę jak już pisałem o zdrowie psychiczne , fizyczne i duchowe dla Martyny o , pokój
, dojrzałość, Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Martyny o zdjęcie przekleństw i odpędzenie złych
duchów od Martyny. O zdrowie dla naszego dzieciątka nienarodzonego ( 21 tydzień) o prawidłowy
rozwój dla naszego dziecka o Ducha Świętego, pokój i potrzebne łaski dla naszego dziecka. Oraz o
odpędzenie złych duchów i zdjęcie przekleństw z naszego dziecka jeżeli takie są. Proszę Was o ślub z
Martyną i gorącą akceptowalną miłość między mną i Martyną oraz o to byśmy z Martyną i naszym
dzieciątkiem stworzyli trój osobową kochającą się rodzinę. Błagam Was o to by Martyny rodzina
mnie zaakceptowała i polubiła Oraz o przemianę serc Martyny rodziny i mojej i ogólnie o to by nasze
rodziny ruszyły sumienia i by pomogli nam a nie zachowywali się jak do tej pory. Moja jak i Martyny
rodzina ciągle się wtrąca w nasz związek w złości słyszałem też nie jedno przekleństwo , brzydkie
słowo rzucone na Martynę i na mnie.

Proszę też bym w końcu zdobył pieniądze na kupienie mieszkania które obiecałem Martynie oraz auta.
Martyna 21 lat ,ja Damian 28 lat
Błagam o modlitwę !!!!!!!
615 Proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej.
Bóg zapłać
Aleksandra
616 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 o pomoc finansową, bym nie straciła pracy, by szanowano i
doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej całkowicie się poddała.
Mariola
617 Św. Rito! dziękuję za wszystko co mam dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Proszę o zdrowie pokój dla całej mojej rodziny, o szczęśliwy poród, o nieustającą miłością między
mną a mężem.
Bóg zapłać!
Kasia

