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Intencje z dnia 8 stycznia:
384 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
Św. Rito, proszę o uleczenie mojego złamanego serca, odsunięcie ode mnie destrukcyjnych myśli,
abym znów powróciła do życia. Proszę spraw, abym pozbierała się po tym rozstaniu, cierpię już
prawie rok, jestem wrakiem człowieka. Proszę spraw, aby na mojej drodze pojawił się dobry chłopak,
który mógłby zostać moim mężem oraz abym znalazła dobrą pracę.
Agata
385 Św.Rito dziękuję Ci za twoje wstawiennictwo. Proszę Cię o dalszą pomoc. Proszę o
wstawiennictwo w sprawie męża-o to by był dobrym,aby wyszła z niego nienawiść,aby potrafił
szanować drugiego człowieka.
386 Św. Rito proszę uratuj moje małżeństwo przed rozpadem, zmień serce mojego męża . W Tobie ma
nadzieja
387 Św Rito proszę o wstawiennictwo w mojej intencji żeby mąż dał mi spokój i odszedł o de mnie na
zawsze
388 Za wstawiennictwem Ś.w Rity proszę o zdrowie dla Agnieszki i dzieciątka, które nosi w swym
łonie, o dobre wyniki badań z cytologii i dobrą morfologię. Aby szczęśliwie donosila ciążę i urodziła
zdrowe dziecko, aby polip który ma na macicy nie był groźny i nie wymagał zabiegu. Bóg zapłać!
389 prosze o wielki dar zostania rodzicami
390 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby połączył na nowo, odrodził i
uzdrowił małżeństwo Agnieszki i Michała, zesłał łaskę powrotu miłości. Proszę aby miłość, która nas
połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze
małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia dla nas. Dla Boga nie
ma nic niemożliwego.
391 Sw.Rito ratuj nasza rodzine.
392 PROSZE omodlitwe o mojego syna.Ozdrowie dla niego , prawidłowy rozwój bio-psychospołeczny wyleczenie z napadów złości i płaczu. Zeby był wolny od chorób onkohematologicznych.
O zdrowie dlamęza i tesciowej. O wyleczenie meza ze zmian w jamie ustenej i stanu
hipercholesterolemii.O przedłużenie umowy dla mnie w szpitalu. Prosze o modlitwe za moje
małżenstwo za zgode i harmonie w nim,
393 o pozytywne rozwiązanie wszystkich spraw dla brata, ojca i dla mnie
394 Swieta Rito,
Prodze Cie rowniez o pomoc w schudnieciu tj o pomyslne wytrwanie w diecie
395 Kochana świeta Rito,
Bardzo Cie proszę o dalsze zsyłanie łask na moją rodzine o to aby mój tata nadal był w stanie życ w
trzeżwości oraz aby wyjechał w końcu do pracy na którą czeka. Abym dalej pracowała jak najwięcej i
jak najdłużej oraz aby moja rodzina była zdrowa.

396 Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwej ciąży i tego, żebym urodziła zdrowe dziecko, a także
błogosławieństwo dla mojego związku, Męża, zdrowie dla Rodziców i Rodzeństwa z Rodziną. Proszę
również o błogosławieństwo w pracy. Bóg zapłać.
397 Swieta Rito,
Proszę o dar potomstwa dla mnie i mojego męża , proszę o zdrowie dla mojego taty i całej naszej
rodziny.
Prosze o wstawiennictwo w zwiazku z moja praca o pomyslne zakonczenie windykacji.
398 Św Rito proszę pomóż mi zacząć od nowa z Radkiem tak jak się podoba Bogu
399 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycję nad którą pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.
Bóg Zapłać
Marek
400 Za pośrednictwem św. Rity Wielmożny Boże proszę Cie o wysłuchanie mojej prośby.
Proszę o pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej, o spłacenie
długów, w tym długu hipotecznego, o dobrą pracę, a przede wszystkim
uwolnienia się od spraw mojej przeszłości. Proszę również za zdrowie mojego męża Henryka i
uzdrowienie mojego kręgosłupa i bólu nóg.
Wielebne Siostry,proszę o modlitwę za nas.
Bóg zapłać,
Romana
401 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego taty Kazimierza (69 lat)
Wykryto u niego nowotwór złośliwy na krtani. Ma zmiany w płucach. Jest bardzo cierpiący.
Bardzo pragnę o jego uzdrowienie za pośrednictwem Świętej Rity.
Iwona
402 Miłosierny Panie za wstawiennictwem św. Rity Proszę
o niezbędne łaski dla moich rodziców.
Darek
403 Święta Rito uproś u Pana łaskę zdrowia dla moich dzieci, a w szczególności dla Dominki.
Niczego innego teraz nie pragnę, tylko żeby moja córeczka była zdrowa.
Dopomóż Święta Rito mojemu dziecku, w Tobie moja nadzieja...
404 Proszę o modlitwę za moje dzici - o toskę i opiekę nad nimi i ochronnę od wszelkiego zlego.
Bóg zapłać.
Julia
405 Święta Rito dziekuję Ci za wszystkie do tej pory łaski którymi obdarzyłas moją rodzine i
pokornie proszę o łaskę dla moich synów: aby wszystkie Kamila sprawy zakończyły się pomyślnie
żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny , spraw aby wszystkie Arka
sprawy zakończyły się pomyślnie żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny i

aby uwierzyli że wszystko pochodzi od Boga , proszę o miłość między synami a ojcem , braćmi, aby
powrócił pokój do naszej rodziny. Czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich pragnień Renata
406 Święta Rito, z całego serca proszę Cię o pomyslnosc rozwiązania sprawy u mnie i męża w pracy.
Proszę o łaskę potomstwa. Miej cała moją rodzinę w opiece i obdarzają nas zdrowiem. Twoja
Agnieszka
407 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojego męża. Proszę Cię również o szczęśliwe rozwiązanie
i zdrowie mojej córeczki. Justyna
408 Proszę o modlitwę w intencji zbawienia mojej zmarłej kochanej mamy Iwony Janiny niech zazna
szczęścia i dostąpi zaszczytu ogladania naszego Stwórcy w niebie.
409 Święta RITO proszę Cię w intencji uleczenia z choroby nowotworowej i powrotu do zdrowia dla
Mamy Stanisławy (aby nie miała kolejnych przerzutów, nie musiała mieć kolejnej operacji), mogła
cieszyć się życiem. Aby wróciła do sił, nie miała zaników pamięci.
410 Św Rito proszę wypros dla mnie zdrowie i pracę w której będą szanować ludzi.
411 Chcialabym prosic o modlitwe za mnie i meza abysmy oboje przetrwali probe jaka postawil przed
nami Pan Bog. Abysmy w milosci, zrozumieniu i trosce potrafili sie wzajemnie wspierac a w trudnych
chwilach nie tracic nadzieji na lepsze jutro.
Dziekuje,
Zuzanna
412 Kolejny raz dziękuję Ci Święta Rito za wysłuchanie mojej prośby w odpowiednim czasie. Nie ma
wątpliwości, że za Twoją sprawą wszystko skończyło się dobrze. Tym razem również proszę Cię o
Twoje wstawiennictwo, bym na studiach oddała wszystkie projekty na czas i w sesji zaliczyła
wszystkie egzaminy. Z Tobą nie ma rzeczy niemożliwych.
Z Panem Bogiem,
Daniela
413 Św. Rito dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę proszę o dalszą opiekę modlitwie i
zdrowie dla mnie mojego męża Maćka naszej córce Kornelce naszym rodzicom rodzeństwo i ich
rodzinom. Proszę o dar macierzyństwa dla mojej siostry Elwiry. Proszę również o opiekę nad
dzieciątkiem które za kilka miesięcy ma przyjść na świat. Proszę również o zgodę w mojej rodzinie i
w moim małżeństwie Iza
414 Święta Rito proszę Cię uproś mi miłość i sakrament małżeństwa z Darkiem
Grażyna
415 św. Rito dziękujemy za wszelkie łaski i opiekę która otrzymuje nasza córcia. Prosimy o dalszą
opiekę modlitwę i zdrowie dla naszej córki Korneli. Prosimy aby z jej układem moczowym i
serduszkiem było wszystko dobrze. Prosimy o jej prawidłowy rozwój. Prosimy również o opiekę nad
naszym nienarodzonym dzieckiem prosimy o jego zdrowie i prawidłowy rozwój oraz szczęśliwe
rozwiązanie. Św. Rito chroń nasze dzieci i miej je pod swoja opieka Iza i Maciej
416 Proszę o modlitwę w intencji taty, który stracił palce w wypadku w Sylwestra. Proszę o to, aby
był sprawny, mógł pracować i czuć się potrzebny. Proszę o dar wiary dla niego i zaufania Panu.
Polecam opiece św. Rity także moją mamę.
Natasza z Gdańska
417 O JEDNOSC I MILOSC MAŁZENSKA ORAZ PONOWNY DAR RODZICIELSTWA DLA
ANI I KAROLA,
BŁOGOSŁAWIENSTWO DLA FRANUSIA

418 Błagam najpokorniej z całego serca Potężną i Sławną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego aby Dobry, Miłosierny Pan Bóg pozwolił mi odzyskać ukochaną Katarzynę L. i
pozwolił nam być razem na zawsze.
Dziękuję z całego serca Umiłowanej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką pomoc
i wsparcie w tej bardzo ważnej dla mnie sprawie.
Z Panem Bogiem
Tomasz Ch.
419 Święta Rito - błagam pomóż mi . Wiesz , ze walczyłam ze wszystkich sił..
,że nie miałam ich już więcej. Pomóż mi przetrwać , zachować i utrzymać rodzinę.
Pracuję sama i bardzo się boję . ...
Małgorzata
420 Św.Rito proszę o modlitwę aby syn Szymon wyleczył sie z uzaleznień,podjal racę,spłacał
długi,poznał porzadną dziewczyne ,był zdrowy.
Prosze bardzo o modlitwę w jego intencji,aby znalazł sens życia .Bożena
421 Wielka prośba o modlitwę za moją Żonę Kasię.
Proszę o łaskę zdrowia i siły potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.
Aktualnie Kasia ma duży kryzys zawodowy.
422 Pragnę
podziękować za wszystkie łaski jakie otrzymałam od Pana Boga za
pośrednictwem św. Rity i nadal proszę o jej wstawiennictwo o zdrowie 04 stycznia odebrałam złe
wyniki cytologiczne , błogosławieństwo Boże dla mnie i mojej rodziny
bł. dla mojej córki Leokadii i obronę pracy magisterskiej.
Proszę cię św. Rito o łaski dla
mojego rodzeństwa, a w
szczególności dla sióstr i ich rodzin aby wyszły z z długów i
komorników, Reni żeby ją nie eksmitowali z
domu . Dla moich przyjaciół Krystiana aby jego firma nie upadła i wyszła
z długów. Najdroższa św. Rito pamiętaj
też o mnie aby dostała lepszą płatną pracę , spłaciła kredyt. O zdrowie dla mojego kolego Jerzego.
Ukochana
Rito zmiłuj się i wstawiaj u Pana Boga za dusze czyśćcu cierpiące.
423 Święta Rito bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Amen
424 Proszę Siostry o modlitwę za całą moja rodzinę: Rodziców, Braci, Bratowe i dzieci, szczególnie
Jaśka.
Proszę też o modlitwę za mnie, beznadziejna trochę sytuacja, ale proszę o dobrego męża....
z Bogiem,
kamila
425 Swieta Rito wypros przed Obliczem Boga i Matki Bozej laske uzdrowienia z choroby dla mnie na
ktora medycyna jest bezsilna o co pokornie prosze Arek
426 Droga Swięta Rito gorąco prosze Cię za Jakubem moim synem,żeby wyleczony został z
bezsenności, z autyzmu i autoagresji i agresji..Błagam za moja mam Ireną o wyleczenie jej z 11
chorób zagrażających jej zyciu , u wyleczenie taty Eugeniusza z nowotworu prostaty. O
dobroczyńców dla Jakuba żeby mógł dojeżdzac na terapie. Dla mnie o spokój, siły i zdrowie. Prosi
Monika

427 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w sprawie kariery zawodowej a tkze zdrowia dla moich
bliskich
428 Chciałam poprosić o wsparcie w modlitwie w intencji mojego chłopaka Tomasza u którego
wykryto w zatokach guza i czeka go w najbliższym czasie operacja. Św Rito proszę Cię o uśmierzenie
bólu, bo jest on nie do zniesienia. Tomasz bardzo cierpi, pomóż nam aby jego cierpienia odeszły.
Wylecz go z choroby, proszę Cię z całego serca.
429 Św. Rito błagam Cię rozwiąż nasze wszystkie problemy. Spraw aby wszystkie sprawy sądowe
zakończyły się pomyślnie. Uzdrów naszą sytuację finansową. Pomóż rozwiązać pozytywnie sprawę z
bankiem. Spraw, aby dłużnicy oddali nam pieniądze. Daj siłę w tych trudnościach oraz żywą wiarę.
Strzeż nas od wszelkiego złego. Błogosław naszej rodzinie. Elwira
430 Dziękuję wspaniała Święta Rito za wszystkie łaski wyproszone u Pana, za wszystkie dobre rzeczy
które mnie spotykają za zdrowie i za to ze zsyłasz mi na drodze wspaniałych ludzi którzy mi są
drogowskazami. Proszę o modlitwę za Ewcie aby wyrosły jej włosy. Proszę o łaskę zgody dla brata
Radka i bratowej Marty. Prosze o modlitwe za zdrowie mamy babci taty. Prosze o zdrowie i
wyleczenie zatok Marcelka. Proszę o zdrowie psychiczne dla moich synów. Proszę o modliwe w
intencji Kasi w walce z depresja. Prosze o modlitwe za Przemka aby znalazł swoja prawde i drogę
do Boga. Proszę o modlitwę za Patryka i jego córeczki. Dziękuję duchu Święty że uzdrawiasz
miłością .
431 Święta Rito miej w opiece moja rodzinę, opiekują się moim zmarłym
Tatą. Miej w swej opiece mojego synka Frania i cała moja rodzinę!
Dziękuję za wszystko!
432 Kochana św. Rito dziękuję za twoje wstawiennictwo, proszę o modlitwę za mojego męża,
rodziców i mnie. Św. Rito patronki spraw najtrudniejszy proszę aby choroba nowotworowa mojego
męża nie powróciła, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców, o dobre wyniki badań. Św. Rrito
módl się za nami, wstawiaj się za nami, upros potrzebne nam łaski, proszę o dar rodzicielstwa. Jezu
ufam Tobie.
Twoja czcicielka Ania.
433 Prosba o modlitwe w intencjach
Powrotu do zdrowia dla Waclawa
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla Dominiki, Agnieszki,
Kasi,Eweliny,Kasi,Iwony,Marianny,Piotra.
Dar potomstwa dla Asi,Kasi,Dominiki,Anny.
Pojednanie w malzenstwach, Pauliny, Sebastiana, Anny, Kornela, Marii, Grzegorza i Anny.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere,pozytywne przejscie ankiety i habilitacje dla męża
O zdrowie i wiare dla Natalii,Ireny,Katarzyny,Aldony, Aleksandra i Waclawa.
Uzdrowienie Anny z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie Aldony
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt,uleczenie z kolek i bolow brzucha,przespane cale noce
bez budzenia, szczęśliwe dzieciństwo dla Natalii
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla Anny z rodzina do jej rodzinnego miasta

Kolejne dziecko
434 Swieta Rito za wszytskie blogoslawianstwa. Proisimy o zdrowie dla calej rodziny i o
powiekszenie rodziny dla nas.
435 Modlę się raz jeszcze w intencji Agnieszki Gozdek z okazji 18 urodzin.
Dziękuję za ocalenie jej życia w trakcie sierpniowych nawałnic. Proszę
jednocześnie o opiekę Boga nad Agnieszką i pomoc Boga w trakcie
przygotowań do egzaminów maturalnych i podczas ich samych.
Michał
436 bardzo proszę o modlitwę w następującej intencji:
Dziękczynna. Uwielbienie Boga w Ojcu, Synu, Duchu św. i MB.O owoce pielgrzymek oraz
zadośćuczynienie. We wszystkich intencjach KK, MB, Papieża i moich. Za moją rodzinę i
współpracowników. W int.T,P,P,J,A,W,M,M, L,J,B,S,L,A,K,G,A.
Pozdrawiam, Anna
437 Kochana Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich blizniakow Zuzi i Filipka, aby choroby je
już omijały, zdrwie i szczęście dla mojego męza dla mnie naszych bliskich. Dziękuje Ci że zawsze
jesteś przy nas obecna.
438 W intencji Anny i jej bliskich
439 proszę o modlitwę w intencji:
O błogosławieństwo i opiekę w Nowym Roku dla całej rodziny a dla mnie o mądre zarządzanie i
kierowanie firmą dla dobra ludzi - Jan.
440 Święta Rito proszę o modlitwę za mnie.
441 Kochana św. Rito Ty wiesz z jakimi problemami zdrowotnymi zmaga się mój mąż proszę wstaw
się za nim do Pana naszego abysmy potrafili je rozwiazać. Proszę aby Krzys silny i zdrowy opiekował
się naszą rodziną jak długo Pan Bóg da.
Joanna
442 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość, dobrego człowieka na drodze życiowej
Proszę o wskazanie dobrej drogi...
Proszę o wskazanie mądrej drogi w sprawie zmiany mieszkania, poukładania spraw finansowych...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
443 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę Cię miej w opiece moje dzieci. proszę cię o
wstawiennictwo u Boga w sprawie mojego beznadziejnego małżeństwa, o zdrowie, zgodę, wierność i
miłość dla całej naszej rodziny. Proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla mnie i dar zdrowia dla
nienarodzonego dziecka. Jezu ty się tym zajmij, ufam Tobie. Amen. Barbara.
444 Św. Rito prosze Cie o rozwiązanie trudnej sprawy . Prosze Cie spraw aby narzeczony córki byl
wobec niej szczery i aby moje obawy co do jego postępowania byly bezpodstawne. Z tej przyczyny co
chwila dochodzi do sprzeczek bo chce córce uswiadomic to co widze a ona nie chce tego widziec i
wierzy mu w 100%. Moje serce krwawi bo chcialabym aby byla szczesliwa i kochana a nie
oszukiwana i aby on bedac z corka nie myslal o innej i aby to co mowi bylo prawda. . Aby ta druga
zostawila ich w spokoju i aby mogli byc szczesliwi razem. Proszę Cie o to z calego serca Sw Rito.
445 O zdrowie dla Barbary
446 Błagam o powrót do zdrowia dla Jolanty, Kamila i Dawida, o pokój dla duszy.

447 Kochana Św. Rito,
Dziękuję Ci za Twoje wspracie. Bardzo proszę wyproś mi u Pana łaskę otrzymania kolejnego
potomstwa.
Eliza
448 Najukochańsza Święta Rito,
proszę o zdrowie dla mojej mamy.
Twoja wierna czcicielka.
B.
449 Bardzo prosimy o opiekę bożą nad naszą rodziną, o pomoc w ułożeniu ważnych życiowych
spraw!
Piotr i Beata
450 Święta Rito,
proszę Cię o wstawiennictwo przed Bogiem w moich intencjach:
- o zdrowie i długie szczęśliwe życie dla mamy
- o lepsze zarobki dla mamy i poprawę naszej sytuacji finansowej
- o nawrócenie i przemianę na lepsze dla Z.
- o zdana sesję i pozytywne zakończenie studiów
- o udane ferie
- zdrowie i potrzebne łaski dla dziadków i rodziców
- o przemiane dla mnie na lepsze, o większą śmiałość i radość oraz poczucie własnej wartości
Bóg zapłać
j.
451 Św Rito upros u Boga by nie pogorszyło się zdrowie męża a ja bym miała zdrowie i siły nim się
opiekować
452 Dziękuję za łaskui jakie Pan Bóg obdarza mnie i moją rodzinę
Janusz
453 Kochane siostry proszę Was o modlitwę za moja siostrę Magdalenę. Siostra rok temu
zachorowała na raka będąc w 5 miesiącu ciąży. Urodził się malutki Jan Paweł. Siostra przeszła
obustronna mastektomie. Ale choroba nie ustępuje. Ma przerzuty do kości. Proszę o modlitwę za
wstawiennictwem świętej Rity o cud uzdrowienia. To jest Magdalena proszę o modlitwę.
454 Trzy lata temu zmarli moi kochani Rodzice od tej pory zaczęły się problemy z moim zdrowiem
stres jaki przeżyłam spowodował przyspieszenie menopauzy przez co mam problemy hormonalne
problemy z sercem a najgorsze to nerwica lękowa która utrudnienia mi normalne życie a także cierpią
przez to moje jeszcze małe dzieci i mąż. Tak bardzo proszę Boga o łaskę pokoju i radości jednak moja
mama bardzo ufała we wstawiennictwo Świętej Rity i ożywiona nadzieją na pomoc przez ręce tej
Wielkiej Świętej proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę abym znów zaczęła normalnie żyć i
cieszyć się każdym dniem. Proszę o modlitwę aby moje hormony się poukładały. Bóg zapłać z całego
serca. Agnieszka
455 ŚW. Rito Ufam w Twoje wstawiennictwo u Pana , proszę o światło i moc Ducha Świętego w
wiadomych sprawach Tobie i Bogu. .prosi mama Sofia Jezu Ufam Tobie.
456 Święta Rito. Proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie oraz ułożenie spraw związanych z pracą .
-Pozdrawiam, Urszula
457 Proszę o modlitwę w intencji Małgorzaty;
o nawrócenie, o wyjście z nałogów i złych skłonności, o ochronę przed złem.

MM
458 Święta Rito !!!
Proszę o rozwiązanie problemu z sąsiadami.
Proszę o Dary Ducha Świętego dla osób podejmujących decyzje w naszej sprawie.
Edyta
459 Bardzo prosze o dołączenie mojej poniższej intencji:
Gorąca prośba o przemianę serca i uzdrowienie wspomnień tak, abym umiała uwierzyć w dane
obietnice Boże i abym mogła zufać, że Bóg na prawdę chce zająć się moimi troskami oraz
problemami.
460 Za Serkana o odnowienie kontaktu i za mnie o pozytywny efekt w szukaniu pracy.
461 Prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całym życiu. Niech dzięki Tobie opuszczą nas
niebezpieczeństwa, wypadki i kłopoty. Panie, Jezu pozwól nam zrealizować nasze plany i marzenia.
Proszę żebym miała zdrowe, proste nogi a także o zdrowie mojej mamy i babci,. żeby mama miała
dobrą pracę, żebyśmy mieli normalną kochającą rodzinę. Otocz nas swą opieką i nas nie opuszczaj.
Z Bozym Błogosławieństwem
Nika z rodziną
462 Prosze o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa. Aby moj mąż nawrócił sie
całkowicie do Boga i przestał mnie zdradzać. A osoba która podrywa mojego męża aby przestała to
robić. Prosze szczególnie o modlitwe 31 stycznia w 14 rocznice ślubu.
463 Najdroższa św. Rito spraw ,abym była w końcu szczęśliwa w zyciu (po 20 przeplskanych latach
zdrad mojego męża ).
Dziekuję- Boguśka
464 Gorąco proszę o wsparcie modlitewne w mojej sprawie w intencji podjęcia dobrej i odpowiedniej
decyzji w sprawie ślubu, oraz ułożenie wszystkich spraw, które przysparzają nam zmartwień, dla mnie
i mojego ukochanego, a także znalezienie odpowiedniej drogi zawodowej przeze mnie, gdyż jestem w
tej kwestii bezradna. Proszę także o modlitwę w intencji mojej skłóconej rodziny o pokój, zgodę, dar
pokory i nawrócenia.
Ewelina spod Krakowa
465 Swieta rito , prosze o laske radosci zycia Agata
466 Święta Rito !
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuczka Antosia, o miłość mojego życia, za spokój dusz
moich rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny R. i A.
Alexandrowicza. Proszę Ciebie o powrót do zdrowia koleżanki Doroty. Proszę o powrót do zdrowia
brata Tadeusza, o pogodzenie z córką Magdą i jej konkubentem oraz pomyślny poród Magdaleny.
Proszę o dobre zakończenie sprawy spadkowej.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.
Proszę o udaną operację i powrót do zdrowia Tymka.
M.T.
467 Święta Rito proszę pomóż Malwinie powrócić na studia i drogę wiary, nadziei i miłości, pomóż
jej zerwać z wszelkimi nałogami. Dziękuję
468 Bardzo prosze o dolaczenie do Nowenny Modlitw przez wstawiennictwo Swietj Rity nastepujach
intencji.:
1) O laske powrotu do zdrowia oraz do pracy dla Krystyny, oraz Jadwigi.

2) O laski potzrbne dla Angeli, Neldy, Joanny , Jerzego z zona Aleksandra.
3) O Boza opieke dla Dominiki, Mateusza z zona Jadwiga, Edyty z Mieszkiem oraz ich synka
Dominka Antoniego
4) W intencji Carol z corka Sonia
5) O laski potrzebne dla ks. Antoniego, Ks.Lukasza, Ks.Ireneusza oraz ks. Jacka
6) Za Rodzicow, dzieci i mlodziez oraz katechetow.
7) O wysluchanie mojej prosby zanszonej do sw. Rity.
8) O swiatlo Ducha sw. dla Mary w wyborze drogi zyciowej.
9) O zmiane serca dla Doroty oraz Elzbiety.
469 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Ewy i Remka przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
małżeństwa.
470 Święta Roto,
dziękuję za łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem. Proszę o błogosławieństwo dla moich
bliskich i dla mnie. Proszę o uzdrowienie dla siostry, o błogosławieństwo w pracy dla nas. Święta
Rito, proszę o wyjaśnienie moich relacji z tym człowiekiem, którego Bóg postawił na mojej drodze.
Proszę, abym nie żyła złudzeniami.
Iwona
471 święta Rito,
błagam o opiekę nda moją mamusią Stanisławą Elżbietą. otocz ją płaszczem swojej dobroci . chroń ją
od wszelkich chorób, wznowy nowotworowej. Bądż z Dagmarą podczas zaliczeń i sesji
egzaminacyjnej.
Alina
472 Proszę o modlitwę za udaną terapię Marii, o dobre rozwiązanie problemu Marii i Łukasza, o
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Kai, o bezpieczną misję dla Adriana, o zdrowie dla
Łucji, o siły w żałobie dla rodziny Lutostańskich.
Dziękuję!
473 Święta Rito proszę o opamietanie się Marcina i zwrócenie pieniędzy.
474 Swieta Rito proszę o zdrowie dla mojego synka
475 Św. Rito, zwracam się o modlitwę za moją rodzinę - za mnie, moje dzieci i mojego męża, mniej
nas w opiece. Proszę również o wstawiennictwo w mojej spawie, żeby mi się wszystko dobrze
ułożyło z pracą, o którą się staram. Bóg zapłać. Bogusia
476 bardzo dziękuję za modlitwę i pragnę podziękować Bogu za pośrednictwem św. Rity za opiekę
nad moją rodziną.
Chcę prosić w intencji znalezienia pracy
z prośbą o modlitwę
B.R
477 Święta Rito przez Twoje ręce proszę naszego Oblubieńca o mocny dar powołania w życiu dla
brata Adama w miesiącu jego urodzin. Wielkiego błogosławieństwa Bożego i łaski.
M.
478 prosze o modlitwe w intencji o zdrowie chorej na raka mojej mamy. Dziekuje jednoczesnie za
wszystkie dotychczasowe modlitwy, ktore zapewne pomogly mojej mamie.
Prosze tez o modlitwe za pokoj i milosc w moim malzenstwie. Za nawrocenie mojego meza.
Za zdrowie mojej corki.
I o uratowanie mojej przyjazni, ktora teraz znajduje sie w glebokim kryzysie.
Prosze tez o modlitwe w bardzo osobistej intencji.

Z gory serdecznie Bog zaplac
Malgorzata
479 Sw. Rito, ogromnie dziękujemy za pomoc w sprawie brata i prosimy o jej zakończenie. Proszę o
rozwiązanie spraw rodzinnych, o które prosiła mnie nasza śp. mamusia. Św Rito, bądź przy mnie,
sama nie mogę tego przeprowadzić.
W dalszym ciągu prosimy o pomoc naszemu najukochańszemu synowi, aby żył realiami a nie tylko
marzeniami i aby nie wierzył fałszywym podszeptom. Niech nasza rodzina stanie się znów jednością,
jak dawniej.
Bardzo oddani, wdzięczni za opiekę, wyraźne znaki pomocy i proszący o dalsza.
Anna
480 proszę o modlitwę w nowennie do Sw. Rity od 13/01/2018 w następującej intencji:
o wstawiennictwo Sw. Rity w trudnej sprawie sądowej dla Patrycji , aby prawda zwyciężyła, o
światło Ducha św. dla świadków w sprawie , o uwolnienie ze zranień psychicznych, złożyczeń
ludzkich oraz zdrowie i potrzebne łaski dla Patrycji.
Sw. Rito proszę dopomóż , aby J.L skruszyli swe zatwardziałe sumienia.
Sw. Rito módl się za nami.
Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę.
Agnieszka
481 Proszę o modlitwę o potomstwo dla nas.
Wielkie Bóg zapłać
Iza i Wojtek
482 Św. Rita, proszę o dobrą żonę dla Jarka, oraz o dary ducha św dla Zuzi, Jakuba, Julki, Tomasza i
nawrócenie Moniki, Marcina, Agnieszki , Daniela, Stanisława. Prosi Maria
483 Święta Rito proszę wspomóż nas TADZIA RANDY I MNIE w chorobach.
Proszę o pomoc w znalezieniu mądrych, rozsądnych lekarzy i wyleczenie.
Święta Rito nie opuszczaj nas.
Barbara
484 prosze o modlitwe o nawrocenie dzieci do Boga.
zatroska matka
485 sw Rito proszę o Twoja pomoc w zakończeniu szczęśliwym sprawy budowlanej, na która czekam
tak długo, wypraszaj u Boga laske
486 sw Rito wstawiaj się za moja rodzina, niech Duch SW uzdrawia nasze zycie, nasze dusze
487 O najukochańsza Święta Rito wyproś u naszego Boga Ojca łaski dla moich synów Borysa i Filipa
i mojego męża Bernarda oraz brata Pawła ..Proszę o zdrowie , spokój i wiarę ..i szczęście . A dla
mnie o zdrowie bo ono jest dla mnie w tym momencie najważniejsze .. Święta Rito od spraw trudnych
i beznadziejnych ...módl się za nami A
488 Proszę o szczęśliwy przebieg ciąży Katarzyny oraz o opiekę nad związkiem Marcina i moim.
Amen
489 Św.Rito wstaw się
o dobrą właściwą wg woli Bożej pracę dla mnie
Anna
490 Święta Rito Wspomożycielko, proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego syna. Proszę o
modlitwę wspierającą w trakcie sesji i o pomoc, aby nie był samotny i poznał dobrą, mądrą

dziewczynęz którą bedzie szczęśliwy. Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego i całej mojej
rodziny, a zwłaszcza mojego wnuczka. Anna
491 Ukochana św. Rito. Proszę Cię potężna orędowniczko w mojej intencji o zdrowie, w intencji
moich dzieci, aby swą uczciwą pracą wyszły z długów i aby w ich rodzinach panowała miłość i zgoda,
w intencji mężą aby porzucił nałogi picia i palenia, w intencji syna, aby znalazł cel życia, w intencji
wnuka, który przygotowuje się do sakramentu pierwszej spowiedzi i komunii św. a stroni od molitwy i
kościoła,w intencj wzmocnienia wiary w mojej rodzinie.Dziękuję Ci św Rito, że wysłuchujesz mych
próśb
492 Z wdzięcznością przyjmuję gotowość Sióstr do modlitwy w moich intencjach. Takie wsparcie jest
mi niezmiernie potrzebne, tym bardziej, że Wasza Święta Patronka cieszy się sławą Orędowniczki w
sprawach beznadziejnych. Ja muszę uznać swoją sprawę za beznadziejną. Moja żona wystąpiła o
rozwód i związała się z innym mężczyzną.
Proszę zatem, Wielebne Siostry, o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego małżeństwa.
Z poważaniem i wdzięcznością
Rafał
493 Ukochany Jezu przez wstawiennictwo Św. Rity pragnę podziękować za szczęśliwe narodziny
Marcelinki i powierzyć całą rodzinę.
Pozdrawiam z Panem Bogiem
Bożena
494 Za zmarłych Gerarda, Jana Serwuszok i wszystkich z rodziny Serwuszok, Farys, Woźniak i dusze
w czyśćcu cierpiące. O nawrócenia się do Pana Boga mojej żony Bożeny, syna Thomasa i wszystkich
z rodziny. O zdrowie dla mamy Jadwigi i wszystkich z rodziny. O uwolnienie mnie i mojej całej
rodziny od szatana wszystkich złych duchów i demonów. O otrzymanie wszystkich łask nam
potrzebnych.
495 *święta Rito proszę pomóż mi wygrać. pomóż mojemu mężowi bo zbladzil. niech się opamieta
skończy romans i wróci ja go kocham nadal i wybaczam
496 Ukochana Święta Rito, przyczyń się skutecznie w moich intencjach. Na Chwałę Trójcy
Przenajświętszej. Andrzej
497 Święta Rito dziękujemy za Twoje wstawiennictwo u Boga. Prosimy otaczaj opieką naszą rodzinę,
córkę Olę i syna Przemka. Dziękujemy za wszystkie łaski Święta Rito.
Adam i Anita
498 proszę o modlitwę za moją ciocię która walczy z rakiem, o szybki przeszczep dla mojego męża i
cud poczęcia dzieciątka dla naszej rodziny.
499 Święta Rito dziękuję za Twoje wstawiennictwo i wszelką pomyślność w moim życiu za Twoja
przyczyną. Proszę w tym momencie o poukładanie mojego życia uczuciowego, żebym zaznała spokój
i spełnienie w tym aspekcie z kimś, przy kim zaznam uczucia miłości. Agnieszka
500 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry, szczęśliwy przebieg ciąży,szczęśliwe
rozwiązanie i zdrowe dzieciątko.
Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci. O pomyślne wyniki badań i szybkie wyjście ze
szpitala.
501 Święta Rito proszę Cię o powrót Marcina do domu. Proszę o łaskę pracy dla syna Mariusza
.Opiekuj się małżeństwem Aleksandry i Mariusza.
502 Oto intencje, które chcę przedstawić Bogu za pośrednictwem św. Rity:

O pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie;
O pokój w mojej rodzinie;
O siły i łaski dla mnie o zwycięstwo w walce z samym sobą, moimi wadami - a zwłaszcza z
wszechogarniającym, osłabiającym rozwój duchowy oraz intelektualny marazmem i lenistwem, oraz o
zapał do pracy nad sobą;
Dla Doroty o przezwyciężenie jej kryzysu wiary, Boże prowadzenie po właściwych drogach, Bożą
pomoc i opiekę dla niej, cnoty, łaski i siły potrzebne jej w walce z problemami, wadami, słabościami i
niewłaściwymi skłonnościami, przed grzechem i zejściem na złą ścieżkę;
W pewnej intencji;
Podziękowanie Bogu za znalezienie przeze mnie pracy i odzyskanie przez matkę renty.
Bóg zapłać,
Ł.M.
503 W tym miesiącu chciałabym modlić się o wypełnienie woli Bożej w życiu Marzeny i Daniela.
504 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla babci mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
505 Sw Rito dziękuję za łaski otrzymane. Blogoslaw mojej rodzinie znajomym. Pomóż rozwiązać
problemy. Miej w opiece siostry i księży modlących się w naszych intecjach . IW
506 O łaskę wiary dla mnie i o wybór właściwej drogi życiowej?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Szczęść Boże
Grzegorz
507 Proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych
508 O pojednanie Wojtka z Bogiem i z żoną i rodziną
509 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o pomoc na studiach i w zdaniu
egzaminów.
510 Św. Rito, proszę wstawiaj się w moich intencjach u Pana Boga: proszę o opieką nade mną,
współpracownikami, szefami, naszym miejscem pracy i nad moją mamą. Proszę o cud zdrowia,
prostowanie naszych dróg, czystość serca, pokorę i roztropność. O zgodę między nami wszystkimi,
wspólnotę; o rozwiązanie moich niepokojów uczuciowych, o spokój, że oddałam wszystkie swoje
rozterki Panu Bogu i to w Jego rękach spoczywa moje dalsze życie.
Czcicielka
511 Droga Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za dobre wyniki Mamy i proszę otocz ją dalszą
opieką, daj jej zdrowie i radość z życia, proszę spraw, żeby jeszcze była długo z nami. Proszę Cię,
zaprowadź spokój w tym domu, chroń nas od złości, złych ludzi i nienawiści. Dla siebie Święta Rito
proszę o dobre zdrowie, abym mogła pracować, odnaleźć szczęście i spokój w życiu osobistym.
Dziękuje Ci za opiekę i chroń nas od złego.
A.
512 Św. RITO proszę Cię abym dostała dobrą pracę.
513 Święta Rito, błagam Cie o cud uzdrowienia i pomoc w zaliczeniach, kolokwiach na studiach
córce, a synowi pomóż by się nawrócił. Daj mi i pozostałym członkom rodziny siłę i zdrowie i
uczciwych ludzi na drogach życia.
514 Abym mogla* wykupic mieszkanie nie mam srodkow aktualnie

515 Swieta Rito pragne z calego serca podziekowac za Twoje wstawiennictwo I opieke
Prosze popros Wielka Swieta Pana Boga o laski DLA mojej Rodziny ,powrotu meza z którym od 12
lat jestem rozlaczona wyjechal do USA i nie wrocil ,w mojej sprawie prosze o laske anymore mogla
wykupic mieszkanie, zdrowie DLA mnie I mojej Rodziny i modlitwe
516 Proszę Św. Rito o wyproszenie zdrowia dla moich rodziców i pomocy Opatrzności Bożej przy
remoncie; jak również o to, żeby inicjatywa w sprawie zakazu aborcji, która trafiła ostatnio do
Polskiego Sejmu nie została odrzucona.
Czciciel Szymon
517 Proszę o nawrócenie Józefa, Karola, Mariana, Beaty, Barbary, Piotra, Anny, Gabrieli oraz o
uzdrowienie psychiki Gabrieli i uwolnienie jej z nałogów.
Bóg zapłać
Anna
518 Św Rito proszę o pomyślne wyniki rezonansu mojego męża..... wstaw sie za nami
519 Proszę o modlitwę o sprzedaż domu i znalezienie dobrej pracy. W intencji wyleczenia z depresji,
z którą borykam się od paru lat. W intencji umocnienia wiary i zaufania Bogu, uzdrowienia serca i
zranień z dzieciństwa. O pomyślne rozwiązanie spraw sądowych.
Bóg zapłać
Elżbieta
520 sw RITO PROSZE OBLOGOSLAWIENSTWO DLA MOICH DZIECI I POMOC W
ZNALEZIENIU PRACY
521 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. Abysmy poszli na terapię i aby przyniosła ona dobre zmiany w naszym
wspólnym życiu.
I.W.
522 Bardzo proszę o modlitwę z uzdrowienia z depresji. Nie mam już chęci i siły do życia. Proszę za
wstawiennictwem Świętej Rity o odzyskanie radości życia i nawrócenie. Nie radzę sobie już z
samotnością, więc proszę również w intencji dobrego męża, abym mogła go wkrótce poznać.
Serdeczne Bóg Zapłać
Pozdrawiam
Anna,
523 Proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo moją intencją: o zdrowie fizyczne i uwolnienie duchowe.
Patrycja
524 Pisałam już wiele razy, aby pomodlono się za mnie przez wstawiennictwo św. Rity.
Dzisiaj piszę trochę inaczej niż zawsze. Wiele się w moim życiu zmieniło, wiele przewartościowałam.
Św. Rito wiem, że jesteś patronką spraw niemożliwych, a jak wiesz w moim życiu same niewiadome,
same pułapki.
Nie ma obszaru życia, w którym można byłoby powiedzieć, że jest dobrze. Jednak wiesz dobrze, że
największe dno w moim życiu, to relacje, to miłość, a właściwie jej brak. Mówię tutaj miłości na całe
życie, ponieważ od 12 lat w jakąkolwiek bym relacje nie weszła, zawsze jest dno. Nie uwierzę w to, że
tylko jeden mężczyzna był zdolny mnie pokochać? Jeśli jestem przeklęta (bo dobrze wiesz, że mam
takie przypuszczenie), to niech Twoje wstawiennictwo pomoże się od tego uwolnić. Kilka miesięcy
temu
myślałam, że jestem zmęczona tym stanem, nie nie jestem zmęczona, ale właściwie nie wiem co mam
robić. Kiedy myślałam, że największym moim problemem jest miłość, niespodziewanie posypał mi

się również świat zawodowy i tak od paru tygodni jestem bez pracy. Św. Rito jutro idę na rozmowę
kwalifikacyjną, jeśli miałoby być to dobre miejsce dla mnie, praca w której bym się mogła wykazać,
ale także zostałabym doceniona i mogła się rozwijać, to proszę o wstawiennictwo o pomyślny
przebieg rekrutacji.
Podsumowując św. Rito proszę pomóż mi w tym wszystkim, ale przede wszystkim daj mi siłę, abym
umiała iść do przodu bez względu na wszystko.
Z Panem Bogiem,
Aleksandra
525 proszę sw.Rito by za twoim wstawiennictwem udało mi się ułożyć sobie życie. wyleczyć kolano,
znaleźć pracę, założyć rodzinę. by z początkiem roku zaczęły dziać się pozytywne rzeczy. czcicielka
Agnieszka
526 Święta Rito z całego serca dziękuję za otrzymane łaski i proszę o Twoje wstawiennictwo i
modlitwę, o odnowienie przyjaźni mojej córki Zuzi i chłopaka z którym się spotykała , aby zaczęli ze
sobą rozmawiać i ponownie spotykać się .Otwórz ich serca i napełnij wzajemną miłością. Proszę też o
zdrowie dla całej rodziny.Wierzę ,że moje prośby zostaną wysłuchane.Bóg zapłać za modlitwę
527 prosze was siostry o modlitwe zebym znalzla odpowiednia prace dla mnie, jesli to mozliwe to z
kontraktem, bo do tej pory mialam prace dorywcza, wiem ze dla p. Boga wszystko jest mozliwe I dla
sw . Rity tez. Bog zaplac Grazyna.
528 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga w wyproszeniu potrzebnych łask dla mnie
i mojego Męża. Dorota
529 O zdrowie i dar mowy dla Paulinki
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla rodziców, teściów, męża, Eweliny,
babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla brata
męża i całej jego rodziny.
Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina
530 Proszę o modlitwie w intencji mojego dziadka Zygmunta ktory jest chory na raka
Proszę Cie Boze nie zabieraj mi go jeszcze bo moje dzieci nie beda go pamiętać. Daj mu jeszcze kilka
lat.
531 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski i pomoc. Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny. Z
pozdrowieniami Barbara
532 Proszę o modlitwę w intencji bliskiej mi osoby by otworzył swoje serce na Boga i powierzył mu
całe swoje życie a Pan niech go uleczy i wyprostuje jego ścieżki. Proszę też o modlitwę w intencji
ochrony przed działaniem złego dla niego i jego rodziny.
Z Bogiem
Iwona
533 Proszę w intencji o uzdrowienie wzroku Izabeli oraz o dobrego męża dla niej na wzór św. Józefa,
proszę również o potrzebne dary, łaski i światło Ducha Świętego w realizowaniu woli Bożej przez
cały rok 2018, a także ochronę przed złym duchem i jego zasadzkami dla o. Augustyna, o. Leszka, o.
Yaacouba, o. Johna, ks. Arka, ks. Sławka, ks. Piotra, ks. Jacka, ks.Dominika, br Savio, br Rosario,
Izabeli, Marii, Rafała, Agnieszki, Julii, Antosi, Basi, Gabrysi, Marty, Doroty, Patrycji, Kamili, Joanny,
Laury, Anety, Hani, Marysi, Waldka i Xaviera.

