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Intencje z dnia 9 czerwca:
724 sw. Rito ratuj mojego meza od zasadzek złego, ratuj moje dzieci, żeby był im ojcem
Niech będzie uwielbiona Trojca Swieta
725 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
726 SW Rito przez Twoje wstawiennictwo proszę aby szczęśliwie dla mnie zakonczyla się sprawa
sadowa dot firmy z Chorzowa ,aby firma zapłaciła mi należne pieniądze.Sw Rito módl się za nami.
727 Proszę o życzliwego rozmówcę dla mnie. O pokój w rodzinie M. W
intencji pani Y. W dobrej intencji za moich winowajców, niech im będą
odpuszczone winy. Za moją siostrę. Za prywatne intencje Sary. Za duszę
mojej mamy. Za
mojego dziadka, aby uwierzył w Chrystusa Zmartwychwstałego. O
bezpieczny pobyt zagranicą. O to, abym nie tłumił w sobie emocji. Za
siostry Eremitki. Dziękuję Bogu za długą i dostrzegalną opiekę nade
mną.
728 Panie za wstawiennictwem
św. Rity, proszę o miłość w rodzinie.
Darek
729 Sw.Rito dziekuje za opieke
Prosze Cie pomoz moim synom wyjsc z nalogu
Prosze Cie o spokoj w domu.Miej nas w opiece
Ratuj nas.Upros u Boga laske zgody i wyjscia z problemow ,ktore dobrze znasz.
Beata
730 Święta Rito, proszę Cię o dobrego męża i szczęśliwą, Bogiem silną rodzinę
Twoja Czcicielka
731 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, o miłość mojego życia, za spokój dusz moich
rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny Rojek i Andrzeja
Alexandrowicza. Proszę Ciebie o powrót do zdrowia koleżanki Doroty. Proszę o powrót do zdrowia
brata Tadeusza, Proszę o dobre zakończenie sprawy spadkowej.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.
M.T.
732 Kochana Św Rito najdroższa moja proszę cię wstaw się za moim synem u Matki Bożej i Jezusa
naszego Taty aby go uzdrowili i żeby był szczęśliwym dzieckiem aby nad nim czuwali i nie
opuszczali go i jak by była taka wola naszego Taty i Mamy aby dali mi jeszcze raz być Mama.
Dziękuje za wszystkie dotychczasowe łaski.
Twoja trzycielka Aleksandra

733 Święta Rito, proszę o uzdrowienie mnie z choroby skórnej. Błagam Wysłuchaj mojej prośby.
O.K.
734 Św Rito chciałbym Cię prosić o zdrowie dla mnie abym doszedł do zdrowia ,zdrowie dla mojej
żony i naszej rodziny ,o dobrą pracę dla nas
spłatę naszych długów i Boże błogosławieństwo oraz podziękowanie za otrzymane już łaski
Marek i Małgorzata
735 Proszę o modlitwę za mnie, mam 28 lat i raka mozgu (glejak IV). Proszę święta Rito, aby guzy
mózgu nigdy nie wróciły.
736 Święta Rito, dziekuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, przede wszystkim dar własnego
mieszkania. Błagam Cię o zdrowie dla Mojej Mamy. Spraw, żeby woreczek żółciowy przestał jej
dokuczać, żeby uspokoiło się ciśnienie, żeby mogła sprawnie chodzić, żeby sprawy dermatologiczne
były w porządku. Proszę Cię też o pomoc w pisaniu doktoratu - pomóż mi go skończyć i pomyślnie
przejść egzaminy i obronę. Proszę Cię też, abyś dała mi dobrego męża. Eliza
737 Dziękuję..
Tomasz
738 Święta Rito proszę Cię o uwolnienie od nałogów, o łaskę dobrej spowiedzi świętej, o rozwiązanie
problemów z wiarą, o założenie rodziny, o dobrą pracę, o zbawienie całej mojej rodziny, o łaskę
przebaczenia, o pogodzenie się z Moniką.
Grzegorz.
739 Święta Rito proszę Cię o łaski dla mojej córki D.
D. dostała się na studia o których marzyła jednak nie czuje się tam dobrze.
Pięknie gra na skrzypcach. Proszę Cię postaw na jej drodze ludzi,którzy pomogą jej uwierzyć w swoje
możliwości, poczuć swoją wartość. Wiele lat pracowała, ćwiczyła grę na skrzypcach, niech nie
rezygnuje pochopnie z obranej drogi nauki.
Pomóż jej aby swoją grą miała okazję nieść radość innym ludziom.
Wyzwól ją od lęku, stresu, przezywania nieszczęścia.
Pomóż aby w jej sercu zagościł pokój, radość, dobra energia.
Pomóż jej spotkać dobrego człowieka, który będzie jej drugą połową
Święta Rito wspomnij ją już teraz, bo bardzo potrzebuje pomocy.
Mama D.
740 zwracam się z gorąca prośba przez pośrednictwo świętej Rity o modlitwę w mojej intencji gdyż
jestem poważnie chory na drogi moczowe. Proszę tez o modlitwę w intencji postawienia właściwej
diagnozy dla leczących mnie lekarzy.
Pozdrawiam
Jarosław K
741 prosze o modlitwe za moja corke Agnieszke o sile zdrowie i wytrwanie
742 Św. Rito za Twoim wstawiennictwem błagam Mateńkę o błogosławieństwo dla całej rodziny
.Proszę o opiekę na wakacjach i proszę o szczęśliwe loty. Mateńko z Twoją pomocą chcę być
zawsze.Proszę o zdrowie dla naszej rodziny.Ufam Tobie i wierzę.Mtka
743 Proszę Cię święta Rito o ratunek w finansach i założeniu rodziny
744 Kochana Św. Rito dziękuję za wszelkie łaski które wypraszasz u Jezusa. Proszę Cię o zdrowie dla
mojego męża i szczęśliwe rozwiązanie dla mnie.
Dominika

745 Serdecznie prosze o wlaczenie do Nowenny modlitw przez wstawiennictwo sw. Rity
nastepujacych intencji
1) O powrot do zdrowia dla Krystyny, Jadwigi, Angeli
2) O zmiane serca dla Elzbiet, Doroty, Teresy , Danuty, Lucyny.
3) Zmiane postepowania dla Jadwigi Ch, Magdaleny
4) O zdrowie I laski potrzebne dla Krysti,
5) O Boza opieke dla Dominika, Antoniego, z ajego rodzicow.
6) Zmiane serca dla tych ktorzy dokonuja decyzji aby Jadwiga wrocila do upragnionej pracy.
7) O laske zdrowia dla Barbary.
Oto prosi wierna czcielka sw. Rity
746 Proszę o modlitwę w intencji o pomyśloność w pracy oraz o węnę do pisania nowych tekstów.
Proszę także o modlitwe o odzyskanie kontaktu z pewną osobą.
747 Sw.Rito
blagam o odmiane mojego zycia i mojej rodziny,pomoz aby rozwiazac wszystkie problemy tez te
finansowe,o załozenie rodzin przez corki,prace dla mlodzszej,starsza niech tez w pracy ma pomoc i
opieke twoja,mi daj siły,
prace przy zbiorach i wesprzyj i opiekuj sie kazdego dnia
prosi ela twoja czcicielka
748 Święta Rito pomóż mi w modlitwach o moją córkę. Niech zacznie szanować w końcu innych a nie
uważa siebie za pępek świata. Niech zacznie dogadywać się z rodzicami i K. Proszę pomóż mi
E
749 Swieta Rito ! Prosze Cie o wstawiennictwo i modlitwe na najblizsze dni a szczegolnie opieke w
czasie zblizajacej sie operacji. Miej w opiece mnie i moich najblizszych.
Beata
750 Proszę o modlitwę o łaskę trzeźwości dla pewnej osoby..
751 Św. Rito wybłagaj u Miłosiernego Boga mą prośbę zdrowie moich dwóch wnuków maksymiliana i Jeremiasza;
proszę o dobrego przyjaciela.
Ty wiesz jaka jest okrutne wdowie zycie.
Miej mnie w sewej opiece.
Barbara z Poznania
752 Błagam - za wstawiennictwem św. Rity - o łaskę znalezienia Ciebie, Boże i nawrócenia dla Jamie
M. oraz innych osób w podobnej sytuacji, a także łaskę wytrwania w nawróceniu oraz zbawienie w
godzinę śmierci.
753 Proszę o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie mojej rodziny. o pokonywanie trudności, o
zabranie osamotnienia, o budowanie dobtych relacji. szczególnie proszę o łaski dla brata. o dar
macierzyństwa
754 Proszę by do odprawianej czerwcowej nownneny dołączyć moją lintencję :" o jak najszybszy
konkurs zawodowy i jego wygranę".
Bóg Zapłać
Paulina
755 Św. Rito wstawiaj się za mną i za moimi dziećmi u Boga i proś o uleczenie duchowe i fizyczne
dla nas bo źle się mamy i o Boże Błogosławieństwo i opiekę nad nami .O zdrowie dla brata i
nawrócenie.Dziękuję za wszystko i przepraszam za każdy nasz grzech ..Uzdolnij nas byśmy mogli
pełnić Twoją wolę.AS

756 nie mam pomocy i moje życie jest zniszczone
jestem oszukiwana i nikt nie chce mi pomoc
nikt nie wierzy mi w to co mowie
dlaczego ludziom którzy mnie niszczą nic się nie dzieje
jestem sama
pomóż mi
nie widać końca tego
nie rozumiem dlaczego mi się to stało i dlaczego mi nikt nie pomógł
mój ojciec oszukiwał mnie cale życie, dlaczego mi to robił, dlaczego nikt tego nie widzi, kiedy to
wyjdzie na jaw, bo dłużej już nie wytrzymam
757 Proszę o modlitwębw następujących intencjach
- Szymona -aby zaliczył semestr i zdał do następnej klasy,
- aby przdlużono mi umowę o pracę z zachowaniem pełnego etatu,
- o zdrowie i wszelkie łaski potrzebne dla moich dzieci,mojej mamie i mnie
Z Bogiem
Danuta
758 Święta Rito! proszę o zdrowie dla Beatki, Agaty, Zofii, Wacława, dla Kamilka, Maksia i
Martynki, zdrowie i siły dla Joanny i Pawła oraz Anety, wzajemne przebaczenie i zrozumienie w
rodzinie, przemianę serca Wacława i Radosława i pomoc w wyjściu z uzależnień dla nich, szczęśliwą
podróż i udany pobyt nad morzem dla mojej rodziny
759 Święta Rito proszę wyproś mi łaskę wyjścia z depresji i znalezienia pracy ,którą bym mogła
wykonywać.Ty byłaś ze mną w małżeńskich trudnościach ,wstaw się za mną teraz ,gdy znowu jest
bardzo ciężko i źle.Dziękuję Ci za wszystko.
760 Św. Rito proszę o uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
761 Święta Rito uratuj małżeństwo mojego syna Marcina z Moniką.
762 Sw Rito Patronko
Od spraw beznadziejnych chce podziekowac za wstawiennictwo do Pana Boga w moich intencjach,
poniewaz bez Twojej pomocy nie dam rady Prosze o dalsza opieke nad moja rodzina o to zeby moi
synowie mieli dobra prace za godne wynagrodzenie,Prosze o uzdrowienie mnie z moich chorob
cukrzyca ,wypadajace zeby,Prosze jeszcze o to zebym sie wiecej modlila

