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Intencje z dnia 9 sierpnia:
710 Święta Rito,
Dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo. Proszę Cię o to, żeby udało mi się odzyskać miłość,
człowieka, na którym bardzo mi zależy i którego miłość straciłam przez swoje błędy. Proszę Cię o to,
żeby ten mężczyzna docenił moje starania i otworzy na mnie serce, kochał tak, jak kilka lat temu,
żebyśmy mogli stworzyć prawdziwą rodzinę i cieszyć się rodzicielstwem.
D
711 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, żeby się polepszyło i o potomstwo. Proszę
także o to, aby ciężka sytuacja rozwiązała się pozytywnie dla mnie. Proszę również o
błogosławieństwo dla mojej całej rodziny oraz o pomyślność w pracy k wyleczenie z bielactwa
712 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 dla
mojej rodziny, w szczególności dla mnie i mamy, Igora i jego dziadka; nawrócenia naszych ojców;
uwolnienia od nałogów; wewnętrznego spokoju oraz o pomoc finansową.
713 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana. Prosi Beata.
714 Swieta Rito,
od lat jestem Twoja wierna czcicielka. Wiele razy doswiadczylam Twojej pomocy.
Dziekuje Ci za wszystkie otrzymane laski za Twoim posrednictwem.
Prosze Cie o zdrowie dla calej Rodziny i pomoc w uzyskaniu pracy. Wiem, ze zawsze moge liczyc na
Twoje wstawiennictwo u Pana i wyprosisz nam potrzebne laski.
Joanna
715 Święta Rito proszę ulzyj w cierpieniu mojej mamie
716 Święta Rito,błagam Cię z całego serca miej w opiece moją małą córeczkę Dominisię.
Uproś łaskę zdrowia dla naszego biedactwa.
717 Przesyłam intencję modlitewną na sierpień.
Święta Rito, czuwaj nad moim synem P. Wyproś u Boga zdrowie jego duszy i ciała. Spraw, aby
założył z K. szczęśliwą rodzinę.
Z serdeczną pamięcią w modlitwie +
Maria
718 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie
nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w mocną przyjaźń) o ich
skuteczne,szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o zdrowie i przemianę Rafała.o zdrowie Jasi,
Ewy i Steni.o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej rodziny,za scementowanie i uratowanie
relacji rodzinnych,za nowe powołania do Zakonu Augustiańskiego.za Syrię,Liban i Włochy.o dar
znajomych i przyjaciół.za zdanie prawa jazdy kat.A i B na starych zasadach.o to aby spotkanie z S.pod
koniec stycznia 2019r. było udane i bez przeszkód by chciał mi dać szansę i nie zrezygnował .Bóg
zapłać.
719 Ukochana Święta Rito, ulituj się. Andrzej

720 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję Ci za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,
wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę. Broń nas przed
tymi, którzy nas w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć Im w siebie abyśmy ukierunkowali je w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam
podejmować dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
721 Święta Rito pomóż nam w naszych staraniach o upragnione potomstwo. Pomóż rozwiązać nasze
problemy w pracy. Miej nas w swojej opiece i cała naszą rodzinę. Twoja Agnieszka
722 Sw Rito proszę Cię o pomoc dla moich córek, o zdrowie i pomoc w wyborze drogi życiowej.
723 Św. Rito uproś łaski dla naszej rodziny (intencje znane Bogu).
JA
724 proszę o modlitwę w intencji nawrócenia bliskiej mi osoby oraz szczęśliwego rozwiązania sprawy
mieszkania. dziękuję
725 O zdrowie zgodę w rodzinie i w pracy ,o nawrócenie męza
726 Bogu znane intencje
727 Św Rito,
proszę Cie jeszcze o wstawiennictwo w sprawie sprzedaży mojego samochodu a także o anulowanie
korekt dot. zakupionych pojazdow, bardzo proszę o pomoc
728 Święta Rito, wyproś proszę szczerą i silną wiarę dla moich dzieci.
729 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
730 Bardzo proszę o modlitwę za mojego syna Macieja, o jego przemianę, podjęcie pracy,
mądrość życiową. Proszę także w intencjach najczęściej wymienianych w moich modlitwach.
Szczęść Boże.
Dorota
731 Pragnę podziękować za wszystkie łaski jakie otrzymałam od Pana Boga za
pośrednictwem św. Rity w szczególności za obrone pracy magisterskiej i proszę nadal
wstawiennictwo i błogosławieństwo Boże dla mnie i mojej rodziny.
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 przyjacelał Krystiana aby znalazł dobrze płatną prace.
Najdroższa św. Rito pamiętaj też o mnie aby dostała lepszą płatną pracę , spłaciła kredyt.
Ukochana Rito zmiłuj się i wstawiaj u Pana Boga za dusze czyśćcu cierpiące.
732 Proszę o modlitwę za moja osobę aby PRAWDA wyszła na jaw w sądzie.Anna
733 Św. Rito,

proszę Cię z całego serca o wstawiennictwo i modlitwę w intencji szczęśliwego ukończenia studiów,
proszę Cię, aby moja pani promotor zaakceptowała moją pracę i pozwoliła mi się bronić. Proszę Cię
także o modlitwę w intencji dobrego męża, abym poznała dobrego i wartościowego chłopaka, z
którym mogłabym założyć rodzinę.
734 św.Rito Dziękuje Ci za Twe wstzwiennictwo u Jezusa Milosiernego i blagam najgoretszej uproś
u Jezusa Miłosiernego o przemiane serca dla Pawła Klaudii i Mateusza, o spokój w domu i w pracy.
Pomóż mi.Błagam Barbara.
735 Ukochana Święta Rito ponownie błagam Ciebie o Modlitwę i wstawiennictwo do Boga Ojca
Wszechmogącego dla naszego wnuka Dominika. W sierpniu prawdopodobnie 22 go będzie miał
następne szczepienie przypominające, tyle się czyta na temat szkodliwości i powikłań. Błagam aby
nasz ukochany wnuk przeszedł bardzo łagodnie i żeby nie było Żadnych powikłań, aby był bardzo
zdrowym, pogodnym dzieckiem jakim jest teraz. Błagamy Święta Rito i Was ukochane Siostry o
Modlitwę, opiekę, zdrowie dla naszych wnuków, dzieci i dla nas. Dziękuję za otrzynane łaski i opiekę
nad nami. Bóg zapłać.
736 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zdrowie, błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz wszelkie
potrzebne łaski.
M.G.
737 ŚW Rito,prosze aby Paweł do mnie napisał, oraz żebym mogła z nim być. To bardzo ważne i
pilne dla mnie. Karolina
738 św. Rito -- o laski nawrócenia dla mojego syna Darka, o łaski spowiedzi i Komunii św,
uwolnienie z nałogu nikotynizmu i aby przyjął Sakrament Bierzmowania
Bóg zapłać
Elżbieta
739 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując za dotychczasowe wstawiennictwo - o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny oraz w
intencjach Bogu wiadomych.
Ala
740 Ukochana SW. Rito! Jak bardzo dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i pomyślność! Dziękuję
Ci z całego serca za wsparcie. Zwracam sie do Ciebie z ogromną prośbą o zdrowie dla mnie aby moje
nerki były zdrowe i żebym była zdrowa i żeby moja mama była zdrowa oraz tato oraz babcia i
dziadziu oraz mój narzeczony R. Obdarz nas laska zdrowia i dobrego samopoczucia żebyśmy się
kochali i rozumieli i tworzyli szczęśliwa rodzinę. Proszę Cię aby mój związek z R.caly czas się
umacniał i abyśmy się kochali coraz to mocniej. Proszę się również a y udało się zabrac mi moich
rodziców na wakacje tak aby nikt nie ucierpiał i żebyśmy pojechali do F. Tak bardzo Cię proszę
pomóż aby rzeczy tak się poukładały abyśmy spokojne pojechali. Abyśmy spędzili takie wakacje jak
w 2016. Proszę Cię o sile dla moich dziadków i długie życie. Aby w naszym domu zagościł spokój i
harmonia. Proszę Cię abysmy pomyślnie skończyli remont naszego mieszka a tak jak będziemy chcieli
i żeby m była z pracy zadowolona żebym dostała jakaś rekompensata za to rozczarowanie. Pozwól
nam żyć szczęśliwe i zdrowo i pomyślnie. Proszę Cię szczególnie o zdrowie dla dzaidkow żeby
poznali swoje prawnuki jeszcze i rodziców oraz mnie i R.
Wyprodukowano mi te łaski sw Rito i Matki Boskiej i Ojca świętego. Bóg zapłać!!!!
Ae
741 Św. Rito,
Proszę o wstawiennictwo w sprawie rozwiązania problemów dot. pracy mojego męża. Polecam też
Tobie edukację mojego syna oraz zdrowie całej naszej rodziny, zwłaszcza mojego Taty.
Agnieszka

742 Święta Rito błagam Cię o spełnienie moich próśb o które proszę Cię w moich codziennych
modlitwach. Dziękuję z całego serca za to co do tej pory dla mnie uczyniłaś. Zawierzam się Tobie w
Opiece. Prowadź mnie i moich najbliższych.
Z Panem Bogiem.
A.C.
743 Święta Rito proszę dopomóż by się spełniło moje marzenie. Proszę o zdrowie dla całej rodziny.
Uproś u Boga by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Proszę bądź z moją rodziną każdego
dnia i nie opuszczaj nas w naszych potrzebach dnia codziennego. Za wszystkie otrzymanie łaski i
wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
744 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za wszelkie łaski, którymi mnie obdarzasz i proszę o dobre wyniki
dla mojej mamy , o dobre zdrowie dla niej.
A
745 Proszę o wsparcie finansowe
746 Święta Rito, proszę o Twoją pomoc w moim życiu, proszę o łaskę zdrowia, stałej dobrej, godnej
pracy. Proszę żeby moje warunki życiowe rychło się zmieniły na lepsze. Proszę o rychły dar
szczęśliwego małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Proszę żeby moje trudna sytuacja finansowa
uległa zmianie na lepsze, żeby skończyły się moje długi i problemy finansowe oraz mieszkaniowe.
Proszę wesprzyj mnie swoim wstawiennictem do Maryi i Jezusa Chrystusa. TC
747 prosze o modlitwe do Sw Rity .....zeby skonczyly mi sie te trudne do rozwiazania problemy i zeby
sie pojawila dobra kobieta w moim zyciu....a za łaski otrzymane serdecznie dziekuje
748 Prosze o modlitwe w intencjach Mariusza o nawrocenie ,nie wracanie do nalogow oraz o
pozytywne zalatwienie sprawy w sadzie zgodnie z wola Boza.
749 Miłosierny Boże za wstawiennictwem Św. Rity, błagam o cud Zmartwychwstania mojego
małżeństwa i scalaenia mojej Rodziny. Błagam o Opiekę Bożą na każdą chwile życia dla mego Syna i
mojego Wnuczka i tak bardzo dziękuję Bogu za to, że jest przy mnie grzesznym.
750 Święta Rito proszę Cię za twoim wstawiennictwem o łaskę zdrowia dla Teresy, o Boże
Błogosławieństwo dla Ani i Sławka oraz ich dzieci oraz o pozytywne rozwiązanie spraw związanych z
pracą dla Ani.
751 Swieta Rito, dziekuje Bogu za zwaizek w ktorym teraz jestem. Prosze o laske aby rozwijal sie jak
najleopiej oraz o dziecko.
Dziekuje
752 Św. Rito dziekuje za wszystkie otrzymane łaski ,przez Twoje wstawiennictwo proszę o cud
uzdrowienia mnie z cięzkiej choroby ,o dobre wyniki badań i łaske zdrowia dla Mari o trzeźwość dla
jej męża i zgodę w tej rodzinie,o uzdrowienie z depresji dla Weroniki ,i potrzebne łaski dla tej
rodziny,o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Uli,o zdrowie dla całej rodziny,o silną wiarę i
potrzebne łaski dla syna i Kasi
753 Mam na imię Sylwia i Proszę o to abym była dobrą matką dla Amelki. Aby Pan Bóg dał mi siłę w
pokonywaniu trudności które pojawią się na mojej drodze
754 Kochana św.Rito proszę cie o dobrego męża i wybranie dobrej drogi dla córki Izabeli , błagam z
pokorą za nią,wstawiaj się do Pana i błogosław jej oraz jej związek z chłopakiem Patrykiem.
Błogosław im i wstawiaj się do Pana o łaski dla nich.
Pomóż jej aby rzuciła palenie papierosów, daj je siłę i wytrwałość do tego.
Gorąco proszę prowadź ją każdego dnia.

Pokornie błagam o uleczenie jej kolana po wypadku, niech się noga dobrze zagoi.
Błagam pokornie.
Proszę gorąco o życie wieczne o oglądanie Pana twarzą w twarz dla śp .Magdaleny,śp.Zofii
,sp.Mariana oraz o uzdrowienie dla męża Ryszarda .Zabierz Panie drżenie jego rąk,ból kręgosłupa i
łokcia i daj mu łaskę zdrowia i siły.
Błagam o wybaczenie za moje złe zachowanie względem niego,obdarz go Panie zdrowiem i długim
życiem ze mną błagam cie Rito wstawiaj się za niego do Pana Jezusa aby był zdrowy i silny.
Proszę też pokornie o pomoc w pracy. Proszę aby była spokojna i mila atmosfera. Błagam o pomoc w
kontaktach z szefową i koleżankami oraz z Ewą,pomóż aby te nasze relacje się poprawiły. Oddaje ci
moją prace, proszę prowadź mnie w tym trudnym,nowym czasie.
Święta cudowna Rito pomóż mi i wstawiaj się w moich prośbach,pokornie proszę.
Proszę pokornie o sprzedanie mieszkania w dobrej dla nas ceie.
Daj mnie i mojej rodzinie zdrowie. Oddaje ci Panie wszystkie moje sprawy i wszystkich których
kocham. Pokieruj nami i miej nas w swej opiece. Jezu Ufam Tobie. Dziękuję za wszystkie laski.
Agnieszka
755 Sw Rito prosze o uleczenie ok. Magda
756 Proszę o modlitwę w intencji o przetrwanie w pracy i dobre wyniki.
Proszę o modlitwę o dobre zdrowie psychiczne i fizyczne..
757 Św. Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, proszę Cię o dalszą pomoc dla
mojej rodziny, przede wszystkim o zdrowie. Pomóż mi w sprawie Ci wiadomej, bardzo Cię proszę.
Twoja Wierna Czcicielka
758 Św. Rito z Cascia, proszę Cię o uwolnienie z depresji, zabierz ode mnie lęk i strach, który mnie
paraliżuje i nie pozwala normalnie żyć.
Arek
759 Święta Rito,
dziękuję, że wysłuchujesz mnie i wstawiasz się za mną u Pana Jezusa.
Proszę Cię o pomoc w zmianie pracy - o znalezienie nowej, dobrej pracy.
Gosia
760 Prośba zdanie egzaminów przez M. i A.
oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy przez M., K., T., I
761 Pisze w sprawie intencji - proszę o modlitwę za mnie i za moja rodzinę. Prosze o to abym miała
pracę i mogła utrzymać siebie i dzieci. Abym mogła pójść na szkolenia i podnosić swoje kwalifikacje
aby zdobyć lepsza prace i móc godnie zyć. Sama wychowuje dzieci dlatego praca jest dla mnie
ważna. Prosze o zdrowie dla mnie i dzieci. Prosze o modlitwe w sprawie miłości aby Jarek oitworzy
serce na mnie abys mogli byc razem i tworzyc wspólnie rodzine
Bóg zapłać
Magda
762 Święta Rito błagam cię o pomoc i łaskę abym mogła jak najszybciej zdobyć potrzebne środki na
spłatę wszystkich zobowiązań finansowych aby nie stracić męża aby nie rozpadło się moje
małżeństwo, ratuj święta od beznadziejnych przypadków bo mój taki jest tylko w tobie cała moja
nadzieja oddaje się cała tobie pod opiekę i moje małżeństwo też tobie pod opiekę oddaje Małgorzata
763 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny.
Szczególnie o zdrowie i pomoc w pewnych bardzo niepokojących problemach zdrowotnych.
2. Dla Synka - o pomoc w pewnych sprawach, uzdrowienie z wady wzroku i innych problemów
zdrowotnych, o dobre relacje i przyjaźnie z kolegami, dalsze dobre wyniki w nauce.

3. O wzajemną wyrozumiałość, ciepło, szacunek i miłość w naszej rodzinie. O kontynuację częstej
spowiedzi i Komunii św. dla Żony, o znalezienie dla Niej odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego,
spełnienie marzeń, planów zawodowych i życiowych.
4. O pomoc, powodzenie i dobre wybory w aktualnych planach i decyzjach osobistych,
mieszkaniowych i zawodowych. O pomoc w znalezieniu dobrego mieszkania lub domu oraz w pewnej
sprawie. O powodzenie obecnych i przyszłych projektów i planów zawodowych, a szczególnie tych,
za które obecnie się bardzo modlę.
5. O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla najbliższych, szczególnie Rodziców. O uzdrowienie
dla Mamy i Teściów. O częstą Komunię Św. dla Mamy. O akceptację w środowisku dla siostrzeńca.
6. O radość życia wiecznego dla śp. Babci i Taty, pocieszenie, zdrowie, łaski Ducha Św. i opiekę Bożą
dla Mamy, z podziękowaniem Dobremu Bogu za całe życie Babci i Taty, dobrą śmierć i wszystkie
otrzymane łaski podczas ich choroby. O radość życia wiecznego dla najbliższych.
7. Za duszę ś.p. Marka, ś.p. Jacka i ś.p. Janiny i za ich rodziny. O zdrowie poważnie chorych córek
znajomych. O zdrowie dla żon pewnych znajomych. O ulżenie w cierpieniach i szczęśliwą śmierć dla
ciężko chorego Jacka oraz radość życia wiecznego.
8. O bezpieczny i szczęśliwy daleki wyjazd wakacyjny i o obecność oraz opiekę Bożą w każdym dniu
wakacji.
9. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej
764 Błagam Cię święta Rito o natychmiastową pomoc , błagam cię spraw abym mogła zdobyć
potrzebne środki na spłatę wszystkich zobowiązań finansowych aby nie rozpadło się moje
małżeństwo. Ratuj święta Rito proszę cię o pomoc .
765 Swieta Rito
Prosze Cie zebys zalatwila mi najszybciej jak to mozliwe wwpiatek dokument p45 inzaswiadczenie o
niekaralnosci ora's prace w domu starcow.i zeby nie zamkneli mi konta bankowego. Ty wiesz jak to
jest wazne DLA mnie I mojej rodziny zeby miec prace.prosze tez za swoim synem zeby sie nie
Martwil brakiem pieniedzy I pracy oraz jak sie utrzyma na studiach. Prosze tez o dobre autorytet
DLA niego oraz zeby Bog uzupelnil w nim braki spowodowane nieobecoscia ojca. Prosze tez o
wyjscie ze smutku DLA niego I oddanych przyjaciol I nawrocenia I uzdrowienie
Prosi joanna
766 Proszę o modlitwę o błogosławieństwo Boże w pracy, życiu osobistym i rodzinnym, o zdrowie i
potrzebne łaski, także dla moich bliskich. Także intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
Ewa R.
767 Proszę o modlitwę o pomoc w spłacie zadłużenia.Zgode w rodzinie.Za osoby które mi pomogly. .
Za moje dzieci i milosc w małżeństwie
768 Święta Rito wyjednaj mi i mojej rodzinie łaski najpotrzebniejsze na ten czas Amen.
769 Proszę o modlitwę o pomoc w splacie zadluzen O zdrowie zgode i sily . Za wszystkie osoby które
mi pomogły. O zgodę w małżeństwie
Teresa
770 Kochana święta Rito proszę o szybką decyzję partnera o małżeństwie. R
771 Najukochansza Św. Rito
Błagam Cię o cud zdrowia dla taty, mamy, Asi, Kacpra, Emi, Ani, chłopaków i dla mnie. Uchroni nas
przed złem, nieszczęściem, od chorób i zmartwień. Proszę Cię o dobre wyniki badań które czekają
moja rodzinę, nie opuszczaj nas w potrzebie....

Dziekuje
Twoja M
772 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo. O łaskę zdrowia dla Babci i dobry wynik biopsji.
773 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski i proszę o odnowienie kontaktów z synem Łukaszem i
wnuczką Mają.

