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Intencje z dnia 9 stycznia:
534 Świeta Rito proszę o wyjednanie łask zdrowia dla Grzegorza żeby Bóg uleczył go z hiponatremii i
spastyczności ,żeby przywrócił mu zdrowie i sprawność. Proszę o łaskę zdrowia dla mamy żeby
mogła bez bólu chodzić i miała dobre wyniki badań o uzdrowienie mnie z chorób
autoimmunologicznych ,a mojego tatę z nałogów oraz o łaskę miłości ,pokoju ,radości dla całej naszej
rodziny.
535 o siły dla mnie i zdrowie o spokój zgodę i prace dla syna -matka
536 Św. Rito prosze Cię o cierpliwość , spokój i opanowanie , abym mogła zjednaczać własną rodzinę
, budować ciepło i harmonię, uczyć dobroci , proszę daj nam zdrowie i wyproś razem znami Boże
Błogosławieństwo i wsparcie dla naszej rodziny.
Św. Rito pomóż mężowi w rozwinięciu własnej działalnośc. Proszę Cię o Błogosławieństwo w
szczególności dla niego.
537 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 o zdrowie dla Ewy.
Proszę o pomoc w mojej trudnej sytuacji życiowej, która leży mi głęboko na sercu,a z którą cały czas
nie umiem sobie poradzić. Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w
podejmowaniu właściwych decyzji i trwał przy mnie nadal. Dla mnie Proszę o zdrowie i o pomoc w
podjęciu właściwej decyzji w moim życiu prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę bym nie straciła
pracy, by szanowano i doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej
całkowicie się poddała.
Mariola
538 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 trwały związek w postaci małżeństwa i poczęcia
zdrowego dziecka) o ich skuteczne, szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie. o zdrowie i
przemiane Rafała. o zdrowie Jasi. 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. Bóg zapłać.
539 Św. Rito proszę prowadź mnie i moją całą rodzinę, proszę pomagaj nam nieustannie, pomagaj
zwalczać wszelkie zło, kłotnie, alkoholizm taty, proszę nie dopuść do tego, by pojawiały się konflikty
czy też przekleństwa z jego strony, proszę zajmij się tym. Proszę o zdrowie dla mnie, dla całej
rodziny, dla mamy, o możliwośc pielgrzymki dla mnie i jej do Cascia, proszę o dobrą pracę i o dalszą
opiekę dla najbliższych. Proszę również o nawrócenie dla Katarzyny, od lat nie uczestniczącej w mszy
św. czy też spowiedzi św. Dla Ciebie nie ma speaw niemożliwych, proszę nakieruj ją na powrót do
Kościoła, proszę Cię o to nieustannie.Miej w opiece również Dusze Czyścowe z rodziny i nzajomych.
Dziękuje Ci św. Rito za wszelkie łaski, za najmłodszych w rodzinie i równiez te dzieci, które w
niedalekiej przyszłości pojawią sie na tym swiecie. M
540 Kochane Siostry ,proszę o modliwe za moja rodzinę o zdrowie dla mojej corki , synka ,męże i
moje mamy ktora cierpi na zwyrodnienie kosci , jak rowniez za mnie o uzdrowienie z SM.

Sw.Rito. Pomoz proszę Oli na studiach zdac wszystkie egzaminy i Michałowi napisac dobrze
egazamnin gimnazjalny. Proszę Cie pomoz Jarkowi poukłac i rozwiazac wszystkie trudne sprawy .
Sw Rito, dziekuje za wszsytkie otrzymane łaski
joanna
541 Z prosba o laske nauki , wysokich ocen dla syna Adriana. Laske pracy w Toronto na Bay St.Zone
Polke katoliczke. Prosze o laske malzenstwa i macierzynstwa dla siostry Magdaleny.
mama i siostra
542 Św Rito proszę Cię w pewnej intencji znanej Bogu.
543 proszę o modlitwę w intencji miłości między Anią a Markiem i wybawienia dusz cierpiących w
czyśćcu z ich cierpień. Amen.
Bóg zapłać.
Ania
544 Proszę o modlitwę w intencji zmarłej 3 stycznia Mamy, o przyjęcie do Domu Pana i opiekę nad
rodziną zmarłej.
Pozdrawiam
Jan
545 Święta Rito zwracam się do Ciebie z ogromną prośbą i bólem. Proszę wysłuchaj moich próśb,
pomóż mi odzyskać Wojtka, proszę z całych sił. Daj mi Święta Rito jakiś znak co mam jeszcze zrobić.
Będę bardzo wdzięczna za wszelką pomoc. Asia
546 Świeta kochana Rito,
Dziękuję za dotychczasową pomoc i siłę, proszę Cię o to, abym dała radę przez te 2 lata w intencji
Tobie wiadomej, proszę czuwaj nade mną i moim zdrowiem, nad moimi dziećmi, proszę o miłość w
małżeństwie i aby nasze plany się spełniły, czuwaj w każdej minucie nad wszystkim
J.A
547 Ukochana Święta Rito,
dziękuję Ci za wszelką opiekę i wstawiennictwo u Pana za naszą rodzinką. Proszę o wypraszanie
dalszych łask dla nas. Z całego serca proszę Cię aby nasze Dzieciątko było zdrowe, prawidłowo się
rozwijało i o szczęśliwe rozwiązanie. Błagam wstaw się za moimi prośbami u Pana. Dziękuję Ci z
całego serca.
Zawsze Twoja E.
548 Święta Rito uproś u Pana Boga łaskę zdrowia dla moich dzieci, Marcina, Michała , Nikodema i
Maksyma. Uproś u Pana Boga łaskę zdrowia dla mojego męża Czesława. Miej w opiece Cała moją
rodzinę. Maria.
549 Proszę w włączenie następującej intencji
O opiekę Św Rity nad moim synem Michałem , synową Karoliną i wnukiem Krzysiem
550 Sw Rito dzisiaj proszę Cię pomóż mi w ważnej sprawie bym otrzymała to o co proszę. uratuj nas
kochana Sw Rito, zabierz z naszego mieszkania dreczace nas problemy. zabierz teraz. pomoz
finansowo. Sw Rito postaw na naszej drodze dobrych ludzi którzy nam pomogą. Sw Rito daj zdrowie
córce, rodzicom i bratu. Sw Rito pomóż też mi bym miała okres. by dobrze pracowały moje kobiece
narządy. Sw Rito zabierz od córki natrętne myśli. Blagam Cię o to ukochana Że Rito.Anna
551 Bogu znana intencja. Proszę o wsparcie. AM
552 Prosze cie sw.rito K.M. o zdrowie dla nas oraz moich wnuczek dziekuje za otrzymane laski Bog
zaplac. K.M.

553 Święta Rito wyproś u Pana Boga zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień dla całej mojej
rodziny. Proszę o opiekę Bożą nad moją rodziną. Sławomir
554 proszę o modlitwę do Św. Rity o jej orędownictwo w rozwiązaniu moich problemów z pracą oraz
o pogłębienie mojej wiary. Paweł
555 Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę o dar macierzyństwa, aby wszystkie moje problemy
zdrowotne zniknęły.
Proszę o opiekę nad cała moją rodziną.
Gosia
556 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o pokój wewnętrzny i dobre relacje w pracy
- o zdrowie i potrzebne łaski dla córki Justynki
- o silną wiarę oraz o dobrego męża dla chrześnicy Magdy
- o zdrowie dla Pani Teresy, chorej na raka wątroby
557 Święta Rito za wszystkie otrzymane łaski bardzo Ci dziękuję. Proszę Cię aby syn podszedł
jeszcze raz do matury i zdał i żeby był szczęśliwy. Za mężem proszę by nie był uzależniony od gier
komputerowych i był taki jak Święty Józef. Proszę by relacje się poprawiły syna z innymi osobami i
by był ministranten. O dar drugiego dziecka proszę.
558 Św Rito proszę pomóż mi zacząć od nowa z Radkiem tak jak się podoba Bogu
559 *pomóż mi wygrać Święta Rito wstaw się za mną. pomóż mojemu me,owi bo się polubił. niech
się wydarzy coś żeby się opamietal zerwał z grzechem i wrócił do rodziny. ja mu wszystko wybaczam
i kocham go. wypros mi Rito laskę ocalenia mojego małżeństwa i rodziny. Aga
560 Św. Rito ukochana nigdy jeszcze mnie nie zostawiłaś ani mojej rodziny samej z problemami,
zawsze nam pomogłaś. Dlatego i tym razem pragnę prosić Cię o ratunek dla mojej Babci, aby lekarz
miał dla niej dobre nowiny, aby była zdrowa i żyła długo w spokoju, zdrowiu i radości. Pomóż jej aby
była zdrowa i nie miała nic złośliwego i zapomniała o tej operacji aby mogła pracować i robić rzeczy
takie jak do tej pory, żeby zdrowie jej dopisywało żeby była silna i mogła Ci dziękować za łaskę
zdrowia. Proszę Cię św. Rito wymódl zdrowie dla mojej babci, poproś Matkę Boską i Ojca Świętego o
łaskę dla mojej Babci. Proszę Cię pozwól żeby ten koszmar jaki przeżywamy już się skończył i nigdy
nie wrócił a babcia szybko doszła do siebie. Św. Rito udziel mi tej łaski zdrowia dla babci. Proszę Cię,
jeszcze nigdy nas nie opuściłaś, nie opuszczaj też teraz tak bardzo Cię proszę. Chcemy i będziemy żyć
pobożnie i skromnie ale obdarz moją babcię łaską zdrowia. Błagam Cię spełnij moją prośbę
wysłuchaj mnie i zachowaj od złego. AE
561 Pokornie proszę o modlitwę o scalenie małżeństwa Małgorzaty i Igora i nie orzekanie rozwodu.
Małgorzata
562 Dziękuję za wyproszenie łaski poczęcia dziecka. Proszę o modlitwę o szczęśliwy poród zdrowie
dla mojej małej córeczki. Chwała Panu, edyta
563 Droga Święta Rito, w dalszym ciągu bardzo Cię proszę o modlitewne wsparcie dla całej mojej
rodziny. Pomału moja sytuacja rodzinna zaczyna się normować i stabilizować, wierze że to dzieje się
właśnie za Twoim wstawiennictwem, za co serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że będzie
jeszcze lepiej, dlatego też proszę Cię otaczaj nas swoją opieką i wstawiaj się za nami u Pana.
Szczególnie proszę o wstawiennictwo i modlitwę w intencji mojej matki, o zdrowie i ulgę w
cierpieniu. Święta Rito módl się gorąco za mnie i całą moją rodzinę.
M.

564 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami. Proszę o siłę, cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w tej ciężkiej dla nas drodze. Proszę
abyśmy pozbyli się złości i poczucia niesprawiedliwości.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Ania
565 Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji za wstawiennictwem Św. Rity :
o uzdrowienie moich relacji z ludźmi !
Pozdrawiam Siostry serdecznie i bardzo dziękuję za modlitwę w mojej intencji !
Krzysztof
566 Święta Rito wiele razy odczułem Twoje wstawiennictwo w moich beznadziejnych sprawach.
Proszę raz jeszcze o wstawiennictwo za mną u Pana Jezusa by moje problemy zostały rozwiązane.
Bym mógł znaleźć nową dobrze płatną pracę bym mógł wyjść z moich kłopotów.
Z poważaniem
Jarosław
567 o zdrowie i uwolnienie oraz Boże błogosławieństwo dla Marty i jej rodziny
568 Święta Rito proszę uproś Ojca Naszego o łaskę znoszenia bólu i cierpienia dla moich rodziców.
Jeżeli będzie wolą Bożą proszę o łaskę zdrowia dla rodziców, ponieważ każde boryka się z bólami
kręgosłupa, nadciśnieniem .
Dziękuję za wszystkie łaskie, którymi mnie obdarzyłaś.
569 Blagam nieustannie sw Rito wypros u Boga milosc Macka aby sie nie oddalal.Aby pani dyrektor
miala dla mnie prace.Bog zaplac Joanna
570 Swieta Rito bardzo Cię proszę o rozwiązanie naszej sytuacji mieszkaniowej o dostanie nowego
kredytu hipotecznego i o zmniejszenie kosztów miesięcznych naszych wydatków mieszkaniowych.
571 O pomyślne rozwiązanie problemów zdrowotnych Wojciecha, Ewy i Alicji
572 Święta Rito,patronko spraw beznadziejnych, proszę o modlitwę w
intencji uzdrowienia i o ulgę w cierpieniu dla mojej ciężko chorej
mamy Krystyny.
Powierz ją opiece nasza Pana Jezusa Miłosiernego,by pomógł jej w
dźwiganiu krzyża i pocieszył.
Alicja
573 Bogu znane intencje
574 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.
O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bieżmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstaiennictwo i modlitwy wszystich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i będą mogły przystąpić do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedłógo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
575 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia duchowego i psychicznego dla mojego brata
Przemysława
Bóg zapłać!

Ewa
576 Proszę Cię Święta Rito aby tym razem wszystko się powiodło i abym zdobyła tytuł magistra w
tym semestrze.
Dziękuję za pomoc, której udzielałaś mi już wielokrotnie.
Proszę pomóż mi w tej sprawie. Amen.
577 Proszę o modlitwę za duszę mojej mamy w I rocznicę jej śmierci.
Asia
578 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, żeby syn sprostał wymaganiom w pracy, dobrego męża dla córki,
dobrą żonę dla syna. Dziękuję za to, że syn ma pracę i błagam, żeby dał sobie radę
579 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski.
Wstaw się u Pana i uproś proszę pracę dla mojego męża.
Wspomoz w trakcie okresu próbnego abym dostała pracę w gabinecie.
Proszę droga święta o zdrowie i pokój w naszej rodzinie oraz pozytywne i szybkie zakończenie
procesu.
580 Św Rito.
Proszę Cię o pomoc w mojej chorobie, z dnia na dzień czuje się coraz gorzej..... mam chore uszy i
chore drogi rodne. Nie poddaje się i trwam w modlitwie codziennie
Aby dobry Bóg się nade mną ulitował ! Proszę usłysz moje błagania i proszę chroń broń moja babcie
od chorób szpitali i demencji ......wyproś u Boga poprawę jej stanu psychicznego ! Opiekuj się cała
moja rodzina i moimi sprawami !
Paulina
581 Kochana Święta Rito.Pomóż mi zdobyć środki finansowe w styczniu na opłacenie wszystkich
ważnych opłat, które muszę zrobić w lutym.
Szczerze Ci oddana
Anna
582 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia Beaty o ulecznie z choroby
Damian
583 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga w sprawie zdrowia mojej mamy Teresy.
Proszę wyproś dla niej łaskę powrotu do zdrowia i pełni sił. Daj jej siłę w walce z chorobą.
Dominika
584 Św. Rito!
Bardzo dziekuję za dotychczasową ogromna pomoc i wstawiennictwo w moim życiu.
Jednoczęśnie proszę i błagam i kolejne łaski. Chcę być bliżej Boga i wiem że jest to mozliwe, gdyby
udało mi się stworzyc dobra kochającą rodzinę. Prosze o tę łaskę.
Proszę aby Darek, którego widze w roli ojca moich dzieci zdecydował się na ten krok i zaakceptował
wszystkie moje słabosci, tak jak ja to robię.
Proszę Ciebie także o pomoc w wyjściu z długów i uratowaniu tego co posiadam. Z uwagi na to ze
przecieś całe swoje ie poswieciłam ciężkiej pracy.
Twoja wierna czcicielka
585 Święta Rito, proszę o pomoc w zdaniem ważne egzaminu;), Marta.
586 Bardzo prosze o modliwe za dar mowy i madrosci dla mojego syna Mikolaja ktory urodzil sie z
choroba genetyczna.
Z gory dziekuje za modlitwe !

Wierze i modle sie zeby Sw.Rita zaniosla nasze prosby do Boga
mama
Agnieszka
587 Św. Rito
Dziekuje za cudowny pobyt w domu, dziekuje za rodzine.
Prosze pomoz mi wyjsc z nałogu.
Prosze Cie o siłe do zycia i trwania w trudnym malzenstwie z trudnym czlowiekiem.
Prosze pomoz mi wychowac sunka w wierze katolickiej.
Prosze pomoz mi wyjsc z choroby.
Prosze o sile do walki z problemami i przeciwnosciami losu, prosze o sile.
Dziekuje
Justyna
588 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
O zdrowie i siłę w ciężkiej chorobie dla Andrzeja
O błogosławieństwo Boże w moim związku oraz o dar dziecka i ślubu i przemyślenie tej kwestii przez
osobę Tobie dobrze znanej, aby zrozumiał, że dziecko to dar, a nie problem.
Bardzo proszę Święta Rito, wstaw się u naszego Pana, błagam Cię o pomoc.
Twoja C.
589 zawsze i n iesutajaco i bardzo mocne blaganie o dobre zdrowie dla Stefanka, a dla mamy o dobry
wybor pracy
Z pozdrowieniami, JK
590 Sw. Rito upros u Serca Jezusowego laske zbawienia,przebaczenia,szczesliwa smierc, uzdrowienia
Mojego na duszy i ciele blogoslawienstwo Boze w Nowym Roku dla Mojej Rodziny
591 Św. Rito,
proszę o wstawiennictwo w sprawie stabilizacji zawodowej mojego męża Piotra oraz spokój ducha i
nadzieję dla niego.
Agnieszka
592 Św. Rito módl się o łaskę nawrócenia dla mojej Chrześniaczki i jej przyszłego męża.
matka Chrzestna
593 Sw. Rito proszę módl się o wszystkie łaski potrzebne dla mojego Męża, dla moich Dzieci,
Wnuków i dla mnie.
matka
594 Drogie Siostry!
Proszę o modlitwę w moich intencjach: o ułożenie życia uczuciowego z odpowiednim mężczyzną, o
ukończenie studiów i zaliczenie pracy licencjackiej na 5, o zdrowie dla mnie i bliskich i o rozwiązanie
problemów finansowych.
Bóg zapłać.
595 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji wszelkich potrzebnych łask dla Edyty
oraz o prawidłowy rozwój poczętego dziecka. Proszę również o uczciwą i błogosławioną pracę i
uzdrowienie wewnętrzne ze skutków alkoholizmu w rodzinach.
Bóg zapłać. Łukasz.
596 Intencja znana Panu Bogu.
Iwona K.
597 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły dla Rodziców i Kuby...!

Dziękuję
AB
598 Sw. Rito! Proszę Cię o zdrowie dla mojej nowonarodzonej wnuczki Natalii,dla wnuka Olusia, dla
męża oraz moich synów Michała i Jacka.Bądż przy nas zawsze i nie opuszczaj nas.
599 Sw.Rito prosze o modlitwe i wstawiennictwo Pana Boga, o zdrowie dla mnie i dla mojego męza
Mirka, o poprawe sytuacji finansowej, prosze o zdrowie dla mojej mamy janiny. Joanna
600 Proszę o modlitwę w intencji powodzenia przedsięwzięcia, które jest podstawą zarobkownią i
utrzymania dla kilku rodzin. Oby Bóg nas chronił i nam błogosławił.
Proszę również o modlitwę w intencji pracy dla mnie, zgodnej z moimi planami zawodowymi i o
pozyskanie dobrego promotora.
Mateusz
601 Sw.Rito prosze o modlitwe i wstawiennictwo u Boga o zdrowie dla mojego taty sylwestra .Bóg
zapłac !joanna
602 proszę o modlitwę w intencjach:
- o potrzebne łaski dla Mari, Józefa, Stanisława, Grzegorza, Elżbiety, Mateusza, Rafała, Zuzanny,
Wiktora.
Pozdrawiam, Agneszka
603 Sw.Rito prosze cie o zdrowie dla mojego brata Arkadiusza zeby wyszedł z powaznej choroby
schizofreni i był zdrowy i normalnie funkcjonowal. i zeby Zus przyznał bratu rentę z tytułu
niezdolnosci do pracy.Prosze cie sw.Rito o wstawiennictwo u pan Boga.Joanna.
604 Droga Święta Rito proszę Cię o Twoje wstawiennictwo w mojej sprawie proszę żeby syn spał w
przedszkolu i był tam samodzielny proszę o mądrość dla mnie w podejmowaniu decyzji proszę o
dobrą pracę dla mnie i żebym umiała pogodzić obowiązki domowe z zawodowymi dziękuje za
wszystkie wysłuchane prośby
z wdziecznością
605 Niezmiennie modlę się o szczęście z Rafałem
606 Święta Rito-moja Patronko przed Bożym Tronem, wesprzyj mnie i moje sprawy gorliwą
modlitwą, wyproś dla mnie głęboką wiarę i łaskę miłości dla bliźnich, szczególnie tych,do których
odczuwam głeboką niechęć, zabierz lęk. Wyproś łaski dla mojego małżeństwa. Proszę Cię o
wstawiennictwo w intencji zdrowia najbliższych i najbardziej kochanych mi osób, wyproś ulgę w
cierpieniu przewlekle chorych oraz nawrócenie dla niewierzących. Wyproś łaskę spotkania z Panem
dla najbliższych, którzy odeszli, szczególnie dla mojego teścia Jacka, który odszedl niedawno i dla
mojej ukochanej Mamy oraz cioci. Serdeczne Bóg zapłać! Asia-niegodna czcicielka.
607 Kochane Siostry,
proszę o włączenie mojej intencji dziękczynnej do św. Rity. Dwa lata temu prosiłam o trzeźwość dla
mojego męża i zdanie przeze mnie trudnego egzaminu.
Od tamtej pory mój mąż nie pije, ja zdałam egzamin za pierwszym razem, powoli zaczyna się
układać...Z wielką wdzięcznością dziękuję św. Rito. Nadal proszę o wstawiennictwo o pokój w naszej
rodzinie, dom dla nas i uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe dla nas i naszych 3 córek. Bóg
zapłać.
608 Bardzo proszę Boga przez wstawiennictwo św. Rity o błogosławieństwo w staraniach o pracę.
Maria
609 Panie Boże, dziękuję Ci za doznane łaski.

Święta Rito, dziękuję Ci za wstawiennictwo.
Proszę Cię o modlitwę o dobrą radę.
Proszę Cię o modlitwę o pogodzenie się zwaśnionej rodziny, wzajemną miłość i szacunek.
Proszę Cię o wytrwanie w wierze, zwłaszcza w środowisku ateistów, nie mających dla niej
zrozumienia.
Proszę też o modlitwę za zmarłych:
Mariannę i Tadeusza,
Walerię i Kazimierza,
Agatę i Kazimierza,
Marię i Władysława
Tadeusza
Anna
610 ŚW. RITO!!
Dziękuję z całego serca za wszystko; zdrowie dla męża, zgodę w rodzinie, czystość serca dla
narzeczonych , za pracę.
Naucz mnie jako matkę i żonę cierpliwości i powściągliwości w ocenie innych osób.
ŚW. RITO NAUCZ NAS KOCHAĆ.
Renata
611 Św. Rito proszę Cię o wsparcie w trudach utrzymania rodziny, proszę
Renata
612 Zwracam się o modlitwę za mojego syna. Oby w porę zmądrzał, wykształcił się i ułożył sobie
życie.
Szczęść Boże
Alicja
613 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o mniej stresów w życiu. O to by
mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który zostanie
jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..
Karolina
614 Błagalna o łaskę uzdrowienia.
Święta Rito błagam o łaskę uzdrowienia.
Zofia
615 Za brata Krzysztofa o nawrócenie i wyjście z nałogu
Artur.
616 Św. Rito proszę Cię o pozytywne zakończenie problemu z moim zdrowiem i o dobre wyniki
badań moich i mamy.
617 Święta Rito uproś u Pana łaskę zdrowia dla mojej babci Marii. Aby operacja na którą czeka się
udała i żeby szybko wróciła do zdrowia i nie cierpiała więcej.
Dopomóż Święta Rito mojej babci, w Tobie moja nadzieja...
Anna

618 Prosze o modlitwe do Sw.Rity za wstawiennictwo u naszego Pana w intencji mego syna
Mateusza.Serdeczny Bog zaplac.
619 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby
nowotworowej. Święta Rito módl się za nami.
620 Błagam Św. Ritę o to, aby mój Syn pozbył się nałogu,
proszę o Jego zdrowie, jak również o to , aby otrzymał rentę.
Proszę również, aby nasza sytuacja finansowa uległa
poprawie, aby nasze sprawy w Sądzie skończyły się
pomyślnie dla nas i abyśmy szczęśliwie doczekali się
naszego mieszkania.
Bóg Zapłać
Wdzięczna
621 Św. Rito! Proszę Cię o łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała dla O. i K. . Proszę Cię,
wyproś mi łaskę dobrego męża, który będzie moim przyjacielem. Proszę Cię o wszelkie łaski dla
Karoliny, o łaskę zdrowia dla Wojciecha, Marii i Mirosławy oraz dla całej mojej rodziny.
622 Kochana Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę Cię z całych sił
aby mój Tata wyzdrowial i wrócił że szpitala do domu. Aby Mama także była zdrowa i miała siłę do
opieki nad Tata. Aby ominęło nas zło, a dobro zamieszkalo w naszym domu. Proszę Cię także o
pomoc w chorobie alkoholowej mojego męża. Dziękuję,że czuje Twoja opiekę każdego dnia. Milena
623 Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do
walki z chorobą nowotworową. Proszę aby chemia pomogła, aby przeszedł ją tata łagodnie. Aby guz
udało się zmniejszyć i wyciąć i aby była poprawa wyników.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
Błagam Cie z całego serca aby mój tata wyzdrowiał. Aby każdy kolejny dzień przynosił poprawę jego
zdrowia.
Pozdrawiam
Joanna
624 Moje intencje: o pokój w rodzinie, o samochód dla mamy, za dusze babci i nas w tym wszystkim,
o pełnię życia dla relacji z G i błogosławieństwa nad nią we wszystkichjej intencjach, o spotkanie z
nią jeszcze w tym miesiącu i stałość spotkań już do końca życia, Żywy kontakt, O pracę dla mnie –
od pana, wolność od..., Nawrócenia pewnych osób, chrzciny dla pewnego dziecka Wspólnotę dla
mnie I we wszystkich moich intencjach serca Bóg zapłać! Niech Pan wam błogosławi!
625 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za opiekę i obecność w naszym życiu. Każdego dnia
doświadczam jak wielkim darem jest modlitwa za Twoim pośrednictwem. Każdego dnia doświadczam
dzięki Tobie wielu łask i sił.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby miesiąc styczeń przyniósł pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas ważnych a
zarazem trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z
chorobą nowotworową. Proszę aby chemia pomogła, aby przeszedł ją tata łagodnie. Proszę aby była
poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo

dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
Pomóż aby nowy rok był dla niej lepszy.
Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Aby udało mu się pozytywnie załatwić sprawy związane z
kupnem mieszkania i pracą. Chciałabym również Św. Rito być dla niego wsparciem. Proszę o pomoc
aby nasze stosunki były oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i aby poczuł, że zawsze może na
mnie liczyć. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
Proszę Cię również o siłę, odwagę i mądrość. Proszę o zdrowie dla siebie i męża.
Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich oraz zmarłą 01.08. Annę
Wachcińską i 30.08. Janinę Polanowską.
Pomóż mi również abym wreszcie znalazła w sobie siłę i silną wolę do realizacji celu sobie
postawionego.
Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
Z serdecznym pozdrowieniem
Joanna
626 Św. Rito proszę o cud uzdrowienia mego układu moczowo-płciowego z zakażenia bakteryjnego, o
uzdrowienie duchowe, o łaskę odpuszczenia kar doczesnych i o zdrowie dla Mamy, Bartek.
627 Sw Rito proszę otocz Olenke opieką i wypros jej uzdrowienie u Pana
628 prośba o zmianę postawy wobec dziecka adoptowanego - matka
629 Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie otrzymane dotychczas łaski. Zwracam się do
Ciebie z gorącą prośbą o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji szczęśliwego bez problemów, komplikacji i infekcji - zakończenia przebiegu leczenia i rehabilitacji mojej Mamy, jej
całkowitego wyleczenia i samodzielnego chodzenia. Proszę Cię także o szczególną opiekę nad moimi
dziećmi, moją siostrą i mną samą. Uproś dla nas zdrowie, siły i błogosławieństwo boże podczas
naszych podróży i pobytu zagranicą. Błagam Cię także o pomoc w sprawach zawodowych, nowe
perspektywy i możliwości, pomyślność planowanych działań i szansę na powrót do pracy
akademickiej i dziennikarskiej. Proszę Cię także o wsparcie w uregulowaniu sytuacji osobistej.
Dziękuję Ci za wszystko, Święta Rito, skuteczna Powierczko spraw trudnych i beznadziejnych.
Elżbieta z Krakowa
630 Św Rito proszę o laske zostania mama po raz drugi proszę żebym zaszla w ciążę i szczęśliwie ja
donosila.
631 Bardzo proszę o nieustające wstawiennictwo Św. Rity, w intencji mojego starszego syna i jego
rozwiązania spraw rodzinnych , proszę o wstawiennictwo dla młodszego syna oraz dla mnie w
intencji znalezienia godziwej pracy.
Irmina z Warszawy
632 O pomoc i dar mądrości dla Sylwii w sesji egzaminacyjnej
633 Święta Rito,
bardzo dziękuję za wszystko co zrobiłaś wystawiając się ze mną u Pana Boga. Proszę Cię o
wstawiennictwo w Nowym Roku za zdrowie dla całej mojej rodziny, powodzenie w pracy oraz

poprawienie sytuacji finansowej. Proszę również o życiową mądrość oraz pomyślność w zrobieniu
wymarzonego prawa jazdy. Pragnę być dobrym i odpowiedzialnym kierowcą.
K.
634 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszej Mamy Halinki z choroby nowotworowej oraz
siły dla Niej do pokonania choroby.
Mama jest po kilku cyklach leczenia chemioterapią i resekcji dwunastnicy oraz wątroby (dwa lata
walki z chorobą), a lekarz prowadzący po ostatnich wynikach badań chyba się poddał mówiąc, że nie
widzi dalszej możliwości leczenia.
Jezu kochamy Cię i ufamy Tobie.
635 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski pracy, której bym podołał, i gdzie
mógłbym się realizować. P.
636 Serdecznie proszę o modlitwę za Martynę o uzdrowienie z choroby guza mózgu. Martyna ma
dwoje dzieci i z trzecim jest w ciąży. Kochane siostry proszę polecajcie ją w swych modlitwach .amen
637 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, łaskę macierzyństwa dla Pauliny i
Pauli oraz pomoc i pomyślne rozwiązanie spraw zawodowych.
Twoja Czcicielka
638 Prosze o wlaczenie w modlitwie nowennowej intencji o laske macierzynstwa...
639 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Marcina i Daniela.
640 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję 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 i 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. Spraw aby
moja Córka odnalazła swoje miejsce na Ziemi i żebyśmy my znaleźli odpowiednie mieszkanie, które
będzie naszym azylem i w którym będziemy szczęśliwi.
Danuta
641 Święta Rito proszę Cię o modlitwę w intencji mojego Syna Konrada. O cud uzdrowienia Go ze
ślepoty powstałej po operacji guza mózgu oraz o poprawę sytuacji rodzinnej i finansowej .
Ewa
642 Proszę święta Rito o zdrowie dla Renaty i Wiktora
643 Święta Rito , wstaw się za mną u naszego Pana Boga , abym mógł wreście normalnie
funkcjonować. Sam sobie nie dam rady. Proszę pokornie o Twoją pomoc.
Czarek.
644 właśnie dokładnie w trakcie nowenny będę na rekolekcjach ignacjańskich (2 tydzień),
rozeznawać i szukać woli Bożej na moje życie, szczególnie zawodowe. Bardzo proszę o wsparcie
modlitewne
Sylwia
645 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,

Haliny, cioci Zdzisławy i babci Marianny, w intencji uzdrowienia mojej siostry, Izabeli z raka piersi,
oraz w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii i łysienia. Bóg zapłać!
Magdalena
646 Święta Rito, proszę uproś mi łaskę zdrowia dla mojej rodziny a szczególnie dla mamusi
zmagającej się z choroba nowotworową. Dziękuję Ci za wszystko.
647 Proszę ..
Tomasz
648 Prosze o modlitwe za Olivera i Agnieszke.
Prosimy o Blogoslawienstwo Boze na rok 2018.
Bog zaplac
Agnes
649 Prosze o modlitwę w intencji zdrowia mojego i moich bliskich oraz pomyślności i przyplywu
zleceń w pracy, biznesie i powodzenia w sprawach finansowych
650 Proszę o dołączenie intencji.
Dziękuję Święta Rito za łaski, które wymodliłaś w intencji mojej rodziny.
Święta Rito proszę módl się za moją rodzinę o potrzebne łaski a w szczególności o pojednanie i
miłość wzajemną a także o powrót do zdrowia mojego męża Wojciecha .
Święta Rito z Cascia, módl się za nami!
Bóg Zapłać
Dorota
651 Święta Rito proszę Cię o to aby mama mogła jak najszybciej wrócić do swojego domu.
Dziękuję za pozytywny wyrok w sprawie.
Proszę o nawrócenie męża Igora
652 Bardzo prosze o modlitwe za zgode i spokoj w rodzinie ,a takze poprawe sytuacji finansowej i
odzyskanie pieniedzy.
M.K
653 Prosze o modlitwe i wstawiennictwo SW RITY , o zdrowie, potrzebne laski i wyjscie z
problemow dla mojej calej rodziny i rodzenstwa, oraz o wyproszenie ,, pracy marzen dla mnie., pracy ,
w ktorej bede sie mogla sprawdzic, spelniac i dobrze czuc... Alicja D
654 Prosze o modlitwe oraz wstawiennictwo Sw Rity , o potrzebne laski i zdrowie dla Aleksandry
W i jej meza oraz rodzicow, potrzebne laski dla wszystkich kolezanek i kolegow z pracy o wszelkie
potrzebne laski dla nich.
655 PROSZE O MODLITWE ZA DUSZE ZMARLEJ PANI A. JANCZYSZYN, ZA DUSZE
ZMARLEGO PIOTRA CELINSKIEGO, ZA DUSZE ZMARLEGO DANIELA PIWOWARCZYKA,
ZA DUSZE ZMARLEGO Z.KACZMAREK , ZA DUSZE ZMARLEGO MARIANA OLACZKA,
ZMARLYCH Z RODZIN :DEBKOWSKICH, KACZMAREK, KOLODZIEJCZYKOW,
CELINSKICH , MAJEWSKICH, KOZLOWSKICH, OLEDZKICH I WSZYSTKICH INNYCH
NIEWYMIENIONYCH ZMARLYCH ORAZ DUSZE W CZYSCCU CIERPIACE
656 Św. Rito błagam Cię pomóż mi ubłagać u Pana Jezusa łaskę uzdrowienia dla mnie, proszę o łaskę
nawrócenia i uzdrowienia ciała i duszy dla syna, proszę o zdrowie,wyzwolenie z nałogów i godną
pracę dla męża. Św. Rito wstaw się za nami do Pana Jezusa Miłosiernego i uroś łaski tak bardzo nam
potrzebne.

657 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla moich rodziców Jadwigi i Stanisława.
658 Święta Rito , proszę Cię bardzo mocno o zdrowie mojej mamy. Niech przestanie cierpieć z
powodu bólu . Proszę Cię także o etat dla mnie w pracy . I spełniona miłość wiesz kogo do mnie. ewa
659 Boże , przez wstawiennictwo św. Rity prosze Cię o możliwośc poczęcia dziecka przez Paulinę i
Grzegorza; o dobry wybór drogi życiaowe dla Jakuba, Petry i Jana;
660 Błagam o opiekę i wyproszenie łaski zdrowia dla męża i Marii
661 Prosze o modlitwę za wstawiennictwem św, Rity o uwolnienie mojego syna z nałogów aby
rozpoczął leczenie i uwierzył że z Bożą pomocą może zmienić swoje życie. Proszę aby Bóg umocnił
naszą wiarę i dał siłę przetrwać te trudne chwile. Ufająca w Boże Miłosierdzie matka.
662 o dostanei pracy w tym roku, meza wojtka w 2018, dar potomstwa, laske zdania sesji, za dusze
czysciowe wyjscie z samogwaltu dla piotra wojtka pawla mateusza i zeby zachowali czystosc
przedmalzenska
663 Proszę o modlitwę w intencji Stanisława o łaskę zdrowia. Bardzo proszę.
664 Św. Rito!
Proszę Cię o opiekę, zdrowie i bezpieczeństwo dla mnie i mojej córki.
665 Święta Rito proszę o pomoc w rozwiązaniu moich problemów finansowych. Bóg zapłać. Jezu
oddaję Tobie wszystkie problemy, Tobie zawierzam, Tobie ufam i w Tobie pokładam nadzieję, Ty się
tym zajmij!
666 Święta Rita, proszę o zdrowie dla córki Kamili i wnusi Miry oraz o potrzebne łaski i
błogosławieństwo dla rodziny.
667 Sw.Rito Tysię tym zajmij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
668 SW Rito uchronić mego męża Karola przed zlem .By poczuł Twoja opiekę.i w Imię Jezusa
Chrystusa chroń Go .by mógł być dobrym Ojcem i mężem.Bog zapłać .
669 Sw Rito
Za Twoim. Pośrednictwem proszę cię o zdrowie dla moich synów i meza a w szczególności o
uzdrowienie K.
Proszę o pokoj w rodzinie.
Szczesliwą ciążę K.
670 Święta Rito,
z całego serca, ze wszystkich sił błagam o Twoje wstawiennictwo za mojego męża i za mnie, byśmy
byli zdrowi i mogli się cieszyć w najbliższym czasie z zdrowego potomstwa! Proszę o modlitwę za
nas, by spłynęła na nas Łaska Boga w postaci wymarzonego potomstwa! Proszę także o zdrowie i
opiekę dla naszych najbliższych.
Bóg zapłać!
Joanna
671 Święta Rito proszę cię o wstawiennictwo za Kasią aby nie traciła nadziei na wyzdrowienie z
choroby nowotworowej. Polecam Twojej modlitwie Irka, aby Pan Bóg pomógł mu uporządkować
swoje życie i obdarzał potrzebnymi łaskami. Czuwaj też na Markiem i wypraszaj mu łaski potrzebne
w pracy zawodowej.

672 Św Rito uproś u Boga dla mnie zdrowie bym mogła opiekować się chorym mężem ,by nie musiał
iść do domu opieki.
673 Dziękując Ci, św Rito za dotychczasową opiekę, proszę, pamietaj o nas nadal! Oręduj za nami do
Serca Miłosiernego Jezusa! O Jezu, proszę wysłuchaj moich próśb!
674 Święta Rito, Dziekuje Ci za opieke i wstawiennictwo u Pana. Proszę wypros dla mnie dar
macierzyństwa i zdrowie. Wypros łaskę uległości serca mojego męża i uwolnienie go od egoizmu,
spraw aby rodzina była dla niego najważniejsza. Proszę o uwolnienie z choroby mamy, zdrowie dla
córki i męża. Wypros łaskę stabilnej pracy. Nie opuszczaj mnie święta Rito
675 Kochana św. Rito, proszę z całego serca o uzdrowienie mojej córki Marty.
Proszę o pomoc w wybraniu i odnalezieniu odpowiedniej osoby dla Marty do założenia rodziny, jeśli
jest to zgodne z wolą Bożą i o umocnienie wiary.
Kochana św.,Rito uproś mi wszelkie łaski u Miłosiernego Pana dla mnie i całej mojej Rodziny .
Wiktoria
676 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa kuzynki Eweliny, aby mąż przestał zdradzać żonę...
Anna H.
677 Bardzo proszę w tym miesiącu o modlitwę w intecji:
Ś.p. Waldemara Czajki, Śp. Walerii Ruszkowskiej-Czajki i zmarłych z naszych rodzin o życie wieczne
dla nich,
o zdrowie dla Marcina i łaskę uspokojenia
o dobry wybór szkoły dla Maksymiliana i więcej radości w sercu dla niego
o opiekę, miłość i błogosławieństwo dla naszego małżeństwa Macieja i Moniki.
o Miłosierdzie Boże dla mnie i łaski potrzebne do dobrego życia.
Z Panem Bogiem
Maciej
678 Za przyczyna sw. Rity prosze o laske zdrowie dla mojego taty i potrzebne laski dla syna. Dziekuje
za opieke sw Rity.
679 Bardzo proszę o dołączenie mojej intencji do nowenny. Proszę o modlitwę za mnie, abym umiała
zaufać Bogu i z Jego pomocą definitywnie zerwała bardzo złą relację. Proszę o uwolnienie od
uzależnienia od tej osoby, nawrócenie i siłę do dalszej walki o dobro, siebie i swoje życie.
680 Proszę o modlitwę w intencji o zdrowie dla mojej kochanej żony Barbary, o zdrowie dla: syna
Mateuszka, Barbary, Lidii, Ewy, Kingi i jej mamy żeby szczęśliwie donosiła ciążę, pan kasjerki z
marketu, brata Bogusława i przemianę jego serca oraz przemianę serca chrześniaka Macieja.
681 Św. Rito proszę Cie o ciąże i urodzenie zdrowego dziecka. Proszę Cie także o poprawę sytuacji
finansowej aby nasze życie , moje i mojego męża powróciło na właściwy tor.
Karolina
682 Św. Rito ratuj nas!
683 Święta Rito !Czuwaj nad nami. B.
684 Proszę o łaskę uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej . O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla moich córek i szczęśliwe rozwiazanie dla Joanny. Proszę również o rozwiazanie moich trudnych
spraw.
685 Prosimy łaskę zdrowia dla naszej córeczki Darii ufamy że Darusia zacznie kiedyś samodzielnie
chodzić i mówić prosimy o modlitwę ufni rodzice Beata i Sławek.

686 Święta Rito dziękuję Ci z całego serca za wsparcie i otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem.
Proszę Cię nieustannie o dalszą opiekę nad moją rodziną, o zdrowie dla nas, dla mnie, mojego męża i
naszym malutkich dzieci. Proszę Cię wyproś u Pana łaskę zdrowia dla moich ukochanych rodziców,
dla mojej kochanej siostry i jej rodziny, a także dla moich babć i dziadziusia oraz dla wszystkich
potrzebujących tej łaski. Proszę Cie Święta Rito o zgodę w naszej rodzinie, szacunek i zrozumienie, a
także proszę o pomoc w codziennych trudach, abyśmy odczuwali Twoją obecność, a to utwierdzało
nas w naszej wierze i oddaniu.
Z Panem Bogiem
Monika
687 O Ukochana Sw Rito, nasza niezawodna Patronko polecam Ci cala swoja rodzine proszac o
zdrowie i boze blogoslawienstwo dla Nas w Nowym Roku oraz o niebo dla bliskich zmarlych, w
szczegolnosci dla babci Anieli. Sw Rito prosze Cie o uleczenie z uporczywego tradziku oraz stanow
nerwowo-depresyjnych. Wypros mi radosc i pokoj w sercu. Ukochana Patronko Tobie polecam swoje
malzenstwo proszac o wiecej milosci dla nas, cierpliwosci a takze o najwazniejszy dar - dar
potomstwa. Sw Rito polecam Ci takze nasze prace, przelozonych, wspolpracownikow i przyjaciol..
pomagaj nam we wszystkich kontaktach miedzyludzkich aby byly pelne milosci i zrozumienia.
Niezawodna Patronko Tobie polecam sprawe ulozenia sobie zycia w ojczyznie, zbudowania domu i
znalezienia tam pracy a na czas emigracji dodaj nam sily i otuchy na kazdy dzien! Sw Rito Patronko w
sprawach trudnych i beznadziejnych Modl sie za Nami! Wierna Czcicielka Aneta
688 O zdrowie dla mojej mamy oraz o światło Ducha Świętego do dobrego wykonywania pracy dla
mnie.
Bóg zapłać,
Paulina
689 Zwracam się z prośbą o modlitwę za moich synów Jarka i Kamila, za męża Stanisława, za ojca
Mieczysława, za siostrzeńca Sebastiana, o uwolnienie od wszelkiego zła, zniewoleń nałogów, choroby
psychicznej, skutków grzechów, o zerwanie z mocami ciemności i przylgnięcie do Chrystusa, o
prowadzenie Ducha Świętego, o opiekę Matki Bożej, o wyjednanie łaski wiary .
Serdeczne Bóg zapłać za każde westchnienie,
Matka,żona, córka, ciocia - Barbara
690 Święta Rito proszę o uratowanie narzeczeństwa Anny i Roberta, o wewnętrzne uzdrowienie i
przebaczenie. Abyśmy potrafili się otworzyć na wypełnianie woli Bożej w naszym życiu.
Ciebie prosimy
Anna
691 prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach, dziekuje z Bogiem, Joanna
692 Prosze o pamiec w. Modlitwie
O to abym miala pomoc w centrum integracji spolecznej na najblizsze lata bo moze mi byc bardzo
trudno..
O uzdrowienie duszy i wybaczenie mi grzechow
O uleczenie relacji,ktore sie zakonczyly i opieke nad istniejacymi
O to aby ulozyly mi sie kwestie mieszkaniowe
I prawdziwa milosc z wzajemnością
I o opieke aniolow nade mna i moja rodzina, znajomymi
Z pamiecia w sercu,
Kasia :)
693 Proszę o modlitwe o szczera skruchę Frana za to ze mnie nieuczciwie zwolnił z pracy. Proszę o
łaskę prawdy i sprawiedliwości dla niego jaka atmosferę mi zgotował. Proszę aby poprzez skruchę

zechciał zadośćuczynić mi wyrządzone przykrości. Proszę tez o dobrego męża i o to żebym go już
poznała. Amen
694 bardzo proszę o modlitwę w intencji rozwiązania moich kłopotów w życiu doczesnym dla sprawy
po ludzku nie do rozwiązania a także o łaskę wiary i ufności Panu Jezusowi dla mnie i dzieci
Dorota
695 Proszę o dar poczęcia.
696 Św. Rito usilnie proszę Cię byś wyprosiła u Miłosiernego Boga upragnioną Łaskę uzdrowienia i
błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny.
Pozdrawiam Arnold
697 Święta Rito, dziękuję serdecznie za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski. Błagam
o zdrowie dla całej mojej rodziny. Proszę również o znalezienie prawdziwej miłości i dar małżeństwa i
macierzyństwa dla mnie a także o zdrowie, szczęście i znalezienie miłości dla Tomasza. Błagam nie
zostawiaj mnie w potrzebie.
A.K.
698 Prosimy Cię, Święta Rito, o wyjednanie u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, łaski szczęśliwego
rozwiązania dla Ani, zdrowia jej i dziecka, aby współnie z mężem mogli radować się darem nowego
życia, któremu dali początek i wychować swe dziecko na chwałę Pana i w miłości do Niego.
699 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo za moim synem Kacprem żeby nie zszedł na zła drogę,
zdał maturę i dostał się na studia oraz poukładał pomyślnie swoje sercowe sprawy.
Agnieszka
700 Bogu Znana Intencja. ;(

