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Intencje z dnia 10 czerwca:
699 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej dzięki M.O.;S.i G.by była pracą moich marzeń, o uzyskanie pracy dodatkowej, spłatę
długów tak by nikt mnie nie nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w mocną
przyjaźń lub małżeństwo) o ich skuteczne,szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o zdrowie i
przemianę Rafała.o zdrowie Jasi, Pauliny,Ewy,Steni Grażyny i Rafała.o dar macierzyństwa i
stworzenia szczęśliwej rodziny dla mnie,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.Św.Rito jeśli wiesz, że relacji z R.nie da się
uratować, proszę oświeć mnie.pozwól poznać właściwego mężczyznę, może być Włoch i odcień moje
życie.proszę pomóż mi dostrzec szansę jeśli jej nie dostrzegam. Pomóż.
700 Święta Rito, błagam o pomoc , proszę o uzdrowienie dla Kamila i łaski dla Dawida. Proszę o
pomoc w kłopotach finansowych, ubłagaj u Boga dobry sezon, bym mogła pracować na utrzymanie
mojej rodziny.J
701 Święta Rito, uproś proszę błogosławieństwo dla mojej najmłodszej córki. Niech Dobry Bóg
pomoże jej odzyskać zdrowie fizyczne i psychiczne.
702 Droga Święta Rito bardzo Cię proszę wyproś mi i moim najbliższym wszelkie łaski i miłosierdzie
. Spraw Święta Rito by moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się miej
mnie i moich najbliższych w swojej opiece błogosław nam i zachowj ode złego bądź zawsze przy nas i
nie zostawiaj nas samych. Proś Matkę Najświętszą o wszelkie łaski i miłosierdzie oraz Jezusa
Chrystusa by się wstawił do Boga za nami i aby miał nas w opiece. Dziękuję bardzo za wszelkie łaski
i miłosierdzie Twoje.
703 proszę o modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie dla mojej rodziny: o zdrowie, o ułożenie życia, o
dziecko, dobre relacje.
704 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych w pewnej sprawie dla Lery, Iny, Tatiany
O woli Bożej, Boże miłosierdzie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszystkich świętych,
nawrocenie, o zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia
przestępców dla Lery
705 Ukochana Rito Patronko trudnych spraw błagam Cię o powrót Marcina do domu i zakończenie
Jego romansu z Agatą. Proszę Cię o pomoc w trudnej sytuacji finansowej i wyjściu ze spirali
zadłużenia. Błagam Cię pomóż synowi w znalezieniu właściwej drogi i pracy. Napraw małżeństwo
Aleksandry i Mariusza.
706 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
707 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Boga w moich potrzebach:
1. o wyzdrowienie z choroby nowotworowej córki mojego sąsiada, Antosi

2. o zdrowie i pokój w sercach dla mojej Rodziny
3. o znalezienie dobrej, godnej pracy
4. o sprawy dla mnie bardzo ważne w tym roku, a Bogu wiadome.
Prosi, Karolina
Dziękuję
708 Św. Rito dziękuję za opiekę i bardzo proszę o uzdrowienie z choroby, o szczęśliwą wizytę u
lekarza w poniedziałek. Miej mnie w Swojej opiece. Joanna
709 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w rozwiązaniu naszych problemów
finansowych.Wyproś, aby udało się sprzedać działkę i uzyskać jeszcze środki na spłacenie długów.
Miej w opiece i daj zdrowie moim rodzicom i mojemu dziecku.
Dominika
710 Kochana św. Rito błagam Cię o zdrowie dla mojej rodziny szczególnie dla mamusi która zmaga
się z choroba nowotworową, o zmniejszenie bólu i dla brata aby wyszedł z alkoholizmu.
711 Dziękuję Św.Rito za wszystkie łaski . Proszę o Zdrowie Dla Całej Rodziny .
712 1. O zdrowie żony i dzieci, o wyleczenie żony z Boreliozy.
2. O rozwiązanie trudnej sytuacji, przebaczenie i uzdrowienie - Szczecin.
3. O uzdrowienie ze zmęczenia i niemocy.
713 proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia duszy mojego męża, jego nawrócenia, powrotu do
Boga i rodziny, zerwania z grzechem cudzołóstwa, byśmy jako rodzina przyjęli wolę Boga w naszych
sercach i dąży.li do ocalenia naszej rodziny. Abyśmy umieli wybaczyć sobie wszystkie krzywdy i
odbudowali nasze relacje.
714 Św Rito kochana zabierz ode mnie te emocje one mnie niszczą naprawdę relacje z Ireneuszem
715 Bardzo proszę o modlitwę dla mojego 22 letniego syna Marcela dotkniętego nałogiem narkomani
i alkoholizmu - sytuacja jest dramatyczna. Syn stacza się w z dnia na dzień coraz bardziej traci kontakt
z rzeczywistością, jestem zrozpaczona bo syna nie widzi swojego problemu i nie chce się leczyć - tu
nadzieja jedynie w bogu, że zechce uczynić dla niego cud
Zrozpaczona matka - Monika
716 Prośba o wstawiennictwo św. Rity w intecji mojego męża Roland Gerlic o uzdrowienie z choroby
nowotworowej.
717 Św. Rito. Bardzo dziękuję o wstawiennictwo u dobrego Boga za moją poprawę sytuacji
finansowej. Proszę Cię jeszcze dalej o dobre wyniki badań kontrolnych mojej choroby nowotworowej
(nowotwór złośliwy piersi), oraz dodaj mi sił w samotnej opiece nad bratem z chorobą Alhaizmera
718 Święta Rito proszę cie o wstawienie się za mną do Boga o łaskę zdrowia dla mnie i moich dzieci
dla wnuków dla mojego partnera dla moich zięciów i dla mojej synowej proszę cię o łaskę żebym
dostała zwrot podatku z Holandii.Św Rito proszę cię o łaskę żebym nie miała problemów
mieszkaniowych związane z piwnicą.Proszę cię Św Rito uproś Boga o te łaski o które cie tu
proszę.Amen
719 Święta Rito,
Zwracam się do Ciebie Święta Rito o zdrowie, przechodzę ciężki okres w swoim życiu , ciągle coś mi
jest i nawet przez chwilę nie mogę odpocząć od tych problemów zdrowotnych. Pomóż mi proszę
bardzo proszę, jestem bliska depresji ile można jeszcze znieść tych problemów. Joanna

720 Za Olgę i jej męża o świętość dla ich małżeństwa, o mądre i odpowiedzialne rodzicielstwo, żeby
chronili dzieci od wszelkiego złego, od uzależnień, żeby mieli czas dla swoich dzieci.
721 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, dla
Franciszka, przyjaciół i ich rodzin. Polecam również swoją pracę i firmę, w której pracuję a także
wspólnoty, do których należę.
722 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne
łaski w rodzinie.
M.G.
723 O uzdrowienie moich chorych nerek.
724 Proszę o modlitwę w intencji poczęcia i szczęśliwego urodzenia dziecka Marty i Kajetana z
Lublina.
Bóg zapłać
Marta
725 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji szukania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej, którą
mam w środę o 13, abym, jeśli taka jest wola Boga, dostała te pracę.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
726 Św.Rito Błagam Cię wyproś u Jezusa Miłosiernego łaski Bogu wiadome Barbara
727 Proszę o zdrowie dla mającego się narodzić maluszka dla jego mamy Renaty i o szczęśliwe
rozwiązanie. Bóg zapłać.
728 Za wstawiennictwem Św. Rity prosze o uwolnienie z nałogu pijaństwa męża i synów, o zdrowie
dal całej rodziny.
729 Św. Rito
błagam Cię o ochronę przed złem tego świata całą moją rodzinę, a szczególnie dzieci.
Proszę dla nas o dar głębokiej żywej wiary i dobre przygotowanie na ponowne spotkanie z Panem.
730 O święta Rito dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo, a równocześnie proszę Cię o to,
aby syn zdał egzaminy zawodowe, które będzie pisał w tym miesiącu. Beata
731 Św. Rito ,dziękuje Ci za wszystko co do tej pory otrzymaliśmy za Twoim pośrednictwem.
Błagam i proszę o zdrowie i dużo radości życia dla mojej córki (aby wszystkie wyniki wróciły do
normy i aby
była zdrowa).Proszę , aby żyła w zgodzie i miłości ze swoim mężem, aby jej pomagał i zawsze był z
nią.
Proszę o dar rodzicielstwa dla nich. Proszę o zdrowie i zgodę dla mnie i mojego męża , aby w pracy
było mu lżej.
Z całego serca proszę i dziękuje.
732 Moje prośby do Boga za przyczyną świętej Rity:
* o uleczenie z nadciśnienia i otyłości dla Beaty
* o wyrwanie z alkoholizmu i hazardu dla Andrzeja
* o siłę i wybieranie dobra w nowym miejscu pracy i zamieszkania dla Michała
733 Proszę o modlitwę za św. pamięci Józefa w 21 rocznicę śmierci

734 Święta Rito pomóż nam prędko poukładać ludzkie sprawy byśmy mogli wziąć z Tomkiem
ślub.Dziękuję
735 Święta Rito proszę o światło Boże dla Tomka o nową prace,która pomoże nam być
razem.Dziękuję
736 Św Rita Dziekuje za łaski które otrzymałam za Twoim pośrednictwem i proszę o
Twojewstawiennctwo w moich intencji
Za pare dni idę na końcowa rozmowę procesu imigracyjnego z dziećmi. Błagam pomóż nam to przejść
. Pomogłas mi już w jednym ciężkim egzaminie, proszę wspieraj nas teraz . Dodaj nam sił. Wierze ze
z Twoim wsparciem dam rade przejść ta bardzo ciężko sytuacje dla mnie.
Aneta
737 bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla corki Mai i aby Ilona dostała pracę
738 Dziękuję Ci Św Rito, Bóg zapłać za to że Syn mój odchodzi powoli od nałogu.
Dziękuję również za to że Syn mój wyszedł z bardzo grożnego stanu zdrowia.
Błagam również o poprawę naszedj sytuacji finansowej, , jak również o pomyślne
zakończenie naszych spraw sądowych.
Bóg Zapłać
Wdzięczna
739 dziękuję za tymczasową pomoc. Proszę o spokój w rodzinie, szczęśliwy poród siostry, zdrowie
dla niej i syna, rozwiązanie pewnej trudnej sytuacji, ułożenie życia w Anglii.
740 Św. Rito proszę uproś dar zdrowia i wiary dla moich dzieci Zuzanny i Michała.
741 Sw Rito proszę o to aby córka urodziła zdrowe dziecko oraz o zdrowie dla niej
742 O droga Święta Rito, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której
tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę:
- o zdrowie i pogodę ducha dla mojej mamy Sabiny,
- o dar płodności i dar potomstwa,
- o pomoc w nauce języka angielskiego, przełamaniu trudności komunikowania się,
- o ugodowe rozwiązanie sporu, z którym borykam się w pracy (zarówno dla mnie, jak i mojego
przełożonego),
- o pogodę ducha, nauczenie się czerpać radość z tego co mam,
- o dar Ducha Świętego przy pracy, popełnianie mniej błędów.
- o wyzwolenie duszy Twego sługi Ryszarda Wojciechowskiego (mojego taty) oraz Pana Zenona od
wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności
do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości,
- o pokonanie trudności finansowych Wiolecie oraz pogodę ducha i wytrwałość w opiece przy małym
Gabrysiu,
- o zdrowie dla siostry Wiolety i Gabrysia,
- o utwierdzeniu mnie w wierze,
- o znalezienie nowej pracy dla mojej siostry Eweliny
Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na
spełnienie moich próśb. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały
zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się,
aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
Bóg zapłać.
z poważaniem
Natalia

743 Św. Rito proszę Cię o wstawiennicwo w mojej intencji aby Dobry Pan Bóg spojrzał na Mnie
przychylnie i sprawił aby w Moim życiu pojawił się wkońcu dobry mężczyzna z którym będę mogła
stworzyć pełny szacunku , miłości i zrozumienia związek.
744 Św. Rito dziękuje za otrzymane łaski i proszę o dar mądrości i wiary dla moich dzieci i wnuków.
Ocal od nałogów ,miej w opiece. .Pomóż w mądrych wyborach życiowych i trwaniu przy Bogu.
Pojednaj mojego syna Łukasza z żoną Katarzyną i córką Mają. Dziękuję.
745 Święta Rito patronko spraw najtrudniejszych dziękuję za Twoją opiekę i wstawiennictwo które
odczuwam każdego dnia. Zawierzam twojej opiece mojego męża który 5 lat temu zmagał się z
choroba nowotworową, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla niego oraz dla rodziców. Sw. Rito
módl się za nami wstawiaj się za nami, upros potrzebne łaski dlamnie i dla mojej rodziny. Proszę o
uzdrowienie nerek mojej mamy, o dobre wyniki badan. Twoja czcicielka Ania. Jezu ufam Tobie.
746 Sw.Rito proszę Cię o pomoc w odbudowaniu relacji z Pawłem, o uwolnienie nas od złego ducha
który chce zniszczyć nasz związek. Proszę o prawdziwą miłość między nami, o wejście na drogę
narzeczeństwa i małżeństwa dla nas.
Małgosia
747 Droga Święta Rito, już wiele razy mnie wysłuchałaś, a teraz bardzo Cię proszę o powrót do
zdrowia mojego ciężko chorego dziadka.
748 Bogu znana intencje
749 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia. Św Rito, Ty wiesz co to ból i cierpienie.
Bardzo boli mnie kręgosłup, mimo leczenia. Cierpię już tak długo. Kochana św Rito pomóz. Zanieś
moją prośbę do Tronu Boga i proś za mną. Tobie kochana św Rito, Bóg niczego nie odmówi. Błagam
Cię! Bardzo dziękuję za modlitwę, za wsparcie duchowe. Dziękuję! Wiesława z Koszalina
750 Dziękuję Bogu przez Św. Ritę oraz Maryję za otrzymaną łaskę.
Proszę Św. Ritę oraz Najświętszą Marię Pannę, aby miały w opiece mnie
i osoby, które polecam Matce Bożej. Proszę też o błogosławieństwo
Maryi i Św. Rity przy modernizacji mojego domu, aby prace przebiegły
pomyślnie.
751 Święta Rito,
proszę Cię o opiekę i Twoje wstawiennictwo przed Bogiem w nastepujących prośbach:
- o zdrowie i długie życie dla dziadków, rodziców, rodzeństwa i wujków
- o mieszkanie dla mnie w Warszawie i o szybką przeprowadzkę
- o bogatsze życie towarzyskie, o wiecej wyjść, imprez i towarzystwa
- o przyjaciólkę i bym nie czuła się samotna i nudna
- o lepszy kontakt i blizszą relacje z Z.
- o więcej pieniędzy dla taty i dla nas
- o udane wakacje, imprezy i przygotowanie sie do egzaminu
752 Święta Rito w Tomie jedyna nadzieja, że ubłagasz łaskę żeby moje wnuczki zamieszkały ze swoją
mamą i mogły przystąpić do I Komunii Św.
753 Święta Rito spraw,by Tomek mi się oświadczył.Dziękuję
754 Droga Świeta Rito patronko spraw beznadziejnych proszę o pomoc przy nadchodzącym
egzaminie.Aby zakończył sie powodzeniem.O łaskę zdrowia i spokoju dla mojej siostry,jej syna i
wnuka.O łaskę zdrowych oczu dla mnie i mojej córeczki Zanieś moje prośby wstawiajac się za mną u
Naszego Pana Jezusa Chrystusa.EZ

755 Święta Rito, patronko spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych
spraw, aby moje małżeństwo uległo rozwiązniu, mój mąż nie powinien zakładać rodziny.
Pomóż mi pokojowo rozwiązać to moje małżeństwo.
Dzieci powinny mieć normalną rodzinę, mam nadzieję, że nie jest za późno.
Szczęść Boże
Kasia

