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Intencje z dnia 10 kwietnia:
711 Święta Rito bardzo proszę o zdrowie dla mojego syna Jakuba, prawidłowy rozwój ciąży,
szczęśliwe rozwiązanie oraz zdrowe Dzieciątko.
Święta Rito proszę o miłość, zaufanie i cierpliwość dla mojego małżeństwa, a także dar wiary dla
Męża Tomasza.
Proszę opiekuj się moją rodziną.
MARTYNA
712 Święta Rito,
uproś u Pana Boga, dla mnie i dla mojego męża Dawida dar potomstwa.
Swieta Rito dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu.
Judyta
713 Proszę o modlitwę o zdrowie i dobre wyniki dla synka Szymona aby choroba genetyczna się nie
rozwijała oraz o dobry los w życiu dla niego, o zdrowie dla męża , synka Piotra oraz dla mnie i
wyleczenie z choroby oczu oraz i pomyślność w budowie domu
714 Kochana święta Rito błagam o dobrą i szybką organizację ślubu, który umocni wzajemną miłość
moją i Romka. Proszę Cię również o szczerą akceptację mojej osoby przez jego bliskich. R
715 Św .Rito proszę pomóż mi w pracy,abym umiała mądrze pytac i odpowiadać .Aby atmosfera w
pracy się poprawiła
716 Błagam o zdrowie!
717 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o pomyślne napisanie pracy licencjackiej dla Michaliny i zdanie egzaminu,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z podziękowaniem za wszystkie modlitwy i łaski, które na nas spływają,
Szczęść Boże,
Alina
718 proszę o modlitwę w intencji niepełnosprawnej córki, mojej i męża oraz rodziny.
719 Św.Rito pomóż odzyskać utracone środki finansowe.Rafał

720 bardzo proszę o modlitwę w intencji moich dzieci i o uporządkowanie ich spraw osobistych
721 ŚW RITO WYPRASZAJ POTRZEBNE ŁASKI DLA MOJEJ RODZINY TOMEK
722 Proszę o modlitwę za Zuzannę i Izabelę o zdrowie i prawidłowy rozwój, a także za Jakuba o
pomoc w szybkiej spłacie długu.
Pozdrawiam
Joanna
723 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 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 decyzji, aby bardzo dobrze ułożyło mu się w pracy. 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
724 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać
725 Bogu Znana Intencja.
726 Święta Rito,
proszę Cię, uproś u Boga, to aby mój mąż Dawid zdał egzamin, który niedawno pisał i który jest dla
niego bardzo ważny.
Dziękuję Ci Święta Rito za Twoją pomoc.
Judyta
727 Święta Rito dziękuje Ci za otrzymane dary. Chciałabym Cię prosić o pomoc w
nauce biologi i chemii dla mojej córki Pauliny,aby mogła potrzebne treści
dobrze zrozumieć i zapamiętać na egzamin oraz miała siłę i chęć ich się
uczyć, nie zniechęcała się. Proszę Cię też opiekę dla mojej córki Martyny
aby gra na skrzypcach sprawiała jej przyjemność i mogła grać na Chwałę
Bożą.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa
728 Sw. Rito dziękuję za okazaną łaskę, wstawiennictwo i wysłuchanie moich próśb. Ewelina
729 prosimy o modlitwę za 16 miesięczną Wiktorię. 15 kwietnia mamy termin do szpitala już na
korektę serduszka. Jednoczesnie od kilku dni dowiedziałam się, że spodziewam się Dzieciątka, więc
również proszę o modlitwę w tej intencji.
Dziękuję za każdy dar modlitwy, Kasia Rozmysłowska z mężem Michałem
730 proszę o modlitwę w intencji udanej terapii Marii, zdrowia i wszelkich łask Bożych dla Anny i
Kai, o rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej dla łukasza.
Dziękuję!

731 Święta Rito wyproś u Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej łaski dla Łukasza , brata
trzeżwość ,uwolnienie z nałogu alkoholowego ,przemianę wewnętrzną ,chroń od złego ,kłopotów by
wszystko się poukładało jest bardzo żle , ratuj rodzinę .Święta Rito patronko spraw
trudnych,beznadziejnych
wysłuchaj mnie przybądż z pomocą.
732 Święta Rito proszę Cię o światło i poprowadzenie w całkowitym uwolnieniu i uzdrowieniu dla
nas z ran rodzinnych i skutków grzechów i szczęśliwe narodziny syna.
Łukasz i Edyta.
733 prosze o modlitwe o dobrego, madrego, zaradnego ,wierzacego meza,
734 Proszę o potrzebne łaski dla Moniki Marty. Proszę o nawrócenie Tomka I wypełnienie się woli
Bożej w naszm życiu.. Oto aby Filip zaczął mówić. Iza
735 Kochana Św.Rito proszę Cię o zdrowie i chęci do życia dla Mamusi oraz o opiekę nad Pawłem.
Proszę Cię również w pewnej intencji
736 Proszę o wstawiennictwo do SW Rity za pozytywne efekty operacji i rekonwalescencji
Małgorzaty Kozik- Barbara J-Myszkowska Z Panem Bogiem
737 Świetna Rito proszę Cię o zdrowie i prawidłowy rozwój dla Małgosi. Justyna.
738 Święta Rito,
Proszę by choroba nowotworowa taty nigdy nie wróciła by ataki mamy już się nie powtórzyły i mogli
się cieszyć dobrym zdrowiem
Dziękuję za opiekę nad Rodzicami Proszę Cię, spraw by mogli się cieszyć długim życiem i
wzajemnym szacunkiem
Proszę również by zakończył się spór z sąsiadami. By sąd wydał przychylny dla Rodziców wyrok.
Proszę o zdrowie i dobrą kondycję dla dziadków
Dziękuje za mojego synka Tymka. czuwaj nad nim i wyproś dla niego zdrowie i moc
błogosławieństw. Proszę by skończyły się jego kłopoty ze snem i by w naszej rodzinie zapanował
spokój i stabilizacja
karolina
739 Sw. Rito dziekuje Ci za moja coreczke Lilianke, ktora ma juz 7 miesiecy. Prosze Cie o zdrowie
dla niej i dla calej rodziny.
Prosze Cie o ponowny dar macierzynstwa i zajscie w kolejna ciaze. Tak bardzo chcemy kolejne
dziecko. Wierzymy, ze za Twoim wstawiennistwem nam sie uda.
Prosze Cie takze, miej w opiece nasza corecze, ktora jest w Niebie.
Justyna
740 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo w intencji nawrócenia Serkana, w mojej o pomyślne
znalezienie pracy i o spotkanie się z Darkiem ochroniarzem, który stał się dla mnie ważny.
741 proszę o wstrząs duchowy dla tych, którzy źle myślą o mnie i mojej rodzinie, przeklinają. Niech
zła energia, którą wysyłają w naszą stronę, wróci do nas.
Proszę o powodzenie w poukładaniu wszystkich ważnych spraw - żłobek dziecka, moja nowa praca,
zarobki, pomyślność finansowa, żeby było nas stać na wychowanie dwójki dzieci.
Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny.
W pewnej intencji - Bogu powierzam tę sprawę. Ufam w Jego mądrość, miłosierdzie i kierowanie
moim życiem, w każdej sprawie.
Bóg zapłać.
Małgorzata

742 Proszę o modlitwę w intencji mojej Rodziny. O zdrowie dla wszystkich ,o dobre życiowe wybory
dla Synów,o zdanie egzaminu dla młodszego Syna...O zrealizowanie naszych podjętych planów....
743 Proszę o pomyślne poukładanie spraw osobistych. O opiekę nad związkiem moim i Marcina.
Amen
744 Ukochana święta Rito cóż ja mam czynić, aby być choć trochę do Ciebie podobna?
Wyproś mi proszę przymioty dobrego człowieka, abym umiała być taką zona dla mojego partnera
(niech Bóg za twoją przyczyną udzieli nam łaski małżeństwa, abyśmy stworzyli prawdziwy dom i
rodzinę) jaką Ty byłaś dla swojego męża, abym była taką mamą dla dzieci (uchroń proszę moje
dzieci, aby nie wpadły w zasadzki niewiary i fałszywych wartości tego świata), jaką Ty byłaś dla
swoich synów i abym była taką córką dla rodziców (wyproś im zdrowie, siłę i szczęśliwe życie
seniorów) jaką Ty byłaś dla swoich rodziców.
św. Rito dodaj mi i moim bliskim sił, abyśmy każdego dnia potrafili czynić dobro, umieli odrzucić
przywiązania do naszych słabości i nałogów i wspieraj w wierze, nadziei i miłości.
Szczególnie proszę o łaskę zdrowia dla malej Mai, aby dobry Pan Jezus ochronił ją i pozwolił jej
cieszyć się radością życia, a jej rodzicom dał wielką siłę miłości, wytrwałość i niezachwianą wiarę.
A Maryja, Matka Najmilsza, przytuli nas do swego serca. Katarzyna
745 O bdb napisanie i obrone pracy mgr.. abym do konca kwietnia 2018 znalazl sie dobry pobozny
chlopak z wartosciami dla mnie.. brak plagiatu w artykulach moich do druku... dostanie pracy jako
asystent na uczelni i asystent sedziego za dusze czysciowe jezu ty sie tym zajmij aby 5 wiadonych
osob wyszlo z samogwaltu i pornografii
746 Sw.Rito prosze wsatw sie za Piotra, zeby uczyl sie z zapalem i zaliczal poszczegolne egzaminy
Bog zaplac
Mama
747 Święta Rito proszę Cię o powrót Marcina do domu. Proszę Cię o rozwiązanie Marcina węzłów z
Agatą. Prosze Cię o rozwiązanie problemów finansowych i wyjście z długów. Prosze Cię o pomoc w
znalezieniu pracy przez syna i rozwiązanie Jego problemów małżeńskich. Anna
748 Najukochańsza Święta Rito błagam Cię o łaskę spokoju w naszej rodzinie.
Proszę o zdrowie dla mamy i rozwagę dla Oliwki oraz łaski potrzebne w intencji Tobie znanej.
Twoja wierna czcicielka.
B.
749 Święta Rito,
Dziękuję za opiekę, proszę czuwaj nade mną i moimi dziećmi każdego dnia, proszę czuwaj nad moim
małżeństwem szczególnie teraz kiedy nie możemy być razem każdego dnia, czuwaj nad naszymi
planami o szczęśliwe rozwiązanie, proszę abym otaczała się ludźmi dobrze mi życzącymi, uchroń
mnie od toksycznych sąsiadów, chroń ode złego.
750 Św. Rito,
Pomóż mi w tym, abym mogła jak najdłużej karmić moją córkę, żebym poradziła sobie z jej alergią.
751 Kochana Święta Rito, błagam Cię rozpal serce Kamila. Połącz nasze drogi i pomóż nam być
razem, stworzyć prawdziwy związek.
Proszę spraw, aby nasze relacje się poprawiły.
Błagam o Twoje cudowne wstawiennictwo w mojej prośbie !
Twoja Czcicielka Nicola.
752 Święta Rito proszę Cię o znalezienie innej pracy dla mnie i mojego męża,o znalezienie
mieszkania,o zdrowie dla całej rodziny ,o zgode w rodzinie , o wyjście z nałogu alkoholowego mojego
tata Edwarda,o spokój serca ,pokorę ,pobożność oraz radość.Alicja.

753 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.
Za Tatę, o siły i zdrowie.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamy D. oraz wszystkich Zmarłych z naszej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Za pomyślność firmy, w której pracuję, o mądrość dla Zarządu i za pracowników.
O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Romka i Łukasza.
Za kapłanów: o. Wojciecha, o. Alberta i ks. Jana.
O uzdrowienie relacji i dar pięknej, czystej przyjaźni z ks. Janem.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej.
Za wszystkich moich przyjaciól, siostry i braci ze wspólnot oraz ludzi, których Pan Bóg stawia na
mojej drodze. Za wszystkich, którzy proszą mnie o modlitwę.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.
O łaskę nawrócenia dla grzeszników.
Ala
754 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Proszę o zdanie w tym roku matury przez moja córkę. Powierzam również Darka i proszę o uleczenie
Jego zranień.
Joanna
755 Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Św.Rity dziękuję za wszystkie łaski zesłane
nam w okresie Wielkanocnym.Proszę w największej pokorze o nieustanną opiekę nad moją rodziną,o
łaskę zdrowia,nawrócenia dla Agi,błogosławieństwo w pracy dla męża i dorosłych dzieci,dla mnie w
domu,o pomoc dla Magdy w trudnych studiach , w praktyce i stażu.Panie proszę też by nasze dzieci
założyły szczęśliwe rodziny a dla nas proszę o szczęśliwą starość.Dziękuję Ci i błogosławię.
756 Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o uzdrowienie z choroby nowotworowej,
o pokonanie przerzutów.O dobre wyniki badań kontrolnych.
Prosze o dobrych lekarzy i światło dla nich by dobrali mamie odpowiednie leczenie.
Prosze o łaskę zdrowia i życia dla niej bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
Proszę także o modlitwę w intencji o zdrowie dla dziecka,które nosze pod serem.Prosze o
To by rozwijalo sie dobrze,by ciaza przebiegła bez komplikacji a dziecko urodziło sie zdrowe i w
wyznaczonym
Terminie.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
757 O łaskę dla Karoliny, by potrafiła przebaczyć swoim winowajcom.
758 Św. Rito
bardzo Cię proszę o wstawiennictwo u Boga. Abym szczęśliwie wróciła do kraju i spłaciła moje
długi.Kamila

759 Święta Rito błagam o wstawiennictwo w ważnej sprawie sądowej aby moja rodzina uwolniła się
od 10 letniego ciężaru.
760 Św. Rito!
Proszę Cię, wybłagaj mi u Pana łaskę uzdrowienia z epilepsji, jeśli taka jest Jego wola.
Marta
761 Święta Rito , moja przed Bogiem Orędowniczko
Proszę o łaskę zdrowia , by choroba nowotworowa nie wróciła a wszelkie dolegliwości były nie
groźne
Bym znalazła pokój w sercu
Dziękuję , Dorota
762 Święta Rito, Twoje wstawiennictwo jest niezawodne! Dlatego wołam do Ciebie o pomoc,
skuteczną pomoc w odnalezieniu dobrego męża. Ja Tobie dziękuję z całego serca, proszę nie zwlekaj.
Niech zakróluje miłość!!! Niech wreszcie miłość rozgości się w moim życiu! Katarzyna
763 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Najwyższego o dar dobrego męża i kochającej się,
szczęśliwej rodziny
Twoja czcicielka
764 Zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji uwolnienia mojego męża z sidel alkoholizmu.
765 Proszę o włączenie do modlitwy za przyczyną Sw.Rity z Cascia - intencję Jarosława, który
opuścił swoją żonę i połączył z Małgorzatą - o łaskę Jego upamiętania, powrotu, pojednanie z
najbliższymi.
Proszę też o wsparcie modlitwą Radka i Jego żonę - o powrót do siebie, do relacji małżeńskiej ,
upamiętanie, o wyproszenie sakramentu pokuty.
Dariusz - z wielkim i serdecznym Panie Boże zapłać !
766 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.
767 O dobrych mężow dla córek. Renata
768 Święta Rito.
Proszę Cię o spokój ducha dla mojej córeczki Milenki. O spokojny nie przerywany i samodzielny sen.
Żeby Milenka na zajęciach rehabilitacyjnych nie płakała. Błagam Cię święta Rito.
Ela Sz.
769 Święta Rito, prosiłam Ciebie aby Pan Bóg oszczędził moja córkę Agnieszkę i nie powoływał jej
jeszcze do siebie. Dziękuje Tobie święta Rito za wstawiennictwo, za uzdrowienie mojej Agusi.
wielbię Ciebie Święta Rito i proszę o dalsze łaski zdrowia dla mojej Agusi. Małgosia
770 1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny.
O pomoc w pewnych niepokojących problemach zdrowotnych.
2. Dla Synka - o pomoc w pewnej sprawie, 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 ciężko chorego Jacka oraz zdrowie dla żon pewnych znajomych.
8. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej
771 Nowenna do sw. Rity :Przez wstawiennictwo św.Rity dziękuję Bogu i NMP za wszystkie łaski
proszę o dalsze , a szczególnie o stałą pracę zarobkową dla mnie oraz o Boże błogosławieństwo dla
mojej mamy, mojego męża i dla mnie.Dla zmarłego taty Edwarda, teściów, rodzeństwo,kapłanów,
siostry zakonne, zakonników o wieczną radość w niebie.
Z Bogiem
Katarzyna
772 bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach
-aby Szymon pozaliczał wszystkie zaległości i zdał do następnej klasy,
-aby przedłużyli mi umowę o pracę na pełnym etacie,
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mojej mamy
Danuta
773 Bardzo proszę o modlitwę do Boga Miłosiernego przez wstawiennictwo świętej Rity w intencji
odzyskania zdrowia dla mojej siostry Anety i dla siebie, bo bez boskiej interwencji nie dajemy rady.
dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Kasia
774 Świeta Rito błagam Cie o zdrowie dla mojej chorej mamy, spraw aby choroba oddalila sie od
Niej,aby wyniki byly lepsze, dodaj jej tak potrzebnych sil do walki z ta okrutna choroba. Bardzo Cie
prosze o modlitwę w intencji Jej zdrowia.
775 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę:
- dla mojej Kasi, by dobrze zdała egzaminy i dostała się do wymarzonej szkoły
- dla Męża - o dar wiary i nawrócenia
- dla Kasi - o cud uzdrowienia
Bóg zapłać za modlitwę!
S.
776 Błagam najpokorniej Umiłowaną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga Wszechmogącego
w intencji tego, aby moja znajomość z Sandrą szła w dobrym kierunku. Błagam o to, by Sandra
dostrzegła mnie i moje o nią starania.
Dziękuję z całego serca Potężnej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką pomoc i
wsparcie w tej bardzo ważnej dla mnie sprawie.
Z Panem Bogiem
Tomasz
777 Bardzo gorąco proszę o modlitwę za ciężko chorego księdza Romana Niedzielę. Św Rito miej go
w swojej opiece.

778 proszę o modlitwę w intencji Paulinki do Anioła stróża o opiekę, niech św Rita uprasza jej
wszystkie potrzebne łaski,o zdrowie i Boże błogosławieństwo
779 KOCHANA ŚW RITO, DZIĘKUJE ZA WSZELKIE ŁASKI WYPROSZONE ZA TWOIM
POŚREDNICTWEM, PROSZĘ CIĘ WYBŁAGAJ U NAJWYŻSZEGO BOGA
WSZECHMOGĄCEGO ZDROWIE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW MOJEJ RODZINY,
DOBRE WYNIKI W CZEKAJĄCYCH NAS BADANIACH, OTOCZ NAS OPIEKĄ, DODAJ
ODWAGII I PRZYMNÓŻ WIARY.
WIOLETTA Z BRZOZÓWKI
780 Sw Rito, proszę błogosław moim synom i pomóż Jankowi zdać maturę . AA
781 Proszę o modlitwę za mnie w intencji wytrwania w pracy abym jak najdłużej sie utrzymała,
proszę też o modlitwe za zdrówko mojej wnuczki, błogosławieństwa dla starszego syna i mojej całej
rodziny
Irmina z Warszawy
782 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe życie w zdrowiu i rozwoju oraz
jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej miłości.
Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż Michałowi w pracy i daj im zdrowie. Daj zdrowie
tacie.Marzena
783 Święta Rito wyproś proszę u Jezu Miłosiernego cud uzdrowienia dla L. z choroby, o której się
dowiedziała niedawno Proszę Cię o siły dla Niej. Proszę Cię także o to byśmy odnaleźli właściwe
drogi życia, a jeżeli widzisz w tym dobro to byśmy odnaleźli znów siebie na tych drogach. Proszę o
uzdrowienie Mojego Brata z niepełnosprawności
K.
784 Bardzo proszę o modlitwę do Świętej Rity w intencji spełnienia mojego marzenia a także zdania
wszystkich egzaminów w pierwszym terminie.
785 Proszę o modlitwę za rodzinę Brzoskich
Michalskich , szablewskich, Galarowiczów, Dybińskich, Droszewskich, Sienkiewiczów,
Wawrzyniaków, Spodniewskich i Puszczyków
pozdrawiam serdecznie
Magdalena
786 WSPOMNIJ DO JEZUSA O NAS W WIADOMYCH INTENCJACH ,PROSZĘ ŚW. RITO !
787 Św. Rito, moja wdzięczność za Twoje wstawiennictwo w sprawie, którą Ci powierzyłam jest
ogromna. Przepraszam za chwile zwątpienia, jakie czasem mnie ogarniały. Wiem teraz, że modlitwa i
Twoje wstawiennictwo mogą sprawić, że mój syn P. i K. stworzą wspólnie szczęśliwą rodzinę.
Z serdeczną pamięcią w modlitwie +
Maria
788 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana. Prosi Beata.
789 Św Rito wyproś zdrowie dla moich synów , spraw , by ZDALI trudne egzaminy. Proszę o pomoc
w rozwiązaniu moich problemów zawodowych. Wiesz, czego skrycie pragnę.
790 Św. Rito, proszę o uratowanie mojego małżeństwa. Kasia
791 Uprzejmie proszę o modlitwę w następujących intencjach za wstawiennictwem św. Rity:
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
792 Bogu znane intencje
793 Święta Rito pomóż mi:
Żeby zaczęły mi się poprawiać relacje z rodziną. Niech K. I M A zaczną utrzymywać ze mną znowu
kontakty.
Żebyśmy byli zdrowi.Żeby M. dostała m.. Niech u M. uregulują się proces hormonalny i niech zacznie
normalnie funkcjonować.
Żeby M. dostała dobrą oceną z matematyki. Żebym korki dawala dla wiecej dzieci.
Żeby K. wyjechał do pracy do Szwecji
Niech mój mąż i brat dogadują się i współpracują razem
Żebym dostała pracę w 1 i prywatnej szkole i Bełcznie,
Żebym była szanowanym nauczycielem. Żebym obroniła w lipcu tytuł magistra.
Niech M i K dogadują się z sobą.

