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Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 10 lutego:
768 Proszę o modlitwę w moich intencjach: o odnalezienie odpowiedniego mężczyzny, zaliczenie
studiów, otrzymanie pracy i zdrowie dla mnie i dla rodziny.
769 Dziekuje Bogu za wszystkie laski, ktore otrzymalam za posrednictwem Sw. Rity. Prosze io
zdrowie dla moich dzieci, meza , mamy i dla mnie. Prosze o pomoc w pracy dla corki, zeby tej pracy
nie stracila . O dobrych wspolmalzonkow dla moich dzieci, o szczesliwa podroz dla moich dzieci.
Prosze o nawrocenie syna.
770 proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego dziecka - Emilka, dla mnie o lepszą pracę,
błogosławieństwo w moim małżeństwie, pomyślność w sprawie zakupu mieszkania i jego urządzenia,
błogosławieństwo w mojej rodzinie i dla moich przyjaciół.
z Bogiem,
Marta
771 Św. Rito proszę o zdrowie dla Marty i dla Mai.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
772 Św. Rito proszę o poprawę sytuacji finansowej moich rodziców oraz o zdrowie dla nich.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
773 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski oraz o pomoc w bardzo ważnej dla mnie sprawie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
774 Proszę o wstawiennictwo ,o modlitwę do św.Rity ,o posrednictwo w modlitwie do Boga, bym
mógł wyjść z pętli zadłużenia oraz by moje myślenie było bardziej pozytywne.Pragnę mieć siłę do
zmiany myślenia ,do działania ale wciąż coś mi staje na drodze ku temu. Chciałbym w przyszłości
mieć możliwość pomagania innym duchowo oraz materialnie ale wpierw potrzebuje samemu twardo
stąpać po tej ziemi.
Największym oczekiwaniem to jest praca która mi pomoże wyjść z obecnej sytuacji dzięki własnemu
trudowi także. Módlcie się za mnie a może i moje życie się odmieni .Sam nie potrafię choć się staram.
775 dziękczynienie za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę dla całej rodziny Piotra
776 ŚWIĘTA RITO, BŁAGAM CIĘ O UPROSZENIE BOGA, ABY DOKONAŁ CUDU
UZDROWIENIA WZROKU NATALCE, ABY ZALICZYŁA I SEMESTR STUDIÓW, A W
PONIEDZIAŁEK ZDAŁA EGZAMIN Z BIOFIZYKI. BŁAGAM TEŻ O NAWRÓCENIE MOJEGO
SYNA. OTOCZ NAS OPIEKĄ, ZDROWIEM FIZYCZNYM I PSYCHICZNYM, A NA NASZEJ
DRODZE STAWIAJ LUDZI DOBRYCH I SPRAWIEDLIWYCH.
777 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia relacji z ojcem mojego dziecka, o zerwanie więzów ze
wszystkim co mnie oddziela od Boga, o to abym poszła całym sercem i życiem za głosem Jezusa
Chrystusa. Emilia

778 Św. Rito proszę spraw aby mężczyzna którego kocham stworzył ze mną ciepłą, kochającą się
rodzinę. Spraw aby wreszcie w jego pracy zawodowej wszystko zaczęło się układać.
779 Proszę św. Rito o wstawiennictwo w intencji mojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Czciciel
Szymon
780 Św Rita Dziekuje za dotychcasowe łaski , które otrzymałam za Twoim
Wstawiennictwem. Proszę Cię o opiekę nad moimi dziecmi , i czuwanie nad ich drogami , wyborami
Proszę Cię aby mój starszy syn przestał kłamać ,oszukiwać....
Proszę Cię o łaski które potrzebuje mój mąż ,zdrowie cierpliwość i spokój.
Kochana Rito zbliża się termin rozprawy proszę Cię pomóż nam ja przebrnąć i żeby zakończyła się
pomyślnie dla nas , błagam Cię o Twoje wstawiennnictwo szczególnie w tej bardzo trudnej dla nas
sprawie.
Proszę Cię także o pomoc w znalezieniu pracy , pomóż w nauce języka i odgoń strach który jest ze
mną cały czas .
Kochana Św Rito wstaw się za nami
Aneta P
781 Świeta Rito jestem w ciazy pomoz mi przetrwac te ostatnie tygodnie w tej okropnej bracy bym
byla zdrowa i nic mi sie nie stalo i dziecku
782 Sw.Rito
blagam pomoz rozwiazac wszystkie problemy w mojej rodzinie,
o ktore prosze cie w codziennej modlitwie
najbardziej potrzebuje dodatkowej pracy i pieniedzy, aby wyjsc z trudnej sytuacji finansowej
blaga cie o wstawiennictwo twoja czcielka ela
783 Św,Rito dziękuję za otrzymane łaski za Twoją przyczyną proszę o zdrowie dla moich bliskich o
miłość i zgodę w rodzinie Bobowskich o zdrowie dla mnie .O Uzdrowienie z choroby nowotworowej
dla Katarzyny, MARIOLI, WIESŁAWY.O rozstrzygnięcie trudnych spraw w pracy .ŚW,RITO
MNIEJ W OPIECE MOJĄ MAME SIOSTRĘ BRATA .O zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień
dla Mirosława
784 Sw.Rito
blagam pomoz rozwiazac wszystkie problemy w mojej rodzinie,
o ktore prosze cie w codziennej modlitwie
najbardziej potrzebuje dodatkowej pracy i pieniedzy, aby wyjsc z trudnej sytuacji finansowej
blaga cie o wstawiennictwo twoja czcielka ela
785 Proszę o modlitwę w intencji otrzymania pracy w Urzędzie Miejskim gdzie aplikuję, o uleczenie
ran serca mojego oraz moich córek, o zdrowie i siły dla mnie , o uleczenie córki z depresji.
Z Bogiem
Justyna
786 Św. Rito proś Boga w moich intencjach,proszę Cię o to, by przyjęto mnie na studia magisterskie,
bym mogła rozpocząć studia 2 stopnia od marca i znaleźć też pracę, też w zawodzie, bym mogła
pogodzić pracę z nauką,bym mogła pracować i studiować, by Bóg złączył mnie z Michałem i dał mi
Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, by on się otworzył i odezwał, chciał ze
mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by na mnie zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli
mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i otworzył jego serce, poruszył i zmiękczył jego
serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o mnie i zaczekał na mnie, by nadal mi chciał
pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla niego ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie
myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej
sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg wybawił go z kłopotów, by nie utracił
czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z mocy zła, by źli ludzie nie panowali

nad nim, nie milei nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że przyjadę do Twojego Grobu wraz z
Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o Twojej dobroci, o dobroci i pomocy
Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by Michał wiedział, że moje uczucia się
nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu kiedyś wysłałam,by zli lidzie nie
wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał mógł tam normalne pracowac. Ty
jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie i wyproś u Boga łaski o które
proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata i dziadka,prace dla mamy, by chłopak przyjaciółki się
jej oswiadczył.
Czcicielka
787 Św. Rito, proszę cię o modlitwę w intencji nawrócenia Irka i opiekę Ducha Świętego oraz o
błogosławieństwo w pracy dla Marka.
788 dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o dobrą pracę zdrowie fizyczne i uleczenie newicy.
Dariusz
789 Św. Rito od spraw beznadziejnych proszę o Twoje wstawiennictwo w
intencji ułożenia sobie życia, poznania dobrego męża, pomoc w remoncie
, a także pomoc finansową. Św. Rito dziękuje za wszystkie otrzymane
łaski.
790 Święta Rito dziękuję za otrzyman łaski oraz proszę o wyrozumiałość dla sprawdzającego egzamin
Marcina z mechaniki i zliczeniego mu w pierwszym terminie.
791 proszę o łaskę nawrócenia dla Zuzanny i Rafała o sakrament małżeństwa dla nich i
błogosławieństwo dla ich synka.
dla Agnieszki o dobrego męża oraz dobrą pracę w zawodzie.
Agnieszka
792 Proszę o włączenie do nowenny następujących intencji:
- o zdrowie dla rodziny Gąbków i Miszczaków
- o bezpieczne ukończenie kursu dla Magdaleny i Joanny
- o dobrego męża dla Magdaleny, Joanny i Justyny
- o pokój serca dla babci Janiny
- o zdrowie dla babci Julii i rodziny
793 Dopomóż mi błagam , św Rito! Pocieszycielko strapionych ,módl sie za nami! Twoja czcicielka
794 Kochana św.Rito dziękuję za uzyskane łaski. Proszę cię gorąco o twoje dalsze wstawiennictwo w
mojej sprawie.Ty wiesz co jest dla nas dobre, ty znasz najlepiej obawy mojego serca, moje lęki o
przyszłość mojej rodziny. Proszę cię gorąco uproś łaski u Boga i Matki św. szczególnie dla mojego
syna i jego rodziny, żeby ich sprawy rodzinne z łaską bożą się udały, a nowy dom był ich szczęśliwym
portem, a Bóg im zsyłał swoje błogosławieństwa na każdy dzień. Proszę niech otaczają ich życzliwi
ludzie niech spłynie na nich łaska Ducha Św.i Bóg ma ich w swej opiece. Proszę gorąco moja kochana
wstaw się również za mną do Mateńki kochanej o moje zdrowie i spokojną starość.
795 Święta Rito, proszę wstaw się do Boga, aby uprosić łaskę dla mojej mamy Heleny, której tak
bardzo potrzebuje i o którą tak gorąco proszę. Bóg zapłać.
796 proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia relacji między mną i Kamilem.
797 W intencji uratowania małżeństwa Jacka i Beaty ich nawrócenia, nawrócenia ich syna,
uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Dariusza , uwolnienia z nałogów i nawrócenia.

798 Święta Rito. blagam o zdrowie dla mamy. Niech mina jej bóle. Ja poproszę bym miała etat w
pracy . Proszę także o spełniona miłość do mnie znanej Tobie osoby.Ewa
799 Bardzo proszę o modlitwę o cudowne uzdrowienie mojego dziadziusia, który od 02.02.2018 leży
w szpitalu w stanie ciężkim, w śpiączce po udarze mózgu krwotocznym. Bardzo proszę o
wstawiennictwo św. Rity i innych świętych, aby wsawili się do Pana Boga za moją prośbą o
uzdrowienie Dziadziusia. Dziadzius często modlił się do św. Rity. Proszę serdecznie o modlitwe.
Szczęść Boże,
Kasia
800 Dziękuję Bogu i Matce Bożej oraz św. Ricie za pomoc w zdaniu egzaminów.
801 Kochana Święta Rito dziękuję Tobie za wysłuchanie mojej intencji, za moją nową dobrą pracę.
Powierzam Tobie Basię i Łukasza, jej chorobę. Proszę dla nich o siłę i zaufanie Panu Bogu.
Z modlitwą
Dorota
802 1.Święta Rito wstaw się za wszystkimi zmarłymi z mej rodziny,których znałam i pamiętam za
moja siostre za ojca chrzestnego za wuja stryja i dziadków i mame Moniki Ewe za wszystkie dusze w
czyścu cierpiace niech czym prędzej razem zToba przy Panu będą
2.Wspieraj mnie w dążeniu ku Niebu bym z dnia na dzień była bliżej Boga bym potrafiła panować nad
swym charakterem i podźwignąć na Chwałę Boskiego Syna
3. Niech moja relacja z Małgorzata ułoży się i abyśmy razem żyły w prawdziwej przyjaźni nie raniąc
siebie wzajemnie
4.Święta Rito wspieraj rodziców Małgorzaty aby żyli w zdrowiu i zgodzie po mimo trudów
charakterów związanych z choroba wspieraj najbliższych opiekujacych się nimi
5. Świeta Rito pomóż proszę wybłagać wyzwolenie ze zniewoleń duszy i ciała Grzegorza prosze
pomóż mu walczyć ze złym duchem który trwa przy Jego duszy niech walczy i pokona nałóg
alkoholowy
6. Świeta Rito zechciej przyjać me dziekczynienie Panu skadane za wyschłuchanie niektórych z mych
błagań
7. Świeta Rito racz wyjednać mi tylko te prośby,które zgodne są z wola Pana Naszego
8.Wspieraj proszę wszystkie małżeństwa które starają się o potomstwo niech przyjmą każda wolę
Boża w tym dziele
8.Niech się dzieje Wolą Nieba Święta Rito naucz mnie,moich najbliższych i wszystkich przyjaciół żyć
zgodnie z Wolą Bożą
9.Święta Rito prosze Cie wstaw sie za Justyna i jej sprawami potrzebami
Wspieraj ja każdego dnia nie pozwól upaść nie pozwól znów zwątpić niech w Jej życiu słońce znów
zaświeci niech nauczy sie żyć zgodnie z wola Boza i jej sie odda w pełni
Prosze święta Rito pomóż jej zaufać na nowo Panu Naszemu
10. Święta Rito prosze pomóż naucz mnie żyć w tej trudnej relacji pomóż odnaleźć nadzieje na
cokolwiek w mym życiu w tej miłości dodaj mi sił wiary
803 O szczerą miłość pomiędzy Ewą i Pawłem a także Anną i Markiem. Amen.
Bog zapłać.
Anna
804 Święta Rito proszę o laskę zdrowia dla Wiktora chorego na nowotwór z przerzutami. Twoja
czcicielka
805 Proszę o modlitwę za moją mamę , mojego brata i mnie w znanych Św. Ricie intencjach za nas .
Proszę też o modlitwę w intencji za wszystkich pseudokibiców na całym świecie - aby zaczęli
nawracać się , nawracali i nawrócili się . Marzena

806 Droga Święta Rito,
dziękuję Ci z serca za dotychczasowe wstawinnictwo u Pana Boga Miłosiernego i proszę Cię o
wyproszenie wszystkim duszom ludzi konających oraz w czyścu cierpiącym jak najszybszej łaski
nieba, łaski skutecznego nawrócenia do Pana Boga dla dusz, którym grozi wieczne potępienie, a także
łaski zdrowia dla Magdaleny, mojej Mamy oraz dla mnie.
Bóg zapłać.
Teresa
807 O Święta Rito prosze O Twe wstawiennictwo przez Maryję o zdrowie psychiczne i fizyczne dla
naszej ukochanej siostry Mieczyslawy. Od trzech tygodni jest leżąca, brak kontaktu z otoczeniem.
Prosze o siły dla Niej i rodziny. Niech dobry Bóg ma Ją w swojej opiece. Postaw Panie dobrych ludzi
na jej drodze...Zapewniam tez o modlitwie...
Proszę o blogoslawienstwo dla calej rodziny. Wierna czcicielka Ewa
808 Kochana święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny. Proszę by się spełniło moje
marzenie. Dopomóż by Daria zdała egzaminy I by Oliwier dobrze się uczył. Bądź z nami każdego
dnia I nie opuszczaj nas w naszych potrzebach. Uproś u Boga by nie brakowało nam pieniędzy nam
godne życie I opłaty. Za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam
Tobie
809 Św.Rito proszę o pomoc w intencji Zosi, uproś u Boga łąskę zdrowia dla niej. Niech dobry Bóg
ześle na umysły lekarzy świato Ducha św.
Anna
810 Ula
Św. Rito orędowniczko w sprawach trudnych i beznadziejnych proszę pomóż mi w sprawach w
sprawach, o które proszę w codziennych modlitwach

