Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 10 lutego:
654 Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji stałej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej
miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych
wyborów zagranicą na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności
i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
655 Proszę o modlitwę w mojej intencji o światło Ducha Świętego w rozeznaniu swojej drogi i
miejsca w Kościele, aby Boża a nie moja wola wypełniała się w moich decyzjach i czynach oraz w
okolicznościach w których się znalazłam. O łaskę pokory, zaufania i radości w kroczeniu wskazaną
drogą. O uzdrowienie wewnętrzne, o uzdrowienie z nawracających zaburzeń lękowo-depresyjnych i
syndromu DDA, Boże owoce dobiegającej końca terapii.
Bóg zapłać
Elżbieta
656 Prosze o modlitwe za mnie Joanne i meza o zdrowie aby lek i stres minal zeby powrocilo zdrowie
i o Boze Blogoslawienstwo prosze aby Sw Rita wstawila sie za nami u Pana Boga z naszymi
prosbami abysmy wytrwali zagranica i splacili mieszkanie
657 Ukochana Święta Rito patronko trudnych spraw błagam Cię o powrót Marcina do domu i
zakończenie Jego romansu z Agatą . Proszę Cię wyprostuj drogi w życiu Mojego syna pomóż znaleźć
mu pracę poukładaj Mariusza sprawy rodzinne i wyprostuj drogi w małżeństwie. Otocz swoją opieką
Mojego wnuka Aleksandra . Dopomóż Nam wyjść z długów.
658 Bardzo proszę o modlitwę w intencji:
O łaskę uwolnienia spod ducha bioenergoterapii, zawiści, zlorzeczenia i przeklinania innych dla
Leszka i Oli
659 Proszę o modlitwę za brata aby ułożyło mu się w zyciu. Proszę Pana Jezusa aby pokierował i
ułożył moje życie według jego woli ...i zdrowie rodziców, przyjaciół i wrogów.
Ewelina
660 ŚWIĘTA RITO PROSZĘ O POWRÓT DO ZDROWIA ADAMA S. I SZYBKI POWRÓT DO
DOMU
661 Proszę Cię Swięta Rito o pomoc w znalezieniu pracy. I o przyspieszenie terminu zabiegu.
Dziękuję za dotychczasowe łaski.
Małgosia.
662 BądŹ wola Twoja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
663 Proszę o wpisanie intencji za Piotra , powodzenie w egzaminach i zaliczeniach, żeby miał zapał
do nauki i aby strach go nie sparaliżował w trakcie trwania egzaminów.
Bóg zapłać
Mama
664 św Rito proszę o zdrowie dla córki oraz dla jej długo oczekiwanego zdrowego dziecka
665 SWIETA RITO wymodl zdrowie dla mnie i mojej rodziny

666 Błagam Cię Święta Rito, pomóż Kamilowi odzyskać zdrowie i chęć do życia, pomóż Dawidowi
znaleźć dobrą pracę, błagam wstaw się za mną ,kieruj ręką lekarza, który będzie mnie operował, bym
mogła chodzić i pracować.Pomóż przetrwać trudne dni w naszej rodzinie, spraw by ustąpiły trudności
finansowe.
667 Swiat Rito błagam o wstawiennictwo . Błagam wstaw się za mną u Najwyzszego Pana i Jego
Syna aby Piotrek wrócił. Błagam o to.
668 Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji stałej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej
miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych
wyborów zagranicą na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności
i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
669 O Droga Święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Boga Ojca Naszego w tak trudnej dla
nas sytuacji materialnej. Znów wszystko uległo pogorszeniu. Nie daję już rady, brak mi siły. Dopomóż
proszę. Bóg zapłać. Sylwia
670 Kochana Święta Rito, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę Cię o pomoc i
wstawiennictwo dla mojego narzeczonego, aby uzyskał zdrowie na ciele i duszy.
Justyna
671 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Boga w moich potrzebach:
1. o wyzdrowienie z choroby nowotworowej córki mojego kolegi, Antosi
2. o zdrowie i pokój w sercach dla mojej Rodziny
3. o sprawy dla mnie bardzo ważne w tym roku, a Bogu wiadome.
Prosi, Karolina
672 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara, o
szczesliwa operacje dla Ani.
673 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH, JESZCZE RAZ
DZIEKUJE CI ZA NOGE, ZA KOLANO, ZA BRAK ARTROSKOPI, ZA POMOC PAWLA,
DZIEKUJE CI ROWNIEZ ZA TO ZE ZOSTALAM DOKTORANTKA NA NTNU, DZIEKUJE CI
ZA TO ZE MIESZKAM W PIEKNYM MIESCIE TRONDHEIM, DZIEKUJE CI ZA TO ZE
ZNALAZLAM CUDOWNYCH NOWYCH ZNAJOMYCH, DZIEKUJE CI ZA TO ZE JESTEM
ZDROWA, SILNA, PIEKNA, DZIEKUJE ZA URODE, INTELIGENCJE, ZA WIARE, ZA ZYCIE,
ZA CUDOWNY CZAS, ZA TO ZE FILLIPPO WYBRAL WLASNIE MNIE, MOGE SIE
ROZWIJAC, PODRÓZOWAC DO INNYCH KRAJOW, ROZWIJAC SWOJĄ INTELIGENCJE,
DZIEKUJE CI ZA MOJEGO NARZECZONEGO MAGNE, KTORY SWIATA POZA MNA NIE
WIDZI, DZIEKUJE CI ZA RADOSC JAKA MI SPRAWIA, ZA TO ZE JEST DLA MNIE CALY
CZAS, ZE KOCHA MNIE BEZGRANICZNIE, ZE OSWIADCZYL MI SIE NA PRZPIEKNEJ
WYSPIE BALII, DZIEKUE CI ZA ZDROWIE, ZA ZYCIE, NAJBARDZIEJ DZIEKUJE CI ZA TO
ZE ZOSTALAM DOKTORANTKA NA NTNU BO TO SPRAWIA ZE MOGE POSZERZYC
SWOJE HORYZONTY, ZARBIAC FAJNE PIENIADZE I BYC BLISKO. DZIEKUJE CI ZA MOJA
RODZINE, ZA MOJA MAME, ZA MOJEGO BRATA, ZA POMOC NAJLEPSZEGO
FIZJOTERAPEUTY NA SWIECIE, DZIEKI KTÓREMU JESTEM JAK BEZ URAZU, JESTEM
WDZIECZNA ZA MIŁOŚĆ, JESTEM WDZIĘCZNA ZA RADOŚĆ, JESTEM WDZIĘCZNA ZA
MOZLIWOSĆ REHABILITACJI, JESTEM WDZIĘCZNA ZA MOZLIWOSC STUDIÓW NA
JEDNYM Z NAJLEPSZYCH UNIWERSYTETÓW, JESTEM WDZIECZNA ZA DANA MI
SZANSE ROZWOJU, JESTEM WDZIECZNA ZA JEDZENIE, JESTEM WDZIECZNA ZA
MIESZKANIE, JESTEM WDZIECZNA ZA PODROZE, JESTEM WDZIECZNA ZA DAR ZYCIA,
JESTEM WDZIĘCZNA ZA NAUKE POKORY, JESTEM WDZIECZNA ZA KAZDA ŁASKE,
JESTEM WDZIECZNA ZA OPIEKE, NAJBARDZIEJ NA SWIECIE JETSEM WDZIECZNA ZA

TO ZE FILIPPO WYBRAL MNIE DO BYCIA DOKTORANTKĄ I JUZ MOGE PRACOWAC,
JESTEM WDZIECZNA ZA HAPPY END, JESTEM WDZIECZNA ZA PODROZE ZA GRANICE,
JESTEM WDZIECZNA ZA PIEKNA TWARZ, JESTEM WDZIECZNA ZA ZDROWE PIEKNE
CIALO, JESTEM WDZIECZNA ZA RODZINE, JESTEM WDZIECZNA ZA PRZYJACIÓŁ,
JESTEM WDZIĘCZNA ZA MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE MI WSZECHSWIAT, JESTEM
WDZIECZNA ZA OBCYCH LUDZI KTORZY MI POMAGAJA, JESTTEM WDZIECZNA ZA
LUKSUSOWE SPOKOJNE ZYCIE, JESTEM WDZIECZNA ZA NTNTU I TRONDHEIM,
SUKCES, BOGACTWO, SPRZYJA MI W DZIEN I W NOCY, DZIEKUJE
674 Swięta Rito proszę o wstawiennictwo o zdrowie Michasia i Marysi oraz o zdrowie psychiczne dla
Wiktora i Arka.
675 Proszę opiekuj się moja rodzina, aby zawsze była cała i zdrowa, aby każdy z nas miał pracę I był
szczęśliwy.
Patrycja i Kamil
676 Kochana święta Rito , proszę o łaskę uzdrowienia na ciele i duszy dla mnie i blogosławieństwo
dla całej mojej rodziny. Módl się za nami nieustannie. Amen Agata
677 Święta Rito błagam Cię postaw ma mojej drodze dobrych ludzi,dopomóż mi w znalezieniu dobrej
pracy.
Ewa
678 za wstawiennictwem Świętej Rity błagam o pomoc w intencjach:
- o uzdrowienie córeczki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych, błogosławieństwo w życiu,
łatwośc nauki;
- o błogosławieństwo drugiej córki, ukończenie studiów, dobrą pracę, miłość;
- o dochody z działalności, łaskę powodzenia;
- by mąż miał dobrą pracę i by szef nie stosował mobbingu oraz zaprzestał "ucinania" pensji;
- o bezpieczeństwo ekonomiczne mojej rodziny;
- o łaskę prawdziwego nawrócenia dla nas, pojednanie i przebaczenie;
- by mąż zaprzestał nadużywania alkoholu i nie uzależnił się;
- o przyszłe nasze zbawienie, byśmy (cała moja rodzina i ja) doszli do Chrystusa, także dla mojej
zmarłej mamy o zbawienie;
- by na tronie naszego życia był Jezus;
- o odmianę serc i naszego życia byśmy mogli korzystać z sakramentów;
- o uzdrowienie wszytskich w rodzinie (w tym taty) z choroby alkoholowej;
- o radość, szczęście dla nas i mądrość życiową.
Święta Rito, módl się za nami.
Błagam, pomóż.
Bez Jezusa i pomocy Nieba sami nic nie możemy.
Bo wszystko jest łaską.
Bóg zapłać,
Katarzyna
679 Święta Rito błagam o pomoc w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Wymódl zgodę i spokój w
rodzinie oraz poprawę trudnej sytuacji finansowej. Niechaj znikną złości kłótnie i złośliwości wnuka
w stosunku do dziadków. Proszę o nawrócenie wnuka na wiarę i usunięcie wrogości do Kościoła i
rodziny i wszystkich ludzi.Ratuj Święta Rito naszą rodzinę i wiarę w rodzinie. Wymódl poprawę
zdrowia w rodzinie i usunięcie napięć,lęków, agresji i załamania nerwowego.
Po raz kolejny błagam o zgodę i spokój w rodzinie,zwłaszcza między wnukiem a dziadkami. Usilnie
proszę o zdrowie dla Teresy i poprawę bardzo trudnej sytuacji materialnej. Bóg zapłać Marek
680 Sw Rito, prosze o laske malzenstwa
O znalezienie prawdziwego mezczyzny, przyjaciela, meza ktory jest mi przeznaczony przez Boga.

681 Proszę o modlitwę w intencji syna Łukasza o uzdrowienie emocji psychiki i uwolnienie od duch
pychy Św Rito módl się za nami
682 Proszę o modlitwę za moje zdrowie, uleczenie z cukrzycy, zapłatę zaległych faktur przez p.
Jerzego A. oraz Arkadiusza Sz.
Proszę o modlitwę o bożą i anielską ochronę przed złymi ludźmi, którzy chcieliby mi zaszkodzić lub
oszukać. Proszę, aby ręka boska usuwała takich ludzi z mojej drogi życiowej i zawodowej.
Na koniec proszę również o modlitwę za moją Bogu wiadomą intencję.
Panie Boże – obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną i
obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!
Panie Boże proszę Cię, pomóż mi abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze
pamiętał, że mam je od Ciebie!
Bóg zapłać wszystkim, którzy zmówią w powyższych intencjach chociaż jedną modlitwę.
Grzegorz
683 Pragnę przesłać intencje na luty:
Święta Rito, proszę o nawrócenie męża, zgodę w rodzinie oraz wszelkie potrzebne łaski.
684 Błagam ..
Tomasz
685 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i świętego życia moich dzieci Aleksandry i Łukasza
O rozwiązanie trudnej sytuacji zawodowej Oli.
O uporządkowanie jedzenia i powrót do sprawności Elżbiety.
O mądrość i bogobojnosc dla Mikołaja, Zuzanny i Aleksandra.
686 Swieta Rito wyproś dla mnie łaskę zdrowia i powodzenia także tego w znalezieniu dobrej pracy
.O zdrowia dla mojego taty .
Bóg zapłać!
Izabela z Cieszyna
687 Święta Rito, patronko spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych
moje życie nie ma sensu
chcę rozwodu z moim niepracującym, leniwym mężem
chcę być sama z dziećmi
chcę, żeby dzieci widziały uśmiechniętą szczęśliwą mamę
chcę się nie bać męża
chcę, żeby sie wyprowadził.
Święta Rito, pomóż mi
nie wiem ile jeszcze życia mi zostało, ale chciałbym być po prostu szczęśliwa
chciałabym jeszcze pomóc swoim dzieicom
chciałabym wyjść z długów
Pomóż mi Święta Rito
pomóż moim dzieiciom, które mnie i mężą nienawidzą
i ja się nie dziwię
Nie potrafię się modlić, czuję wielką pustkę
Kasia
688 Bardzo serdecznie proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia. Proszę Matuchnę Najświętszą i
św Ritę o wstawiennictwo u Tronu Boga Ojca Wszechmogącego o uproszenie łaski zdrowia z
białaczki, depresji, bólu kręgosłupa. Św Rito, sama cierpiałaś, Ty wiesz co to cierpienie i lęk. Oręduj
za Nami, proś Jezusa Chrystusa o wszelkie łaski.Św Rito módl się za Nami grzesznymi. Dziękuję z
całego serca za modlitwę za mszę św. Wiesława z Koszalina

689 Św. Rito proszę o uzdrowienie siostrzenicy z ropiejącego oczka,proszę
o zdrowie dla rodziców,siostry i jej córek. Proszę wyproś łaskę o
uwolnienie mnie z lęku i natręctw oraz o zaprzestanie nękania mojej
siostry przez sąsiadkę i lokatorkę, o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy
procesowej w tej sprawie i proszę aby sąsiadka się wyprowadziła.
Proszę o wsparcie finansowe, dobrego męża i przyjaciół oraz pomoc w
pracy. Izabela
690 Św. Rito!Błagam dopomóż mojej córce Natalii znaleźć pracę. Miej ją w swojej opiece.
691 Święta Rito błagam Cię dopomóż mi w znalezieniu dobrej pracy,postaw ma mojej drodze
dobrych ludzi.
Proszę wstaw się za dusze w czyśćcu cierpiące,spokój duszy ks.prał.Eugeniusz Dryniak
zm.10.02.2019
Ewa
692 Proszę o modlitwę w intencji mnie i Mariusza oraz o zdrowie dla mojej mamy ,Bóg zapłać
Karolina
693 Prosze o modlitwe w intencji udanego i bezpiecznego badania w dniu 15.02 oraz o odwage
poddania sie temu badaniu
694 Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego sprzedania domu przez Bogdana i uporania się z
problemami mieszkaniowymi oraz o modlitwę w intencji zdania matury przez Daniela i dostania się
na wybrane studia. Pozdrawiam. Edyta
695 Święta Rito uproś łaski dla moich dzieci, dla Jadzi,żeby znalazła pracę i przygotowała Elisę do I
Komunii Św, dla Ady o szczęśliwą podróż i opiekę Matki Bożej. Proszę cię także o zdrowie dla
mojego męża. Halina
696 Święta Rito, składam podziękowania za opiekę i wsparcie w mojej nowej pracy. Proszę, abym
znalazła w sobie siłę do nauki.
Katarzyna
697 Dobry Panie za stawiennictwem św. Rity
proszę miej w opiece Dominika
daj mu dar miłości, poznania i rozsądku.
Proszę o modlitwę!
Darek
698 Święto Rito polecam Tobie moją rodzinę i proszę o potrzebne łaski dla kazdego z nas :
- Agnieszki i Piotra
- Łukasza
- Joanny, Wojciecha i Marysi
- Marii
- Anny i Jacka
699 Sw.Rito znowu zwracam sie do Ciebie o pomoc.Teraz naprawdę juz jestem
skonczona.Długi,długi i jeszcze raz dlugi.Boje sie ,ze mi zabiorą wszystko co mam.Pomoz Rito.Upros
u Boga wyjscie z mojej beznadziejnej sytuacji.Juz sobie nie radze.Ufam Jezusowi,ze mnie nie
opusci,ale prosze Cie wstawiaj sie Ty tez za mna.Blagam.Beata
700 Proszę o zdrowie, radość życia, pogodę Ducha (żyć jakby każdy dzień miał być ostatnim) wiarę,
zaufanie, siłę, dobroć, cierpliwość, pewność siebie, odwagę do działania w dobrym kierunku. Bardzo
proszę o oświecenie o dar mądrości Wybór dobrej -odpowiedniej drogi życiowej. Pragnę kochać i być

kochana z wzajemnością szczęśliwie, z szacunkiem. Proszę o dobrego męża i szczerych przyjaciół. A
także proszę o modlitwę w intencji spraw zawodowych, znalezienia pracy w otoczeniu
odpowiedzialnych, uczciwych osób. Panie Boże proszę prowadź mnie według swoich zamiarów..
najlepiej do tak długo wyczekiwanego szczęścia, zdrowia i miłości. Katarzyna. Dziękuje za modlitwę.
701 Święta Rito bardzo dziękuję Ci za otrzymane łaski i Twoje wstawiennictwo. Proszę Cię z całego
serca o modlitwę w intencji pomyślnego ukończenia pracy magisterskiej i szczęśliwą obronę oraz
proszę Cię o łaskę poznania wartościowego chłopaka, z którym mogłabym założyć rodzinę. Proszę
Cię o modlitwę w intencji moich rodziców i potrzebne łaski w ich stanie.
702 Droga św.Rito! Proszę Cię o opiekę nad moimi synami Michałem i Jackiem oraz nad moimi
wnuczkami Olusiem i Natalką.Proszę też o zdrowie dla mojego męża Antoniego.
703 Święta Rito błagam wspomóż mnie w modlitwach o moją córkę. Niech zacznie dostawać
pozytywne oceny z matematyki, niech poprawi się z niej.
Żebym miała pracę w przyszłym roku na takim poziomie jak teraz oraz żebym była szanowanym i
lubianym pracownikiem
E
704 Proszę o modlitwe w intencji znalezienia pracy dla mnie Alicji, lat 41.
705 Najukochańsza Święta Rito dziękuje za zdrowie i opiekę. Proszę o zdrowie dla Mamy i całej
naszej rodziny.
O powodzenie na egzaminach dla Oliwki i spokój ducha.
Oraz o powodzenie w intencji Tobie znanej.
Twoja wielka czcicielka.
B.
706 Proszę o modlitwę do Świętej Rity w intencji o Łaskę potomstwa dla Agnieszki i Artura , oraz o
pomyślne zakończenie sprawy o zasiedzenie.
Bóg zapłać za modlitwę , Józef.
707 Proszę o dołączenie do lutowej nowenny następujących intencji:
Kochana święta Rito, pragnę podziękować za wspaniałe łaski odebrane w ostatnim czasie: za dobre
wyniki w badaniu śródoperacyjnym Eli, za pracę A. i M., za wszelkie te, których nie dostrzegam
gołym okiem, ale odczuwam. Proszę także o przemianę serca dla D. i S, o nawrócenie męża, M, W, A,
i pozostałych członków rodziny, proszę o wszelkie błogosławieństwo i zdrój łask dla całej mojej
rodziny oraz dla sióstr, które wypraszają te łaski u św. Rity.
708 Święta Rito bardzo proszę o uzdrowienie Anny z choroby nowotworowej-proszę o cud, tylko Ty
możesz pomóc, to ostatnia nadzieja.
Proszę o zdrowie dla Oli, o potrzebne łaski i błogosławieństwo
z okazji 7-mych urodzin.
Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy i jej wnucząt. ZM
709 Święta Rito proszę o dobrego męża i szczęśliwe małżeństwo, o uzdolnienie mnie do małżeństwa.
O zdrowie dla mojej mamy Ewy.
Anna
710 Błagam o uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor.
711 Święta Rito, bardzo Cię proszę o to, żebyśmy z M. nie odeszły z pracy wcześniej niż w czerwcu;
o podwyżkę i więcej pieniędzy, o wyprowadzkę tam, gdzie marzę; o szczęście, więcej radości i
nadziei; o zdany egzamin i bym była dobrym kierowcą; by M. naprawdę mnie lubiła i szanowała; o

przyjaźń z nią; bym nie fascynowała się bezgranicznie M.; o ciekawą, fajną pracę; o przyjaciółkę i
więcej koleżanek i znajomych; o więcej wrażeń, przygód, mniej nudy; o wyzbycie się zazdrości i
zaborczości; by tata przestał pić.
712 Proszę o modlitwę w intencji Kasi aby w środę dobrze poszły jej testy kwalifikacyjne do pracy,
aby szybko znalazła dobrą prace. O dar Ducha św. - umiejętności i wiedzy - aby szybko nauczyła się
angielskiego i francuskiego które są jej potrzebne w pracy.
713 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny .Proszę
strzeż nas od nieszczęść i złego.Aga.
714 Proszę o zdrowie duszy i ciała dla córek 6-letniej Dominiki i 4-letniej Weroniki oraz syna Marka
20-letniego. Aby dobrze rozwijały się.Teraz moje dzieci przechodzą chorobę i młodsza nie chce jest
leków.
Dla męża Leszka równie o zdrowie duszy i ciała oraz pokój w sercu, cierpliwość i łagodność.
Uzdrowienie z chronicznych ciągłych bólów głowy, szumów w uszach oraz nadciśnienia i problemów
z pamięcią. Dla mnie o cierpliwość, miłość w rodzinie, brak zmiennych nastrojów (jestem po 40tce), silną wytrzymałość psychiczną oraz wiarę i radość Bożą oraz zdrowe serce, usuniecie bólów w
plecach i klatce piersiowej podczas chodzenia.
Dla mamy i siostry z rodziną o łaskę Bożą: wiarę -znalezienia w sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa
oraz zdrowie.
Dla Teściów o pełne uzdrowienie Teściowej z choroby oczu i kolana a Teścia problemów ze słuchem i
miażdzycą i łaskę wiary.
Proszę również pomóż mi w pracy tak zorganizować pracę, abym zrobiła wszystko na czas i nie
siedziała po godzinach.
Dla wszystkich zmarłych proszę o niebo.
Opiekuj się nami Matko Boża i chroń nas od szatana. Okryj nas swoim płaszczem ochronnym.
Za wszystko dziękuję i przepraszam, że tak mało dziękuję.
Z Panem Bogiem
Dorota
715 Kochana św.Rito proszę o zdrowie, zmniejszenie bolu
dla mojej mamusi.
716 Święta Rito, proszę uproś mi u Boga cud uzdrowienia z uporczywych bólów głowy. Nie daję już
sobie z nimi rady. Proszę Cię też o pomoc w trakcie egzaminu poprawkowego. Dziękuję Ci za
dotychczasową pomoc. Estera
717 W intencji Bogu wiadomej - o szczęśliwe rozwiązanie sprawy i
za spokój duszy Krzysztofa Jankuna, Gabriela
718 W lutowej nowennie proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity, patronki w trudnych
okolicznościach, która przychodzi z pomocą w sprawach (po ludzku) niemożliwych do rozwiązania:
- w intencji Urszuli - o ufność Panu, światło Ducha Świętego i rozwiązanie trudnych spraw,
- w intencji Magdaleny, Kacpra, Igi - o zdrowie i pokój w sercu,
- w intencji Weroniki - o rozeznanie drogi, pracę i czystość serca,
- w intencji Dariusza - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.
719 Świętami. Rito,
Dziękuję za Twoją pomoc w moim życiu, i pragnę prosić Ciebie abyś u Naszego Pana wyprosiła dla
mnie zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ ciągle mnie dopadają problemy i czarne myśli. Proszę
pomóż mi cieszyć się życiem wokół ludzi mi przychylnych, wtedy moje problemy napewno się
skończą, a ja będę mogła poczuć się kobietą zdrową, która chce żyć, która chce kochać i być kochaną.
Kochana Sw Rito Ty wiesz jak ciężko jest kobiecie po zdradzie męża pomóż mi zapomnieć i żyć,
spotkać na mej drodze ludzi dla których będę cenną i potrzebną osobą. Niedoszła mama

720 Święta Rito proszę zajmij się relacją syna Gracjana z drugą mamą, jak również zajmij się święta
Rito naszymi finansami i przymnażaj nam ich.
Dziękuje Ci święta Rito za dotychczasową opiekę i pomoc
Dariusz
721 Rito, błagam o modlitwę za moje zdrowie, pracę dla męża i opiekę Bożą nad naszymi dziećmi,
szczególnie teraz, kiedy jestem taka słaba.
722 W intencji znajomości Krzysztofa i Zuzanny, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga dar
spotkania oraz łaskę wzajemnej miłości w naszych sercach a także o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Zuzi. K

