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Intencje z dnia 10 maja:
740 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę o przyjaciółkę od serca oraz bliskie koleżanki, z którymi
mogłabym spędzać czas i przy których czułabym się dobrze. Proszę bym nie czuła się samotna oraz
nudna.
Wybłagaj u Boga spełnienie próśb, które mam w sercu.
741 Bardzo proszę o modlitwę za pokój i zgodę w naszych Rodzinach, o rozwiązanie trudnych
problemów , o dalsze Błogosławieństwo. Święta RITO proszę wstawiaj się za nami.
Bóg zapłać, Elżbieta.
742 bardzo proszę o modlitwę za naszą ciężarną Ewelinke która jest w Szpitalu w Szczecinie. Sprawa
jest poważna. Bardzo dziękuję B.
743 *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, w realizowaniu naszych planów,żebyśmy nie odchodzili
od Boga. Aga
744 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim wstawiennictwem.
Łącząc się w modlitwie nowenną w maju, pragnę prosić o opamiętanie i nawrócenie mojego ojca.
Miej go w swojej opiece. Wierzę, że tylko powrót do Boga pozwoli mu żyć bez grzechu, przestając
krzywdzić innych. Proszę o łaskę pojednania dla rodziców. Mam nadzieję, że będą żyli ze sobą w
zgodzie i jedności oraz poszanowaniu siebie nawzajem. Miej w opiece naszą rodzinę, aby się nie
rozpadła. Proszę o ustabilizowanie sytuacji w naszej rodzinie i firmie, która od lat boryka się z dużymi
problemami. Mam nadzieję, że dzięki ciężkiej pracy i wyjednanej łasce, sytuacja zacznie się
stabilizować. Proszę o zdrowie nasze i dla całej rodziny. Dziękuje za dar posiadania dzieci i męża.
Miej nas w swojej opiece. Bardzo proszę o łaskę cierpliwości, spokoju, opanowania i łagodności.
Chroń nas nieustannie od nieszczęść i złego. Wyjednaj nam łaskę długiego, zdrowego i spokojnego
życia. Miej w opiece moje małżeństwo i dzieci. Obdarz nas mądrością dobrego ich wychowania na
porządnych ludzi. Łącząc się w modlitwie - Anna
745 Święta Rito dziękuję Bogu i Najświętszej Pani za Twoim wstawiennictwem za wszelkie łaski i
pokornie proszę o zakończenie znajomości Olgi i Karola o dobrego męża od Boga i czystość
przedmałżeńską.
746 Święta Rito wstaw się u Pana naszego w intencji mojego przyjaciela, aby w jego sercu zagościł
spokój i radość, żeby czuł swoją wartość. Proszę Cię żeby znalazł spełnienie w pracy zawodowej i
zrealizował swoje cele.
747 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, jesteś moją wierną przyjaciółką. Teraz
szczególnie podczas tej majowej nowenny proszę Cię o wstawiennictwo w mojej intencji. Módl się za
moją przyjaźń z J, żeby była piękna, pełna codziennej troski i miłości. Proszę Cię o rozmowy,
spotkania i wzajemne wsparcie.
748 Zwracam się dziś z gorącą prośbę o modlitwę wstawieniczą za sprawą Świętej Rity.

W dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 15:00 będę miała badanie rezonansem magnetycznym (odcinek
lędźwiowy kręgosłupa).
Bardzo boję się tego badania.
Proszę o modlitwę aby wynik badania był dobry i abym mogła wrócić do normalnego życia. Kontuzji
kręgosłupa nabawiłam się opiekując się chorą osobą na nowotwór, która zmarła w marcu.
Chciałam prosić o modlitwę aby Bóg postawił na mojej drodze dobrych i uczciwych ludzi, bo jestem
samotna i jest mi bardzo ciężko czasami.
Proszę o dar większej wiary i o to aby Bóg pomógł mi rozeznać się w Jego zamiarach względem mnie.
Mieszkam w Łodzi
Bóg zapłać...
Ewa
749 Św. Rito proszę Cię o pozytywne wyniki moich badań i przyspieszenie terminu operacji a którą
czekam.
750 Za pośrednictwem św. Rity prośmy Matke Boża o zgode i kontakty z Monika i Filipem w rodzinie
o kontakty matki z córka Monika i wnukiem Filipem oraz o głeboka wiare katolicka dla Kasi i jej
dzieci, Moniki i jej syna. Bożena T.
751 Św. Rito proszę Cię o wsparcie dla mnie i dla mojego męża , o zdrowei o Boże błogosławieństwo,
o cierpliwość w wychowywaniu naszych pociech i o modlitwę , żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi i
służyli Bogu.
752 Przez wstawiennictwo świętej Rity proszę o modlitwę w znanej Panu Bogu mojej intencji, o łaskę
jej wysłuchania i wyprostowania moich dróg życiowych.
Bóg zapłać.
753 Bogu znane intencje
d.
754 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o pomoc mężowi w trudnej sytuacji w pracy, św. Rito
wstawiaj się za nami!
755 Św. Rito. Obdarzaj mnie i moja rodzinę jasnością umysłu, abyśmy dokonywali mądrych
wyborów. Wspieraj nas w codziennych troskach i kłopotach i pomagaj nieustannie. Pozwól pogodzić
się z myślą, ze sami z siebie możemy niewiele. Dopomóż ufać i mieć nadzieje w Bogu.
756 W tym szczególnym miesiącu zwracam się z prośbą do Św Rity o wyproszenie bożych łask dla
całej mojej rodziny. Proszę szczególnie o błogosławieństwo i Bożą opiekę dla mojego synka, który
przystąpi do Sakramentu Komunii Świętej, aby ten Sakrament był dla niego zawsze źródłem wiary,
wewnętrznej siły, życiowej mądrości aby Pan Jezus zawsze był obecny w jego sercu. Proszę o łaskę
wiary dla mojego męża, o wyprostowanie jego trudnej sytuacji, o zdrowie dla nas Wszystkich - dla
mnie i mojej rodziny, rodziców, brata i jego rodziny.
Dziękuję
757 Święta Rito błagam Cię pomóz mi i mojemu mężowi znależć inną pracę ,większe
mieszkanie,prawdziwych przyjaciół.Obdarzaj zdrowiem, radoscia całą rodzinę,spraw aby cała rodzina
żyła w zgodzie.Pomóz mojemu tatowi uwolnić się od nałogu alkoholizmu,ulecz moja teściową
Mieczysławę z obrzeku limfatycznego nóg,moja mame z cysty,moja siostrę z guza piersi.Błogosław
całej rodzinie,wstawiaj sie za nami u Pana Jezusa,wysłuchaj próśb moich jeśli sa zgodne z wola
Bożą.Alicja
758 Wdzięczna za otrzymane łaski, nadal proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo, aby moi rodzice
pozostali w remisji choroby, a nasze rozpoczęte inwestycje okazały się trafne i zakończyły się
bezproblemowo.A.K.

759 Święta Rito proszę Cię o wyproszenie łaski zdrowia i uzdrowienie z choroby nowotworowej
mojej mamy Bogusławy i dobrych wyników badań oraz o powrót do zdrowia i sprawności dla mojego
brata Grzegorza i pokój Boży dla całej rodziny.
760 za dusze czyścowe, zatwardziałych grzeszników, chorych i cierpiących, zmarłych i za tych
których się nikt nie modli, we wszystkich intencjach NMP. intencjach Ojca Świętego, mojej mamy i
moich, za Kościół, siostry zakonne, księży, misjonarzy, za opętanych, ateistów, homoseksualistów, za
zniewolonych, za bezdomnych i biednych, za Polskę, za wszystkich Polaków, o pokój na świecie,
uwolnienie Świata od wojen, zepsucia moralnego i ateizmu, za młodzież, dzieci, za osoby starsze, za
małżeństwa, Narzeczonych, za rodziny żeby były Bogiem silne, żeby młodzież nie popadała w
bezbożność, nie wiarę, zniewolenia, o ochronę życia poczętego,
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla U, F, K, J, o całkowite i trwałe nawrócenie
dla K, żywą wiarę, o czystość, myśli, serca i ciała, o uwolnienie ze zranień między pokoleniowych dla
U, F.,K, J, konsekwencji grzechów miedzy pokoleniowych, o uwolnienie z łysienia plackowatego i
paradontozy dla U, dla J o wyleczenie trądziku, problemów z wysławianiem się dla J,zdrowie dla
całych rodzin W I K, o dar Bożej miłości i żywej wiary dla K i J, o świętość, uwolnienie od
zniewoleń, przeklinania, gniewu, zazdrości, nienawiści , o we wszystkich intencjach serca, o dar
dobrego kochającego meża dla J, o wzajemne zrozumienie i dogatywanie się dla J I k, o łaskę
sakramentu małżeństwa dla J i K (dobre, kochające się oparte na wzajemnej wierze małżeństwo, które
będzie się wspierało w drodze do świętości0 jeśli jest to zgodne z wolą Bożą) , o łaskę kupna dobrego
nowego samochodu, gdyż stary się rozleciał, o laskę bardzo dobrej pracy i mieszkania jeśli jest to
zgodne z wolą Pana
O dar rozeznania co do wyboru drogi życiowej i co do ślubu dla J, o usunięcie wszelkich przeszkód,
kłótni, nieporozumień, trudności między narzeczonymi żeby byli szczęśliwi J i K i zawarli związek
małżeński jeśli taka jest Wola Boża
O wynagrodzenie za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa i grzechy jakimi ludzkość nie przestaje obrażać
Boskie Serce Jezusa i Niepokalane serce NMP, o wynagrodzenie za profanacje w kraju i na świecie
O łaskę dobrej śmierci dla J, K , U i F,o prowadzenie i Błogosławieństwo Boże w drodze do świętości
dla J, K, U i F do której każdy człowiek jest powołany, o ochronę przed złem , i ochronę naszych
rodzin przed kłótniami, zawiścią nienawiścią , zazdrością,
O ochronę życia poczętego, a także o miłość do życia poczętego w każdym ludzkim sercu,
o ochronę każdego dziecka przed zwodniczymi ideologiami promującymi deprawację młodego
społeczeństwa . O mądre wybory dla wszystkich polaków, żeby wybierali osoby które są Bogiem
silne.
Z Bogiem
J
761 O dobrego męża dla mojej córki Nikoli. B.
762 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 Zuzanny. K.
763 O dobra prace oraz o poradzenie sobie z obowiązkami.
Proszę również o modlitwę o zrealizowanie swoich planów zawodowych.
Proszę również o modlitwę o szczęśliwa miłość.
764 O Święta Rito prosze o twoje wstawiennictwo do naszego Pana Jezusa Chrystusa o laske zdrowia
psychicznego na duszy i ciele dla kochnej naszej siostry Mieczyslawy i syna Adama. od dłuższego
czsu zmagaja się z ta chorobą. W Tobie o Panie nadzieja. Przymnóż nam wiary. Niech ta niemoc ich
opuści. Prosze też o błogoslawienstwo dla naszych rodzin.Niech miłość i dobro zwycięży.Nie moja
lecz Twoja wola niech się stanie. Chwala Panu. Chce swiadczyc o Twojej dobroci i miloszierdziu.
wierna czcicielka i zatroskana
matkai siostra Ewa

765 święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę wstaw się za mną do Pana Boga
niech wysłucha mych modlitw o przemianę M., o łaskę natchnienia dla Niej i otworzenia oczu na to,
że ludzie którzy są obecnie wokół Niej mają na Nią bardzo zły wpływ.
766 Święta Rito proszę pomóż mi się modlić i poprowadź najlepszą drogą. Proszę aby moje życie w
końcu zaczęło się układać. Proszę pomóż mi kupić mieszkanie w Gdansku i postaw na mojej drodze
najwspanialsze człowieka który będzie kochał Jezusa i Maryję oraz mnie z którym założę szczęśliwą
rodzinę i urodzę zdrowe potomstwo dziewczynkę. Proszę o utrzymanie aktualnej pracy aby nasz
zespół ksiegowosci dalej był aby nikt nie stracił pracy i nadal była dobrą atmosfera i poprawę relacji
między przełożonymi. Chwała Panu.
767 Proszę o modlitwę w poniższych intencjach
- o umiejętność budowania relacji w moim małżeństwie. o umiejętność rozmowy , okazywania miłości
i umiejetność budowania intymnych relacji z mężem
- w intencji nawrócenia mojego męża Jarosława, brata Wojciecha i chrześnicy Kamili.
- o Boże prowadzenie mojego brata Wojciecha , po rozwodzie.
Św. Rito dziekuję za Twoje wstawiennictwo Małgorzata
768 Swieta Rito niezmiennie proszęo Twoją przychylność modlitwie za moje corki.Chcę wyprosić dar
poczęcia i macierzyństwa dla corki Matyldy oraz dar pomyślnośći i uniezależnienia się od jedzenia dla
corki magdaleny.Matka
769 Ukochana Św. Rito dziękuje za wszystkie łaski które otrzymuję za Twoim wstawiennictwem.
Proszę Cię i tym razem o wstawiennictwo u miłosiernego Pana i wyproszenie mi łaski miłości
Marcina do mnie, cały czas wierzę i ufam że Ty mi pomożesz , codziennie zwracam się do Ciebie z
modlitwą o to żeby nasze drogi znowu się zeszły, żebyśmy mogli znowu być razem, o tę szansę dla
naszego związku. Proszę zasiej w sercu Marcina ziarenko miłości, tęsknoty i nawrócenia, żeby
zrozumiał co zrobił źle i chciał przeprosić mnie, wrócić i naprawić nasze relacje. Bardzo go kocham i
tęsknię za nim. Zabierz od niego tę obojętność w stosunku do mnie. Proszę również o zdrowie i siły
dla niego oraz pomoc w jego sprawach. Ulecz moje zranione serce, zabierz ode mnie te cierpienia,
samotność i otrzyj łzy. Kocham Cię o droga Św. Rito. Ania
770 Intencja do sw Rity o wsparcie i opieke boska w zyciu codziennym i pomoc w zmienie pracy na
lzejsza
771 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 cuda i 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 zdrowie dla moich bliskich a także o zbawienie wieczne dla moich bliskich zmarłych.
Joanna
772 Bardzo proszę o modlitwę o utrzymanie pracy, aby nie zlikwidowano naszego działu.
773 Święta Rito, wybłagaj u Stwórcy bym wraz z mężem mogła począć zdrowe dzieci. Następnie w
zdrowiu donosić je i urodzić. Proszę abym w trakcie ciąży nie miała żadnych chorób zagrażających
życiu dziecka. By pokonać przeciwności, które to uniemożliwiają. Proszę Cię o wstawiennictwo
byśmy odzyskali spokój, miłość, harmonię w małżeństwie po poronieniu naszego dziecka.
Dziękujemy za wcześniejsze wstawiennictwo w naszych intencjach. Dominika i Paweł

774 Św Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji mojego
syna Wojtka i Jakuba o wybór dobrej drogi życia
Błagam Cię, o pracę dla mojego męża i godne wynagrodzenie, miłość zgodę w naszej rodzinie
dziękuję za otrzymane łaski, za małżeństwo mojej siostry zagrożone rozpadem. JK
775 Św. Rito pomóż mi w pewnej sprawie.
Twoja czcicielka.
776 Proszę o modlitwę o pomoc dla mnie w pewnej sprawie.
Adam
777 Sw Rito pomóż naszym Synom.
778 Proszę o modlitwę za zdrowie mojej Żony Magdaleny - za pomyślą rehabilitację kręgosłupa i
dojście do zdrowia w wyniku przyjmowanych zabiegów.
Dziękuję - Paweł
779 SW,Rito proszę o spokój w sercu abym ogarnęła wszystkie problemy i nie miała myśli
samobójczych.O rozwiązanie problemów finansowych i abym patrzyła z nadzieją na przyszłość.Aby
w moim życiu pojawiła się osoba ,która pomoże mi to wszystko ogarnąć.
780 O radość życia wiecznego dla męża ,ojca i wujka.
781 SW Rito pomóż mi wszystko ogarnąć boję się czy dam radę ze wszystkim.Spraw aby dzieci
stanęły na wysokości zadania i nie zostawiły mnie samej z tym wszystkim.Prosze cię o zdrowie dla
mnie.
782 Święta Rito proszę Cię o łaskę wyjednania mi przed Bogiem łaskę rozeznania mojej drogi w
życiu. Abym podjął dobrą decyzję.
783 Św. Rito, z wielką ufnością proszę Cię o wstawiennictwo w zdaniu egzaminów maturalnych dla
Pauliny. Proszę gorąco o wybór dobrej drogi życiowej, którą przygotwał dla niej nasz Pan. Proszę
także, aby na tej drodze Bóg postawił człowieka, z którym stworzy rodzinę Bogiem silną. Ufam
mocno św. Rito, że i tym razem nam pomożesz. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Elżbieta
784 ŚW. RITO.BARDZO CIĘ PROSZĘ O:
1. ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA SYNA SIOSTRZENIC I RODZINY
2. POMYŚLNE BADANIA I ZDROWIE DLA JOANNY
3. CUD UZDROWIENIA DLA MARZANNY ,ANNY i ADAMA
BÓG ZAPŁAĆ
JOANNA
785 Św. Sito proszę o Twe wstawiennictwo za mą prośbą o Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny
oraz rozwiazanie sytuacji Konrada w pracy i mój powrót do pracy.
Hania
786 Najukochańsza Święta Rito proszę o opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
Proszę o łaskę dla Oliwki oraz łaski w intencji Tobie znanej.
Twoja wielka czcicielka.
B.
787 "Boże w dobroci, nigdy nieprzebrany", za wstawiennictwem Świętej Rity prosimy - wspieraj
naszą rodzinę trwałym zdrowiem, radością wspólnego życia. Błogosław w trudnej sprawie sprzedaży
domu. Niech wsparcie Świętej Rity będzie naszym wołaniem do Ciebie o pomoc.

Z wdzięcznością i pokorą proszą Renata i Stanisław
788 ŚW.Rito patronko spraw trudnych proszę o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego i Matki
Najświętszej uzdrowienie Łukasza z nałogu pijaństwa,przemianę życia zgodę w rodzinie by
wszystko się poukładało Jezu Ufam Tobie
789 Prosze o modlitwę za wstawiennictwem Św Rity o zdrowie ślą mojej mamy i Wojciecha po
operacji.
790 Święta Rito
Proszę o łaskę wyzdrowienia dla Józefy ukochanej żony, matki i przyjaciółki
a także o modlitwę za moją rodzinę.
791 Święta Rito błagam Cię dopomóż w sprawie po ludzku niemożliwej odmień życie naszego syna
Mateusza błagam Cię ulituj się nad nami . Bóg zapłać za modlitwę.
792 Świata Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie, aby guzy mózgu już nigdy nie wróciły. Święta
Rito módl się za nami.
793 Droga Rito,
proszę o wsparcie i pomoc w ważnej dla mnie sprawie.
Wierzę, że z Twoją pomocą się uda
dziękuję Kasia
794 Kochana i Święta Rito!
Uczyniłaś mi tyle dobrego, a ciągle nie potrafię należycie podziękować Tobie i Bogu za tyle dobroci i
miłosierdzia.
Przyjmij więc proszę i to podziękowanie.
Dziękuję więc i proszę nadal opiekuj się mną i moją rodziną. Wspomagaj, a w chwilach trudnych
wspieraj i pomóż uwierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Twój Krzysztof
795 Kochane siostry proszę o modlitwę za wstawiennictwem św Rity i łaskę Bożą żeby nie nekaly nas
dolegliwości A raczej żeby wszystko nie okazało się złą chorobą albo myśli żeby nie sugerowały
tego.proszę o udany zabieg usunięcia migdałów U wnuczka.żeby nie bal sie.ja proszę o zdrowe nogi i
żebym zawrotów nie doswiadczala.o zdrowie dla Karoliny i wszystkich bliskich memu sercu.o
szczęśliwa podróż do Rzymu i dobre samopoczucie tam.proszę też o pokój i zgodę w kraju .o opiekę
nad kapłanami i siostrami zakonnym i głębszą wiarę dzieci..szczęść Boże.Zofia
796 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję Ci 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. Broń nas przed
tymi, którzy nas krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna) aby się kochały i pomóż im
uwierzyć w siebie abyśmy ukierunkowali ich w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam podejmować
dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Aby mój syn Olaf pomyślnie dostał się do dobrego liceum.
Danuta
797 Proszę o wsparcie duchowe i modlitwę w intencji mojego związku aby był pełen zgody i zaufania
i trwał nieprzerwanie w miłości.
798 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach: za
małżeństwo moich rodziców, mojego brata i bratowej, cioci Jadwigi i wujka Krzysztofa - o moralne

odnowienie, wzajemną: miłość, poszanowanie, przebaczenie; o szczęśliwy poród dla Matyldy i
Karoliny; o dobre przygotowanie, potrzebne łaski, szczęśliwą śmierć dla babci Danusi i dziadziusia
Leona; siły dla mamy Basi, a także pokój serca i światło Ducha Świętego we wszystkich
podejmowanych decyzjach.
Patrycja
799 Proszę Cię świeta Rito o zdrowie dla Kamilki zeby wyszla z tej depresji i zeby zaczęła jeść
800 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski
Proszę o dalszą pomoc dla mojej rodziny
Proszę przede wszystkim o zdrowie, pracę oraz o pomoc dla córki w szkole
Proszę również o pomoc w sprawie Ci wiadomej
Twoja wierna czcicielka
801 Proszę o modlitwę w intencjach
1. O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę, rozsądek, dojrzałość i opamiętanie dla dzieci, żeby nie
odchodzili od kościoła.
2. Żeby córka, jak najszybciej obroniła dyplom i znalazła dobrą pracę. Żeby mogła w końcu spełnić
swoje marzenia, nie popadła we frustrację, zniechęcenie i depresję.
3. Żeby syn ukończył studia w terminie i znalazł dobrą pracę.
4. O zdrowie dla żony, uleczenie kręgosłupa i depresji oraz rozwiązanie jej problemów zawodowych.
5. Żeby żona została doceniona za swoją ciężką pracę i kochała mnie jak kiedyś.
6. Żebyśmy nie zwariowali, spłacili zadłużenie, nie wpadli w pętlę zadłużenia i nie zbankrutowali.
7. Żebym dawał sobie radę w pracy, szybko przyswajał sobie potrzebną wiedzę. Pracował szybko,
wydajnie i bezbłędnie. Przezwyciężył wszystkie braki. Żebym się nie mylił, nie popełnił błędów. O
lepszą atmosferę w pracy
802 Proszę o modlitwę o nawrócenie i uporządkowanie spraw osobistych moich dzieci,o zdrowie dla
moich wnuków a w szczególności dla Kubusia,o zgodę w mojej najbliższej rodzinie, Bóg zapłać.
803 Prosimy o modlitwę w intencji nawrócenia syna Piotra. Bóg.zapłać.Rodzice..
804 Święta Rito proszę uproś dla mojego wnuczka Kubusia łaskę zdrowia,aby torbiel którą ma pod
kolankiem wchłonęła się. Joanna
805 Święta Rito uproś łaskę żeby moje wnuczki zamieszkały z mamą i żeby mogły przystąpić do
pierwszej komunii świętej. Twoja wierna czcicielka Halina
806 Błagam w intencji Bogu wiadomej.
d.
807 Św. Rito, proszę wstaw się za moją rodziną u Naszego Pana, pomóż mi w pracy, popraw w niej
atmosferę oraz wpłyń na poprawę stosunków z przełożonym.
Z Panem Bogiem
Bóg zapłać
Ola z rodziną
808 Święta Rito, dziękuję za Twoje wsparcie i pomoc, gdy się do Ciebie uciekam.
Proszę o Twoje wstawiennictwo - o zgodę w rodzinie, zwłaszcza wśród tych członków, którzy są do
siebie nieprzychylni. O pomoc w budowaniu dobrej i pięknej relacji z Asią i żeby ta relacja poszła w
dobrym kierunku, zgodnym z Wolą Bożą. O pełnienie Woli Bożej, pomoc w sprawach doczesnych z
którymi są problemy (dla Łukasza, Macieja, Przemka, Tomka) i zbawienie dla moich bliskich,
znajomych, rodziny i dla mnie.

809 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem świętej Rity w intencji mojego zdrowia, mojej
mamy Zosi, Taty Heńka i siostry Anety.
jeśli to zgodne z wolą Bożą, dbarzo chciaabym być uzdrowina z astmy i szczególnie proszę o pomoc
ze studiami, by z pomocą Bożą wszystko dobrze się poukładało.
Proszę też w intencji Tomka, o jego uwolnienie od uzależnień, siłe w wytrwaniu czystym.
Swięta Rito, proszę wstaw sie za mną, bo sama sobie nie radzę.
Dziekuję za wysuchanie moich próśb, tak czy inaczej,
Kasia z Chorzowa.
810 Modlitwa o zdrowie moje i moich najbliższych
811 Święta Rito! uproś u Pana Jezusa uzdrowienie neurologiczne Beatki aby radziła sobie normalnie
w szkole,uzdrowienie przydatków u Agaty i dobrego męża dla niej,zdrowie duszy i ciała dla
wszystkich członków w rodzinie,przemianę serca Wacława i Radosława i odpowiedzialnościch za
rodziny,dobrą pracę dla Joanny i Pawła,aby dobry Bóg otoczył nas życzliwymi ludżmi
812 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara, o
szczesliwa operacje dla Ani.
813 Oto intencje:
1. O opiekę i Boże błogosławieństwo dla wszystkich którzy mnie wspierają a w sposób szczególny za
ks. Pawła Bara oraz panią psycholog Kamilę Makarę.
2. O szczęśliwy koniec studiów oraz o znalezienie wymarzonej pracy dla Kasi Pleśniak.
3. O pokonanie sporu między Robertem a Kasią. Jeżeli oboje nie są sobie pisani aby Robert cierpiący
na depresję oraz mający zaniżone poczucie własnej wartości znalazł odpowiednią kandydatkę na
dziewczynę, narzeczoną i żonę.
4. Św. Rito! Proszę Cię o pomoc, siłę i wsparcie w znalezieniu pracy w zawodzie nauczyciela oraz o
potrzebne łaski abym szczęśliwie zakończył studia pedagogiczne potrzebne mi do tej pracy. Robert
814 W intencji syna Andrzeja o uzdrowienie z choroby psychicznej , nawrocenie i odnalezienie drogi
życiowej .
815 Proszę o dołączenie do nowenny o św. Ricie następujących intencji: Kochana święta Rito,
przychodzę do Ciebie z sercem pełnym spraw. Na początku jednak pragnę bardzo podziękować za
wciąż odbierane łaski, za pomoc w wielu sprawach i opiekę. Powierzam Ci moją rodzinę, prosząc o
wiarę, zdrowie, zgodę, miłość, pracę i jej utrzymanie. Przychodzę ze sprawą ślubu M, urodzinami D i
S., prosząc o Bożą Wolę; proszę o bezpieczeństwo dla syna podczas wycieczki, o wszelkie potrzebne
łaski dla każdego z nas, błogosławieństwo Boże dla sióstr które modlą się w naszych intencjach oraz o
niebo dla dusz czyśćcowych.
816 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O błogosławieństwo Boże i jak najlepsze przygotowanie Synka do zbliżającej się Pierwszej
Komunii Świętej. By codzienna Komunia Święta stała się nieodłącznym elementem jego życia i
zaprowadziła go prosto do domu Dobrego Boga.
2. O szybkie i szczęśliwe rozwiązanie tak ogromnie wyczerpującej i trudnej dla mnie sprawy, z którą
nie mogę sobie w żaden sposób poradzić, o łaskę spokoju wewnętrznego i radość życia, wyzwolenie z
lęku i pesymizmu, uniknięcie negatywnych konsekwencji i o uratowanie moich planów i marzeń z tą
sprawą związanych, na które tyle lat pracowałem. A także poznanie i zaakceptowanie woli Bożej w
tych wszystkich zamierzeniach.
3. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny. O
uzdrowienie z poważnych dolegliwości i chorób i bardzo niepokojących objawów, w tym dobre
wyniki najbliższych badań.
4. Dla Synka - o pomoc w pewnych sprawach, uzdrowienie z wady wzroku i innych problemów
zdrowotnych, o dobre relacje i przyjaźnie z kolegami, dalsze dobre wyniki w nauce i o rozwiązanie
pewnych trudnych spraw w szkole. O zdrowie dla przyjaciela Synka.

5. O wzajemną wyrozumiałość, ciepło, szacunek i miłość w naszej rodzinie. O częstą spowiedź i
Komunię św. dla Żony, o znalezienie dla Niej odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego, spełnienie
marzeń, planów zawodowych i życiowych.
6. O pomoc, powodzenie i dobre wybory w aktualnych planach i decyzjach osobistych,
mieszkaniowych i zawodowych. O pomoc w znalezieniu dobrego mieszkania lub domu. O szczególną
o pomoc i powodzenie w aktualnie realizowanych i bardzo dla nas ważnych zamierzeniach.
7. O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla najbliższych, szczególnie Rodziców. O uzdrowienie
dla Mamy, Teściów i najbliższych. O częstą Komunię Św. dla Mamy. O akceptację w środowisku dla
siostrzeńca.
8. 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.
9. Za zdrowie dla poważnie chorego Augustyna i pewnych znajomych. Za duszę ś.p. Marka, ś.p. Jacka
i ś.p. Janiny, ś.p. Jacka i za ich rodziny.
10. O uzdrowienia, wyzwolenie z uzależnienia, znalezienie pracy i o rozwiązanie przykrych sytuacji
dla najbliższych znajomych.
11. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej
817 Dziekuje Bogu za wszystko co otrzymalam za wstawiennictwem Sw Rity. Prosze o zdrowie w
rodzinie, o dobrych wspolmalzonkow dla moich dzieci, o,pomoc w pracy dla Iwony i Joasi. Prosze o
uzdrowienie dla Basi i Halinyz raka. Prosze za Danute I jej meza, ktorzy pograzeni sa w rozpaczy po
stracie jedynego syna, zeby potrafili przyjac Wole Pana. Prosze o nawrocenie w rodzinie.
818 Swieta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych wypros przed Obliczem Milosiernego
Boga laske uzdrowienia z choroby dla mnie na ktora medycyna jest bezsilna o co pokornie prosze
Arek
819 Święta Rito, błagam Cię, wyproś dla naszego małżeństwa miłość, spokój serca i
błogosławieństwo , niech Dobry Bóg da nam przetrwać wszelkie kryzysy w miłości i pokoju. Bóg
zapłać. Anna
820 Święta Rito proszę o szczęśliwą i pilną sprzedaż mojego domu.

