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Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 10 stycznia:
730 Święta Rito błagam Cię dopomóż w sprawie po ludzku niemożliwej odmień życie naszego syna
Mateusza uproś mu łaskę spowiedzi komuni świętej . Jezu Miłosierny ulituj się nad nim. Bóg zapłać
za modlitwę .
731 O prawdziwe nawrócenie Kamila, żywą wiarę, dar Bożej miłości, o uwolnienie od złego,
wyleczenie zranień, porzucenie grzesznego życia, rozpalenie miłości do Boga, o czystość myśli, serca
i ciała, o porzucenie wszelkich nałogów, złych duchów, kłamstw, kłótni, przekleństw, o uwolnienie z
złości, nienawiści, agresji, kredytów, hazardu,( o to żeby pospłacał obecne kredyty i nie zaciągał
nowych, próżności, pychy, pijaństwa, nieczystości, niedojrzałości, przeklinania, pogardy, kłótni, o
przemianę serca wedle woli Bożej oraz o dary Ducha Świętego, o dobre pokorne serce dla Niego, żeby
był dobrym mężem i ojcem jak Święty Józef, o wierność, prawdomówność ), o dobre decyzje, za
zatwardziałych grzeszników, za dusze czyścowe, za ateistów, za kapłanów i siostry zakonne, za
zmarłych, chorych i cierpiących, konających, za samobójców, opętanych, za cały Kościół i Ojca
Świętego, za uwolnienie, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie, w szczególności prośba o
uzdrowienie z łysienia plackowatego dla mojej mamy, za zdrowie dla mnie, i potrzebne łaski,
uwolnienie aparatu mowy żebym nie miała problemów z wysławianiem, zdrową skórę, o dobrego
wierzącego męża i ojca rodziny, o dobrą ambitną pracę zawodową, o zdrową skórę, za Narzeczonych
Jadwigę i Kamila, by wzrastali w swojej miłości i wierności, a także żeby wzrastali w żywej wierze, o
święte szczęśliwe Narzeczeństwo i Małżeństwo, o pomyślność w pracy dla nich, lepsze zarobki, żeby
ruszyły przygotowania do ślubu, jeślii taka wola Boża, za chorych i cierpiących, za zmarłych, we
wszystkich intencjach NMP, mojej mamy i moich, za Marka o jego przemianę, za o ochronę
chrześcijaństwa na świecie, za ochronę chrześcijaństwa w Europie, W Polsce i Na Świecie. Za kościół,
o rozeznanie duchowe odnośnie ślubu, o przemianę mechanizmów myślowych i przemianę serca
Kamila, uwolnienie jego osoby od toksyczności ( tj. toksycznych relacji, jak również toksycznych
zachowań), uwolnienie mnie jak również moich rodziców od toksyczności,), o zgodę w rodzinie
uwolnienie od kłótni, zgodę w rodzinie w Kamila, uwolnienie od poranień w rodzinie Kamila,
uwolnienie od kłótni, pokój i dobro w rodzinach W, K, A, o uwolnienie od zaborczości
proszę również o modlitwę wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, i Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryji Panny, za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi jakie ludzkość nie przestaje je
obrażać, jak również za wszelkie moje i mojej rodziny grzechy i grzechy rodziny Kamila, świadomie i
nieświadome.
o uwolnienie od dręczeń i wszelkiego zła dla J< K< F< U, o powrót do zdrowia po wypadku dla
Jadwigi, o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu,
O zdrowie psychiczne i fizyczne dla Kamila i uwolnienie go od obgryzania paznokci.
Bóg zapłać !
Któż jak Bóg!
732 poprosze o wstawiennictwo za przyczyną św. Rity w sprawie mojego zdrowia, spraw rodzinnych
oraz moich spraw zawodowych
733 Święta Rito bardzo Cię proszę o zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz znalezienie dobrego
męża.
Proszę o znalezienie dobrej pracy i w intencji Panu Bogu wiadomej.
Sabina

734 Proszę o modlitwę za łaskę przebaczenia sobie nawzajem i umiejętność spokojnej rozmowy,
wzajemny szacunek dla Miriam i Tobiasza i o Boże zakończenie procesu o opiekę nad dzieckiem. Św.
Rity módl się za nami.
735 Proszę o modlitwę za mnie i Piotra by Pan uzdrowił nasze serca ,by uzdolnił nas do prawdziwej
miłości do siebie nawzajem, miłości kobiety do mężczyzny i mężczyzny do kobiety, miłości
małżeńskiej, żeby już nie było lęku, byśmy wrócili do siebie i stali się małżeństwem, by Maryja była
nasza pomocą ,by nieustannie wstawiała się za nami.
Agnieszka
736 Święta Rito,
Proszę Cie o spokój ducha i odwagę w pokonywaniu trudów życia dnia codziennego. A także
wytrwałość w pracy z klientami i cierpliwość. Proszę o pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
u ludzi. Aby Pan Bóg dał mi siłę. Niech gorsze stany odejdą w zapomnienie, bym przestała
przejmować się tym, że coś mogłam zrobić lepiej.
Jak zawsze proszę również o pozytywne rozwiązanie sprawy Katarzyny i Krzysztofa, aby poradziła
sobie ze wszystkim, sprawą Izabeli, Mariana, Marii, Justyny, Marty, Poli, Mariusza oraz innymi, które
zostały mi powierzone.
N.S.K
737 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
738 Św Rita Dziekuje za łaski które otrzymałam za Twoim pośrednictwem i nadal proszę o
wsatwiennicto w moich
Sprawach.Prosze Cię o szczęśliwe zakończenie spraw imigracyjnych mojej całej rodziny.Prosze Cię
pomóż mi się odnaleźć w nowej pracy,a także pomóż mojemu mężowi w znalezieniu pracy i
cierpliwość w tym co robi. Proszę o opiekę nad moimi dziećmi , żeby udało im się skończyć studia i
żeby odsunąć od nich złe nawyki które mogą im w tym przeszkodzić. Proszę o zdrowie dla mojej
całej rodziny.
Aneta P
739 O pomyslny przebieg operacji Krystyny oraz szybki powrot do zdrowia.
O zdrowie dla Jadwigi, Marii, Dominika.
O laski potrzebne oraz zdrowie dla Angeli, Margaret, Jozefa . Kay Swaney.
O zmiane serca dla Elzbiety, Doroty, Teresy. Lucyny
740 Święta Rito,
Najpiękniej jak potrafię dziękuje Tobie za długo oczekiwana córeczkę, dziękuje Ci za pomyślne
rozwiązanie, jednocześnie proszę Cię o pomoc w wychowaniu, proszę Cię o opiekę dla Naszego
Noworodka i dla całej naszej rodziny, proszę Cię również o możliwie bezstresowy urlop macierzyński
i możliwość powrotu do pracy po jego zakończeniu. Wyproś uboga łaskę zdrowia dla mojego taty.
741 Proszę o zdrowie i siłe do pracy oraz efekty z pracy
Proszę o opiekę nad moją rodzina - dziećmi, wnukami i nade mną .
Za wszystkie łaski z całego serca dziękuje
Grażyna
742 Gorąco proszę o modlitwę w intencji malutkiej Alicji o zdrowie,błogosławieństwo Boże oraz
dobry przebieg operaci a także o właściwe decyzje lekarzu.Dziękuje za pomoc,dziękuje Ci św.Rito.

743 prosze o modlitwę za wstawiennictwem sw.Rity o opieke Bożą tj .o zdrowie dla dzieci .wnukow
.meza i moje.prosze zeby mama byla sorawna w misre.zebym nie martwila sie tak wszystkim i byla
spokojna a nie zalekniona.prosze o otoczenie opieka Zuzi malutkiej i Milosza zeby dobrze sie
rozwijali i mie chorowaly.Dziekuje za,wszystkie modlitwy i dobra ktore nas jednocza ze jestesmy
rodzina sie wspierajaca.szczęść Boże. ZOFIA
744 Św.Rito dziękuję za dotychczasowe łaski. Proszę wstawiaj się nadal za mną w sprawie zmiany
stanowiska w pracy a także proszę o zdrowie dla najbliższych.
745 Pragnę podziękować za modlitwę. Dzięki wstawiennictwu św. Rity otrzymuje wiele łask i cudów.
Dzięki modlitwie wyzdrowiał mój syn po 7-letniej chorobie i ustała przemoc w rodzinie mojej siostry.
Dziekuję św. Ricie z całego serca i Chwała Panu.
W TEJ NOWENNIE PROSZĘ O modlitwę w intencji rodziny, gdzie ojciec jest zniewolony
alkoholem i cała rodzina cierpi z powodu pzremocy. Proszę o łaskę nawrócenia, wybaczenia i
porozumienia dla tej rodziny. Bóg zapłać
Barbara
746 Kochana Święta Rito!
Ty jesteś moją niezawodną Orędowniczką u Boga!
Proszę Cię najgoręcej uproś mojemu mężowi, Krzysztofowi, łaskę uwolnienia z nałogu palenia
papierosów i z uzależnienia od telefonu komórkowego. Niech Pan zabierze też od niego pociąg do
alkoholu oraz da mu szczere i świadome nawrócenie.
Magda
747 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zmiane dyrekcji.Zaopiekuj się finansami
w mojej rodzinie (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i więcej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi (sprawa Jaśka).O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami,
zdanie matury i dobry wybór studiów.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie, miłosci.
Proszę bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych.Proszę
aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę
aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta pracowników i aby mnie doceniano, dystans dla
mnie do tego co dzieje sie w pracy.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby świadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego wyroku przez
kolegium odwoławcze i zakończenie sprawy.
Proszę o wiadomą Ci sprawę Leszka i pomoc.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta

748 Święta Rito,
Proszę Cię o łaskę wiary dla mojej ukochanej
749 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dzieci ,żeby u synka zmniejszyły się migdałki, a on sam
przełamał nieśmiałość i zaczął sie bawić i rozmawiać z innymi dziećmi, a także dorosłymi. Proszę w
intencji żeby nie miał choroby ze spektrum autyzmu.
Proszę o modlitwę za córeczkę żeby radziła sobie w szkole,nie bała się pływać i robiła postępy.
Proszę o modlitwę za zdrowie męża,żeby się tak nie denerwował.I o modlitwę za moje zdrowie
fiz.żeby zniknęły bóle kości i zdrowie psych. uzdrowienie z nerwicy i depresji, lęków i smutku.
Czasami jest mi bardzo ciężko...
750 Święta Rito błagam Cię aby wszystko o co się do Ciebie modlę się spełniło.
Obym otrzymał szczęście i miłość. Błagam Cię pomóż mi.
751 Proszę o modlitwę w Bogu wiadomej intencji.
752 Proszę o modlitwy w moich intencjach
753 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych i trudnych bardzo proszę Cię o zdrowe dzieciątko
które nosi moja córka pod sercem, o szczęśliwy przebieg ciąży, o zdrowie dla Szymka i jego
rodziców. Proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny, żeby mąż nie nadużywał alkoholu , żeby
zmienił się stosunek teściowej do nas, żeby przestała nam dokuczać. Dziękuję Ci za wszystko co
robisz dla nas. Bądź zawsze i czuwaj nad nami.AF
754 Kochana Święta Rito
Proszę o wstawiennictwo u Pana Boga, aby moja mama wyszła z ciężkiej choroby nowotworowej...
Aby wyzdrowiala, proszę również o opiekę dla mojej rodziny... Aby miłość i zdrowie nas nie
OPUŚCIŁO w Tobie moja nadzieja.
DZIĘKUJĘ ZA DOTYCHCZASOWE LASKI...
Karolina
755 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych proszę cię o zdrowie dla
męża i pomoc w rozwiązaniu jego trudnych zawikłanych problemów zawodowych .
Ewa
756 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny. O
uzdrowienie z poważnych dolegliwości i chorób.
2. 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
pewnej trudnej sprawy w szkole. O zdrowie dla przyjaciela Synka.
3. 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.
4. O pomoc, powodzenie i dobre wybory w aktualnych planach i decyzjach osobistych,
mieszkaniowych i zawodowych. O pomoc w znalezieniu dobrego mieszkania lub domu. O
powodzenie obecnych i przyszłych projektów i planów zawodowych. O szczególną o pomoc i
powodzenie w aktualnie realizowanych i bardzo dla nas ważnych zamierzeniach.
5. 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.
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 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.
8. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej
757 Święta Rito, skuteczna pocieszycielko zasmuconych i strapionych proszę cię o pomoc w
znalezieniu pracy
którą będę mogła pogodzić z wychowywaniem moich dzieci.
Ewa
758 proszę o modlitwę do Pana w intencji uzdrowienia mnie z przyjacielskich relacji platonicznych
(szczególnie z Sarah, Violettą, cindy). Proszę o wstawiennictwo Maryji oraz Jej modlitwę i opiekę nad
Sarah, Violettą, cindy. Dziękuje siostry oraz Św. Rito.
z Panem Bogiem
-Justyna S.
759 Ukochana Święta Rito chciałabym najmocniej z całego swojego serduszka podziękować za
dotychczasowe otrzymane dla mnie i dla mojej rodziny uproszone przez Ciebie u Pana Boga Ojca
Naszego. Proszę w dalszym ciągu wyproś u Boga wyjście z tej trudnej sytuacji finansowej, w której
się znajdujemy. Dodam Nam siły sp pokonywania codziennych trudności a także proszę Cię, aby
Adam nawrócił się, zaczął normalnie funkcjonować, ukoj jego ból po starcie kobiety która nie była
mu przeznaczona, żeby również wyszedł z nałogów i stał się dobrym człowiekiem. Kocham Cię
Święta Rito. Bóg zapłać za wszystko.
760 Święta Rito prosimy Cię z mężem o opiekę nad naszym Aniołkiem w niebie i bardzo prosimy o
kolejne dzieciątko żeby tym razem zostało z nami tu na ziemi.
K i P.
761 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 dla Zuzi.
K
762 Św.Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc mojej
rodzinie, przede wszystkim o zdrowie, pomoc w szkole dla córki oraz o pomoc w sprawie Ci
wiadomej Twoja wierna czcicielka
763 Błagam ..
Tomasz
764 Swięta Rito proszę o pomoc.
I Intencja
Proszę o całkowite uleczenie raka, pomyślny przebieg operacji i szybkie wyzdrowienie.
II Intencja
Proszę, żeby mój syn Michał zdał bez problemu maturę.
III Intencja
Proszę o zdrowie i uleczenie mojego Michała ze wszystkich chorób.
IV Intencja
Proszę o uzdrowienie moich finansów i życie w dobrobycie.
V Intencja
Proszę o dobrego kupca na mój dom i pomyślność w zakupie nowego.
VI Intencja
Proszę o zdrowie dla moich zwierząt

VII Intencja
Proszę o rozwój mojego interesu.
Ula
765 Sw Rito Pragne podziekowac za wszystkie laski za Twoim wstawiennictwem Prosze o dalsza
opieke I o zdrowie przede wszystkim mam Wielki problem z zebami mam miec usuniete wszystkie
zeby ktore mi zostaly Prosze tez o wstawiennictwo w wykupieniu mieszkania wiec srodki finansowe o
modlitwe do Pana Boga oraz o opieke nad moja rodzina
766 Proszę o dobrego, zaradnego męża dla mojej przyjaciółki(Nadii), która od wielu lat nosi to
pragnienie w sercu, a napotyka na swojej drodze skomplikowanych mężczyzn....Bóg zapłać za
modlitwy...
767 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za otrzymane łaski po wielu latach modlitw. Proszę Cię o
dalszą opiekę dla mnie i dla całej mojej rodziny. Wierna czcicielka Paulina
768 Proszę za wstawiennictwem św. Rity o modlitwę za sens i cel życia, za godziwą pracę, za moich
synów i małżeństwo zarówno 13 stycznia jak i 22 we mszy św.
Irmina z Warszawy.
769 Św. Rito proszę wstaw się u Pana naszego Jezusa Chrystusa za Kasią, by jej znajomość z
Bartkiem przerodziła się w stały związek zwięczony sakramentem małżeństwa. Dopomóż jej w tym
pragnieniu. Agnieszka
770 O spokój duszy Gienadija i Walentyny oraz o pokonanie choroby alkoholowej przez mojego brata
771 Św. Rito. błagam Cię, pomóż mi, by w moich przegranych sprawach sądowych wniesione będą
skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego i by zostały one pozytywnie rozstrzygnięte -Jola
772 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 Alheizmera.
773 Święta Rito, błagam przy wsparciu Ducha Świętego oświeĆcie moja córeczkę aby nie bała się,
nie miała lęku przed wypróżnieniem się na nocniku, którego samego siebie się boi. Błagam o Wasze
wsparcie bo sama robie co mogę ale na nieuzasadniony strach jestem bezradna.
Moja prośba może wydawać się dziwna, ale to przełamanie się jest konieczne przy rekrutacji do
przedszkola, a moje działania nie sprawiają cudów i jestem przerażona i bezradna. Błagam o pomoc.
774 Święta Rito błagam Cię o zdrowie mojemu synowi Michałowi. Ochraniaj go i pomóż nam
pokonać bariery, które nas dzielą. Pomóż nam powoli porozumieć się by runął mur , który nas dzieli.
MiW
775 Święta Rito, dziękuję za opiekę i wsparcie. Proszę o zdrowie dla Irminy, Heleny i Józefa. Proszę o
pozytywne zakończenie restrukturyzacji w pracy i o błogosławieństwo w pracy. Gosia
776 Dziękuję za otrzymane łaski , o uleczenie wewnętrzne ,zewnętrzne . Proszę o spokój serce , o
prawdziwą miłość dobrą wartościową kobietę z którą będę tworzył rodzinę , żebym potrafił kochać
ufać po tym wszystkim , ,żebym wiedział że dana kobieta to , miłość pochodząca z Woli Bożej. O
zdrowie –błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla mnie , dla mamy , całej mej rodziny znajomych
których Bóg stawia mi na drodze , za te osoby które modlą się za mnie w moich intencjach , o te
intencje które noszę w sercu , poprawę finansową ( mieszkanie dla mnie )- o dobrą decyzję w sprawie
mieszkania ,o szybkie wyleczenie wady zębów , o dobrą ekipę w pracy , spokój , poprawę relacji z
ludźmi , o przyjaciół . A także proszę o modlitwę w tych intencjach którzy prosili mnie o modlitwę,
za te osoby które dodają mi sił wiary w tym okresie .Za całą grupę modlitewną do których należę na

portach .Nawrócenie mamy koleżanki proszę o modlitwę za Ania J. Agnieszkę K. Dorotkę , Anie ,
Anie N. Basię , Kasią D, Kasie B, Ele , o zdrowie dla osób chorych na raka .Także proszę o modlitwę
w tych intencjach które mam w sercu . O poprawę małżeństwa dla mojej siostry, dla Moniki , Kasi . O
życie wieczne dla Tata , dziadków –babcie , całej mej rodziny , przodków .
777 PROSZE O MODLITWE W INTENCJI MOJEJ CORKI aGNIESZKI I WNUCZKI WIKTORI
778 ProszęoświatłoDucha Świętegodla Emilki ppdczas sesji i egzaminów
779 Św. Rito proszę o Twoją pomoc w moim życiu, o Twoje wstawiennictwo do Boga o właściwe
decyzje moich dzieci, o Boże błogosławieństwo dla nich.
780 Proszę o modlitwę za mnie bym odzyskała swoje dawne radosne życie i zapomniała o
mężczyźnie, który mnie zostawił. Wyszła z głębokiej depresji.
Małgorzata
781 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty 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,
Ewy i Steni.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.o to abym
nauczyła się języka włoskiego i mogła swobodnie rozmawiać i poznać Włocha i wyjechać do Italii
jesli nie da się uratować relacji z Rafałem.Bóg zapłać.
781 Najukochańsza Święta Rito! Proszę o to aby rozmowa w sprawie doktoratu odbyłą się pomyślnie,
tak jak BOg tego chce, ale abym nic nie zepsuła z zaniedbania. Proszę o wstawiennictwo u profesorów
i pracowników uczelni. Naujukochaza Święta Rito, pomóż mi w walce z nadwagą i lenistwem oraz
brakiem kontroli nad sobą.
782 Św.Rito przez Twoje wstawiennictwo u Boga uproś cud uzdrowienia mojej uszkodzonej
wątroby,i uzdrowienie z innych chorób,zdrowie dla Mari,Marka,zdrowie i silną wiare dla syna ,Kasi i
jej dzieci,dla Kacpra uwolnienie od komputera,zdrowie dla całej rodziny łaske trzeźwości dla
uzależnionych od nałogu w całej rodzinie.
783 3.01.2019 r. 2-letnia Marysia oblała się wrzątkiem. Ma 80% poparzenia ciała, w tym poparzenia
trzeciego stopnia. Walczy o życie. Na ten moment 40% skóry to martwica. W każdej chwili może
dojść do zakażenia. Jest utrzymywana w śpiączce. Ryzyko powikłań jest ogromne. Czeka ją operacja
w Ostrowie Wlkp. W piątek ma być zmiana opatrunku. Wtedy się okaże, czy będą jej mogli zrobić
przeszczep skóry klatki piersiowej , brzucha i rączek.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego prosimy o modlitwę za Marysię. Niech Pan Bóg
błogosławi i obdarza łaskami wszystkich modlących się w tej intencji.
784 Droga święta Rito. Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski, które otrzymaliśmy za twym
pośrednictwem od dobrego Boga. proszę uproś Boga by wskazał jaką drogą mam w życiu iść bo
jestem na rozdrożu i nie wiem w którą stronę iść. proszę tagrze byś wyprosiła u dobrego Boga
uzdrowienie serca dla Julii
785 W intencji uwolnienia, uzdrowienia i oczyszczania duszy i ciała dla Tomka, Kariny i Sebastiana.
W intencji uświęcenia łona mamy Tomka oraz jego rozwoju w jej łonie.
W intencji mojego serca.
Bóg zapłać Natalia
786 Św Rito proszę ciebie o wstawiennictwo byśmy byli razem z Małgorzatą

787 Kochana Święta Rito,
proszę Cię o światło, siłę i mądrość Ducha Św. w nauce do matury z
biologii, chemii i matematyki dla Paulinki, dobre pełne rozwoju w wierze
przygotowywanie się do Pierwszej Komunii Św. dla Martynki, rozwoju i siły
dla niej do gry na skrzypcach. Łaskę wiary dla mojego męża i siły dla mnie
abym dała radę to wszystko mądrze przetrwać. Ewa
788 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył
się ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem. Magdalena
789 Św. Rito proszę o łaskę nawrócenia dla mojego męża Wojtka oraz o uratowanie naszego
małżeństwa. Kasia
790 Proszę św. Rito o zdrowie dla mamy. Panie, zatroszcz się Ty. Błagamy pokornie.
791 Ukochana św.Rito, dopomóż mi w sprawie wiadomej Bogu, o którą ciągle proszę! Stroskana
matka
792 Święta Rito dziękuje ci za wszystkie łaski otrzymane za twoim pośrednictwem. Proszę cię
pobłogosław moje malużeństwo spraw by mój mąż się nawrócił. Twoja czcicielka Teresa
793 Proszę o modlitwę i o drobne wsparcie
794 Św.Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojej 4 letniej córeczki- o uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
795 Święta Rito proszę uwolnij mnie od przekleństwa, wszelkiego zła, złorzeczeń, złych relacji, złych
ludzi. Odetnij ode mnie wszelki zło, uwolnij od lęku, obaw, strachu. Usuń we mnie wszelkie blokady,
które są przyczyną aktualnego życia i spraw, aby w końcu w moim życiu zapanowała harmonia miłość
radość. Proszę, abym w nowym miejscy dobrze się czuła i miała dobre relacje ze współlokatorami.
Błagam pomóż mi w tej beznadziejnej sprawie.
796 Droga Święta Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych pokornie proszę Cię o Twoje
wstawiennictwo i znalezienie w sobie dość siły abym uwierzyła, że z Twoją pomocą uda nam się
doczekać upragnionego maleństwa, które wniesie do naszego domu radość i szczęście. Proszę Cię
również o łaskę zdrowia dla rodziców,którzy są moją podporą. Twoja oddana Małgorzata.
797 Proszę o modlitwę w intencji Mateusza, o uzdrowienie duchowe i fizyczne, o zdanie egzaminów i
pomyślną obronę pracy licencjackiej.

