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Intencje z dnia 10 września:
597 Św. Rito dziękuję Ci za moc Twojej modlitwy i proszę o jeszcze jej więcej w moim życiu .
Dziękuje za to , że to moje życie zostało przedłużone .
Proszę Cię św. Rito o modlitwę :
- za mnie o nawrócenie , o to bym umiał się dobrze modlić , by dobrze wszystko było u mnie ze
zdrowiem , w pracy , rodzinie , z finansami , w życiu prywatnym , bym mógł zwalczyć jakoś tą
nerwicę .
- o pokój na całym świecie.
- za liczne i święte powołania kapłańskie , zakonne , misyjne i inne.
- za duszę babci Teresy i duszę dziadka Antoniego oraz za wszystkie duszę zmarłych z mojej rodziny i
za wszystkie duszę , z którymi związało mnie to życie o wszelkie potrzebne dla nich łaski ,o
miłosierdzie , o życie wieczne z Bogiem .
- za te wszystkie dziewczyny i kobiety , które poznałem na masażach erotycznych i seks spotkaniach ,
by jak najszybciej to wszystko zostawiły , z tego się nawróciły , z tego się uwolniły , od tego odeszły ,
by poprostu zrozumiały , że to co robią to grzech , by jak najszybciej się zmieniło coś w nich , w ich
sercach , umysłach , duszy , by to zostawiły i inaczej sobie życie ułożyły i jeszcze dziękuję za te
wszystkie dziewczyny , które to zostawiły , bardzo dziękuje .
- za moją koleżankę Alicję i jej córeczkę , by wszystko było u nich dobrze, pomagała jej nadal siostra i
rodzice , by może kogoś poznała , dobrze sobie ułożyła życie , znalazła dobrą pracę, nie robiła tych
erotycznych rzeczy i bym może mógł ją jeszcze zobaczyć .
- za moją koleżankę Wiolettę , by było wszystko dobrze u niej z jej zdrowiem , wyzdrowiała , jelita jej
nie dokuczały , by nic ją nie bolało, zwyciężyła swoją chorobę ,nie była więcej w szpitalu , tylko cały
czas już pracowała , bez przerwy .
- za moją ciocię Marysię , by była zdrowa , wyzdrowiała jak najszybciej , nic ją nie bolało , pokonała
swoją chorobę , by nie był to rak , ani żaden nowotwór . proszę poprostu dla niej o cud uzdrowienia.
- za mnie bym poznał bardzo dobrego lekarza , który by mi pomógł w leczeniu kręgosłupa .
- za wszystkie dusze w czyścu cierpiące o wszelkie potrzebne dla nich łaski by były jak najszybciej z
Bogiem w Niebie.
- za mnie bym miał często jakieś fajne sny i zrozumiał w końcu co Bóg ode mnie chce.
598 Błagam o uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor.
599 Proszę też o kolegę lub koleżankę dla mnie
600 Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach:
- odbudowanie rodziny aby móc wspólnie z kimś iść przez życie,
- zdrowie dla kuzynki
- łaski dla cioci i babci
z pozdrowieniami
Ireneusz
601 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o:
szczęśliwe rozwiązanie dla Gabrieli,
nawrócenie syna Karola, uzdrowienie wszystkich zranień, dobry wybór szkoły,
trzeźwość i nawrócenie dla Mariana, przemianę jego serca i myślenia,
potrzebne łaski dla Józefa i Michała,
Przemianę życia, doświadczenie Bożej miłości dla Barbary i Piotra,

dla mnie Anny łaskę żywej wiary, łaskę wierności Ewangelii, uzdrowienie z depresji, rozeznanie drogi
życia, pokój serca
dla Ireny potrzebne łaski
602 Św. Rito Patronko matek, Patronko rodzin...dziękuję za 3 lata mojego małżeństwa, za 32 lata
małżeństwa rodziców, proszę o błogosławieństwo na kolejne lata. Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla
mojej żony, o nawrócenie w sakramencie pokuty, o zgodę w rodzinie, o uzdrowienie uświęcenie
relacji mojej żony z moją rodziną i znajomymi. Proszę o błogosławieństwo i wszystkie potrzebne łaski
dla moich bliskich, szczególnie żony, brata oraz mamy - którzy w tym miesiącu obchodzą urodziny, a
także dla naszego dzieciątka. Św. Rito módl się za nami
603 Dziękuje Święta Rito za pomoc mojemu synowi i opiekę nad dziećmi i wnukami .
Proszę Cię Święta Rito uproś dla mnie i mojej Rodziny łaski zdrowia. pokoju i miłości.
Proszę Cię o dalszą opiekę nad synem i jego wiadomą Panu sprawę zawodową .
Proszę o opiekę nade mną , moimi dziećmi i wnukami
za wszystkie łaski z całego serca dziękuje
Grażyna
604 SW RITO POKORNIE PROSZĘ MIEJ W SWJEJ OPIECE NASZĄ RODZINĘ. PRZYBODZ
NAM Z POMOCĄ WE WSZYSTKICH PRZECIWNOŚCIACH KŁOPOTACH JAKIE NA NAS
SPADAJĄ
W ŻYCIU I NIECH SIĘ WE WSZYSTKIM DZIEJE WOLA BOŻA. JEZU UFAM TOBIE.
GRZEGORZ Z RODZINĄ
605 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski jakie otrzymałam i otrzymuję. Święta Rito oddaję pd
Twoją opiekę całą moją rodzinę wszystkie smutki i radości,proszę o łaskę zdrowia dla mojej
Mamy,braci,Romka,Tadeusza, Heleny,proszę o łaskę i powierzam Ci mojego brata Piotra aby znalazł
pracę i była zadowolony,proszę o łaskę abym mogła mieć własne mieszkanie,łaskę dobrych ludzi na
mojej drodze .Święta Rito prowadz całą moją rodzinę,mnie Romka pod krzyż Chrystusa i módl się za
nami
606 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby
nowotworowej. Magda
607 Święta Rito
miej w swej opiece całą moją rodzinę a szczególnie uproś u Pana łaski dla mnie - Jana - abym mądrze
kierował firmą dla dobra jej pracowników.
prosi Jan
608 Święta Rito, proszę Cię abyś wybłagała dary Ducha Świętego dla mojego syna.
609 Bardzo proszę o modlitwę w intencji:
O zdrowie duchowe i psychiczne oraz błogosławieństwo Boże dla uczniów i rodziców z klas 4d, 4e
oraz 1c, 1d i 1e, szczególnie dla mamy Bogusi. O ochronę i błogosławieństwo Boże dla mnie na cały
nowy rok szkolny.
Bóg zapłać,
Ewa
610 Święta Rita wyproś u Jezusa łaskę uzdrowienia mojej córki Kasi z choroby duszy i ciała. Bóg
zapłać. Twoja czcicielka.
611 Najukochańsza Św Rito wiele razy wysłuchałaś moich próśb za co Ci z całego serca dziękuję.
Kolejny raz zwracam się do Ciebie z ogromną prośbą o siłę i odwagę abym wreszcie dała radę założyć
własną działalność o której marzę od długiego czasu i żeby kierunek jaki obrałam był tym czego
poszukuję aby czuć się spełnioną zawodowo. Błaga Cię też o szczęśliwe zakończenie spraw moich

synów, z którymi mają teraz problemy, jak też o siłę do życia i poprawę stanu psychicznego Dariusza
po tragicznej śmierci syna.
Edyta z Jedlicza
612 Proszę o modlitwę za mnie i moja rodzine, naprawde potrzebaujemy odnalezienia się w
dzisiejszych czasach!
Pozdrawiam Joanna
613 Intencja: o uzdrowienie Marii, rozwiązanie problemów zawodowych i o zdrowe potomstwo dla
nas.
614 Sw. Rito Prosze zanies do Boga moje podziekowanie za wszystko , bo to co mam to wlasnie od
Boga dostalam. Zanies Takze moje prosby, o uzdrowienie Joasi z choroby I zeby nigdy nie powrocila
ta choroba. Prosze o zdrowie dla mojej mamy, meza I dla moich dzieci. Prosze o szczesliwa podroz
dla dzieci, o dobrych wspolmalzonkow dla nich. O pomoc w pracy dla Iwony, zeby nie stracila tej
pracy. Prosze o nawrocenie syna i Prosze Cie Sw. Rito powiedz Bogu, ze Go bardzo Kocham
615 Kochana święta Rito proszę o pomoc. Jest mi bardzo potrzebna. Wyproś dla mnie o niezbędne
łaski. Ty jesteś bardzo od takich spraw jak moja. Ty masz wielką moc w tak beznadziejnych
przypadkach. Proszę pomóż. Dziękuję.
616 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę o zdrowie dla Marcina ( wyleczenie z nerwicy), o pomyślne
zdanie egzaminu na prawo jazdy, o uwolnienie z nałogu pijaństwa, z którym sobie nie radzi. Św. Rito
proszę aby Marcin znalazł na swojej drodze miłość swego życia, aby nie był samotny i taki zagubiony.
Proszę o dary Ducha Św. dla niego i siłę do pokonania nałogu.
617 Za Annę i jej bliskich
618 Najdroższa Święta Rito!
Wstaw się za mną u Boga i wyjednaj mi te łaski o które ja co dzień proszę Ciebie z wiarą, nadzieja,
ufnością i pokorą. Proszę niech stanie się cud, odmień moje życie. Spraw by Grzegorz odnowił
kontakt ze mną, byśmy mogli być razem, tworząc chrześcijański związek oparty na szacunku i
miłości i przede wszystkim Bogu i byśmy mieli szanse zostać rodzicami. Gwarantuję, ze wychowamy
dziecko najlepiej jak tylko potrafimy.
Błagam wysłuchaj moje prośby.
Twoja Czcicielka Iza
619 Święta Rito, bardzo dziękuję za otrzymaną pracę. Proszę o uzdrowienie mojej duszy i ciała z
nerwicy. Proszę o zdrowie dla moich rodziców. Jeszcze raz dziękuję.
Katarzyna
620 proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego znalezienia mieszkania oraz nawrócenia dla bliskiej mi
osoby. Dziękuję
621 Święta Rito proszę wstawiaj się za moim synem Maciejem i wnuczkiem Kubusiem. Uproś dla
nich łaskę zdrowia. Joanna
622 Św.Rito dziękuję za otrzymane łaski.Wstaw się proszę za Panią Gosią w trudach choroby
nowotworowej.
623 W intencji Pauliny i Grzesia o dar poczęcia dziecka
624 Święta Rito proszę Cię:
- o sprawne auto

- o wzajemną miłość, światło i prowadzenie Ducha Świętego w małżeństwie i uzdrowienie
wewnętrzne
- o światło dla o. Mirosława
- za Martę i męża o potrzebne łaski
- o nawrócenie męża Katarzyny i powrót do małżeństwa i życie w wierze
- za Laurę i Gabrysię o uleczenie ran związanych z rozwodem rodziców i życie zgodne z wolą Bożą
dla Dobrosławy
- o właściwe przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa dla Agaty i Jacka i uroczystości i
Twoją obecność św. Rito
Łukasz
625 Święta Rito dziękuję, że wstawiłaś się za moim Tata i otrzymał dobrą pracę.
Proszę Cię o pokój w miejscu mojej pracy i dobrą pracę dla Mateusza i Magdy. Proszę o zdrowie i
nawrócenie dla mojej rodziny, o zdrowie psychiczne i szczęście dla Mariana.
Proszę jeszcze dla mnie o przymnożenie wiary, pokój serca, większe zaufanie Bogu. Poproś Boga aby
dał mi dobrego, w miarę szybko, kochającego i wierzącego męża. Bardzo pragnę założyć rodzinę i
mieć dzieci.
Dziękuję z całego serca za Twoje wstawiennictwo
626 Najdroższa i zawsze słuchająca próśb Św. Rito z całego serca
dziękuję Ci za wstawiennictwo i pomoc w rozwiązywaniu moich i moich
najbliższych problemów. Ty Św. Rito najlepiej wiesz, co oznaczają
problemy w dzisiejszym świecie. Proszę Cię, Św. Rito o dalszą
opiekę nad moją rodziną. Proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, Pana
Jezusa i Najukochańszej Matuchny Matki Bożej o zdrowie dla Oliwki,
Miłoszka mojego męża Darka oraz dla mnie i całej naszej rodziny.
Proszę Cię, aby moje problemy z pracą mogły się już skończyć,
abym mogła nadal uczyć i cieszyć się pracą. Proszę Cię również,
aby nasze problemy małżeńskie już się skończyły. Bardzo Cię Św.
Rito o dalszą opiekę!!
627 Święta Rito proszę o modlitwę w intencji szczęsliwego rozwiązania
naszych problemów finansowych o łaskę zdrowia dla mojego męża i
dzieci
-Beata
628 Intencja
O nawrócenie mojej żony Martyny i jej powrót do domu.
O uwolnienie jej emocjonalne i uczuciowe od tamtej osoby oraz od wszelkiego zła. O wlanie w jej
serce miłości do Jezusa do mnie i do naszej rodziny którą stworzyliśmy.
Z Panem Bogiem
Grzegorz
629 Proszę za siostrę i jej męża o dar poczęcia potomstwa, poźniej szczęśliwego donoszenia ciąży i
urodzenie zdrowego dzidziusia
Agnieszka
630 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę:
- dla mojej córki, otocz ją swoją opieką
- dla męża - o dar wiary i nawrócenia
- dla Kasi - o cud uzdrowienia

631 Serdecznie proszę o modlitwę w następującej intencji: O spotkanie na swojej drodze mężczyzny, z
którym mogłabym założyć rodzinę.
632 Święta Rito,
Patronko mojej córeczki, błagam Cię w intencji jej uzdrowienia. Proszę o udaną operację, która
pozwoli żyć mojemu dziecku normalnie.
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.
Agnieszka
633 Święta Rito.
Proszę uratuj mnie przed bankructwem i utratą majątku. Proszę niech stanie się jakiś cud. Nie pozwól
mi stracić wszystko co osiągnęłam pracując ciężko przez całe życie. Ulituj się nade mną. Proszę by
mój kochany podpowiedział mi co mogę zrobić. Nie chcę bezpowrotnie stracić też szansy na ułożenie
swojego życia. Wiem, że Ty możesz tak zadziałać, więc uratuj mnie.
634 Św. Rito spraw, abym dzięki wykształceniu i osobowości dostała lepsze, bardziej odpowiedzialne
stanowisko, które pozwoli mi się rozwijać i będzie jeszcze lepiej płatne niż dotychczas w obecnym
miejscu pracy. Aby przełożona po raz kolejny mnie doceniła, obdarzyła zaufaniem, sympatią,
traktowała mnie poważnie, abym zawsze mogła liczyć na jej pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyła
raz jeszcze moje starania, umiejętności i poleciła mnie komu trzeba w sprawie awansu i przyznała
premię. Aby liczyła się z moim zdaniem i zabiegała o mnie. Aby traktowała mnie inaczej niż innych,
aby nie wykorzystywała mnie do swoich celów, ale współpracowała ze mną fair. Abym wysunęła się
na pozycję lidera tego zespołu i aby pojawiła się między mną a kierowniczką szczera i prawdziwa
więź przyjaźni.
Proszę Cię aby poprawiła się moja sytuacja materialna jak i mojej rodziny, aby wszyscy mieli pracę, a
także, aby problemy, które są wokół mojej osoby i rodziny zniknęły, a cała moja rodzina żyła w
zdrowiu, szczęściu, pomyślności i zgodzie. Dziękuję Ci za pomoc.
635 Święta Rito, bardzo dziękuję za Twe wstawiennictwo i za to, że mnie wysłuchujesz. Proszę Cię
Święta Rito o łaskę zmiany pracy i o powodzenie w procesie rekrutacyjnym. Proszę też o zdrowie dla
moich rodziców. Gosia
636 Św Rito. Dziękuję za łaski już otrzymane. Proszę o opiekę,błogosławieństwo dla moich dzieci
wnuków rodziców oraz wszystkich tych którzy są mi bliscy. Proszę o odmianę zachowania osób które
źle mi życzą. Wesprzyj mnie opieką w tym trudnym czasie. Wypros u Pana pozytywne rozwiązanie
spraw. Daj mi siłę abym mogła sprostać temu co niesie życie. Miej w opiece i blogoslaw siostrom oraz
księżom modlących się w naszych intencjach. Bóg zapłać. IW
637 Proszę św. Rito, wstaw się za nami u Najświętszej Marii Panny, aby zawsze nas miała w swojej
opiece, szczególnie mnie i Kamila oraz naszą całą rodzinę. Broń Nas od wszystkiego złego, nie
pozwól aby źli ludzie, niszczyli to co udało nam się zbudować ciężka praca. Strzeż nas od tych ludzi.
Niech dadzą nam spokój i nie mieszają nam w naszym życiu. Proszę chroń nas od wszystkiego złego.
Patrycja i Kamil
638 Kochana Sw Rito,
Błagam o wstawiennictwo u Pana Boga o uzdrowienie mojej mamy z choroby nowotworowej, aby
mogła cieszyć się życiem u boku męża i córek .. Proszę również o zdrowie dla mnie.... Abym
odzyskała włosy i wyszła z nerwicy. Błagam nie opuszczaj mnie, otocz mnie i moją rodzinę swoją
opieką
Twoja czcicielka Karolina....
639 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski.
Dziękuję Ci św Rito, że tata poszedł do lekarza i usłyszał dobrą poradę i diagnozę.
Proszę oręduj nadal u Pana za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, którzy w tym roku stali się
pełnoletni podążają właściwą drogą, drogą wiary i miłości oraz dokonują samych dobrych wyborów.

Niech Bóg obdarza ich swoją łaską i niech im błogosławi w dorosłym życiu. A jeśli się pogubią niech
sprowadzi ich na właściwe ścieżki. Proszę także aby na swojej drodze spotkali oni dobre dziewczyny.
Proszę o modlitwę w intencji moich siostrzenic, siostrzeńców, bratanicy i bratanków, o łaskę silnej
wiary dla Nich.O światło i dary Ducha Świętego, o dobra naukę - o chęci do niej. Niech będą wolni od
agresji i uzależnienia od komputera i telefonów. Niech powrócą na dobrą drogę wzajemnej
życzliwości i pomocy, aby zaczęli systematycznie uczęszczać do kościoła czerpiąc siły z eucharystii.
Dopomagaj im Boże, aby wyrośli na dobrych ludzi, na chwałę Twoją i rodziny.Proszę Świętą Ritę o
zdrowie, miłość, zgodę, wzajemne zrozumienie i jedność w całej mojej rodzinie. Aby błahe powody
nie rozdrażniały nas, abyśmy umieli rozmawiać w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku.
Proszę również o łaskę zdrowia dla mamy Kasi oraz mojej koleżanki z pracy proszę dla Nich o siły w
pokonaniu choroby.
MZ
640 Święta Rito wspomóż mnie bym wyzdrowiała i czuła się szczęśliwa.Pomóż mi w miłości tak
bardzo pragnę być kochana i kochać żyć w związku opartym na
miłości,odpowiedzialności,uczuciu,szczerości,wyrozumiałości,kompromisie,wierności.Pomóż mi w
obecnej bardzo trudnej sytuacji z partnerem.Święta Rito w Tobie moja nadzieja na lepsze dni,resztę
życia.Módl się za mnie proszę i wspomagaj bym spotykała na swojej drodze dobrych uczciwych
ludzi,by każde zdarzenie w moim życiu było oparte na uczciwości i zadowoleniu.Święto Rito wspieraj
mojego prawnika i mnie by sprawy które są w Sądzie nie dłużyły się i nie mataczyły,spraw by
zakończyły się pozytywnie wygraną.Święta Rito proszę Cię pomóż mi i daj mi to o co proszę A
obiecuję,że zrobię wszystko co w mojej mocy by Cię nie zawieść.
641 Proszę Cię święta Rito o wstawiennictwo za Kamilą i Łukaszem. Upros im u Pana naszego
potrzebne łaski, aby pomyślnie rozwiązały się ich SPRAWY. On wie czego oboje potrzebują. Niech
jego łaska dotchnie ich i uleczy. Niech spotykają na swej drodze dobrych ludzi, którzy pomogą im
przetrwać ten trudny czas.
Mz
642 Proszę o modlitwę w intencji syna o nawrócenie i potrzebne łaski dla niego ,Lenki i Sylwi.O łaskę
zdrowia dla męza Grzegorza. Bóg zapłać. Małgorzata.
643 Proszę Cię Święta Rito o przemianę serca, zachowanie wierności, pojednanie, przebaczenie i
nawrócenie dla mojej Żony Agnieszki, proszę Cię o łaskę szczerej spowiedzi św. dla Niej i dar
mądrości w podejmowaniu decyzji, aby nie spotykała się z innym mężczyzną. Proszę o powrót do
sakramentalnego męża oraz odrodzenie miłości w naszym małżeństwie. Wstawiaj się za nami u Pana
Jezusa.
644 Swieta Rito dziękuję Ci za opiekę i wstawiennictwo - za każdy problem, który rozwiązałaś.
Proszę dopomóż w poukladaniu spraw rodzinnych, które do Ciebie zanoszę w codziennej modlitwie.
Obdarz nas zdrowiem i dopomóż w pokonywaniu trudności.
-Pozdrawiam
Katarzyna
645 Święta Rito wesprzyj nas w modlitwie o zdrowie dla Teresy. Magda z Rodziną
646 Święta Rito! Dziękuje Ci za wszystkie doznane za Twoim wstawiennictwem łaski. Proszę o
zdrowie dla całej mojej rodziny i pomóż nam wyjść z długów i rozwinąć biznes. Opiekuj się moim
synkiem, by mu łatwo przychodziła nauka, żeby był mądrym i grzecznym dzieckiem. Proszę żeby w
mojej rodzinie zapanowała miłość, zgoda i wzajemny szacunek.
Dużo Łask Bożych dla Sióstr
Jola
647 Święta Rito.

Proszę Ciebie o pomoc w otrzymaniu wymarzonej pracy. Ulituj się nade mną i pozwól mi otrzymać tę
pracę, pomóż mi w rzetelnym przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
Twoja Czcicielka
648 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły dla Rodziców i Kuby!
Dziękuję!
649 Proszę o modlitwę o pomoc w splacie zadluzen O zdrowie zgode i sily . Za wszystkie osoby które
mi pomogły. O zgodę w małżeństwie .Za Marcina , Marysię ,Mateusza i Julke o potrzebne łaski
650 Proszę o miłość i chec budowania związku tak by zawsze byla źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, O umiejętność rozmowy, wierność i czas dla siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nas.
O możliwość obrony na studiach i jej pozytywny wynik.
Twoja Służebniczka
651 M: prosze sw. Rito o prace dla mnie i A. O pomoc w nauce jazdy. Dziękuję za prace D i Ł.
652 św. Rito bardzo dziękuję Ci za spokój który mi dajesz , który czuję po modlitwie do Ciebie. Ufam
Tobie i wiem że z Twoją opieką wszystko będzie dobrze.
Błagam Cię o dalsze wstawiennictwo do Najwyższego Ojca o to, aby moi kochani rodzice traktowali
mnie i moją rodzinę jak brata,aby nas nie wyróżniali, aby tata się uspokoił, aby mnie nie atakował ,
nie dręczył i nie rozliczał mnie z przeszłości a był dla mnie dobry. Błagam, wspomóż mnie w tej
trudnej sytuacji .Ty mnie rozumiesz i proszę o wsparcie.
MARIA
653 Św.Rito,proszę Cię o wstawiennictwo u Boga , żeby powróciło moje zdrowie
654 Będę zobowiązany za dołączenie do intencji Nowenny do św. Rity następującej intencji:
"W intencji Wojciecha z prośbą o światło Ducha świętego i wiele łask w obliczu nowych wyzwań
zawodowych oraz wytrwałość w poszukiwaniach nowej pracy "
Z góry składam serdeczne Bóg Zapłać.
Z pozdrowieniami w Chrystusie.
Wojciech
655 Prosimy Cię św. Rito, Nasza Opiekunko o ponowny dar macierzyństwa i rodzeństwo dla Gabrysi.
Prosi Magda i Bogdan
656 SW.Rito spraw żebym donosiła i urodziła zdrowe dziecko.
657 Święta Rito, wspomóż mnie w mojej modlitwie o zdrowie dla mamy Haliny, zdanie egzaminów
syna Olka i uzdrowienie mojego życia w sferze psychicznej i uczuciowej, Bogu niech beda dzięki
658 Św. Rito bardzo dziękuję za wszystkie wyproszone przez Ciebie łaski.Bardzo proszę wypraszaj
moim najbliższym potrzebną pomoc.Bardzo proszę,aby mój syn Michał został uwolniony od
lęków,które paraliżują jego głos i odwagę.Proszę,aby zdał egzamin poprawkowy z matematyki i
dobrze sobie radził na studiach.Bardzo proszę o lepszą koncentrację, pamięć i odpowiedzialność dla
mojej córki Weroniki.Proszę,aby skończyła 3 klasę i zdała maturę.Bardzo proszę o zdrowie i dobre
relacje między moimi rodzicami Janiną i Stanisławem.Dziękuję bardzo Renata
659 Za Rafała i za mnie, naszych rodziców, za moją siostrę o błogosławieństwo i opiekę, rozwiązanie
trudnych spraw. Bóg zapłać.
660 Proszę o modlitwę w intencji - 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
661 proszę o zdrowie dla mamy aby wyleczyła się z nowotworu i o pokój i miłość w naszym
małżeństwie
662 Proszę o poczucie bezpieczeństwa dla mnie.
663 Św. Rito dziękuję za Twe wsparcie. Proszę o miłość i Boży pokój i zdrowie w rodzinie. O
szczęśliwą operację dla Ojca,
o Jego nawrócenie. O uwolnienie od zła, lęków i uzdrowienie psychiki dla mnie i członków rodziny.
O miłość
i cierpliwość i dobrą drogę w związku.
Joanna
664 Proszę o modlitwę za całą moją rodzinkę,oraz o pomoc w modlitwie przy mojej chorobie
nowotworowej.Bóg zapłać K.
665 Ukochane Siostry proszę o modlitwe w tej nowennie w moich intencjach,które noszę w
sercu,proszę o uzdrowienie mojego taty
Hieronima z choroby stopy cukrzycowej,o zdrowie dla mamy Władysławy o cud szczęsliwego
poczęcia w naszym małżeństwie Hanny i Sebastiana .Proszę o zdrowie dla dla mojego męza
Sebastiana i dla mnie oraz za całą rodzinę o potrzebne łaski .Dziękuje za wysłuchanie wielu próżb i za
otrzymane łaski .Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę
Z Pane Bogiem
Hanna
666 PROSZĘ O WŁĄCZENIE DO WRZEŚNIOWEJ MODLITWY PROŚBY O ZDROWIE DLA
ANI, PAWŁĄ, O DAR RODZICIELSTWA, ZGODĘ I ZDROWIE W RODZINIE.
A.
667 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. Daj siłę dziadkowi. Pozwól Mu jeszcze pobyć wśród
nas
Dziękuje za mojego synka Tymka. czuwaj nad nim i wyproś dla niego zdrowie i moc
błogosławieństw. Proszę by w naszej rodzinie zapanował spokój i stabilizacja
karolina
668 Św. Rito proszę o zgodę w rodzinie, rozwiązanie problemów Tobie wiadomych, opamiętanie dla
Zofii, dobrą adaptację dla syna i rozwój dla dzieci.
Czcicielka
669 Proszę o wsdtawiennictwo w intencji zdrowia moch starszych już rodzców. Aby dobry Bóg dał im
sily i zdrowie. Proszę rowniż orozum dla mojego syna Sebastiana, ponieważ idzie złą drogą. Boże
wskaż mu droge aby więcej nie bładził. Prosz równiez za zdrowie całej mojej rodziny a zwłaszcza
malenkich jeszcze wnucząt. Bóg zapłać, za dotychczasowe łaski. Marta B
670 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji zdrowia małej Marysi.

671 święta Rito, proszę Cię ratuj mój związek z T. , jeśli taka wola Boża, amen.
K.
672 Święta Rito,
dziękuję za łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem. Proszę o opiekę nad moją rodziną oraz o
wszelkie łaski duszy i ciała potrzebne moim bliskim. Proszę o uzdrowienie i błogosławieństwo dla
mojej siostry i siostrzenicy. Proszę o łaskę dobrej, spokojnej pracy, z dobrymi dojazdami dla mnie.
Proszę o umiejętność bezpiecznej jazdy dla mnie i innych kierowców. Proszę o błogosławieństwo dla
siostry na studiach, o zdrowie i szczęście dla moich rodziców. Proszę o łaskę Nieba dla zmarłych
bliskich i dusz czyśćcowych. Proszę o ochronę dla szwagra i jego ojca.
Święta Rito, módl się za nami!
Iwona
673 Prosze o modlitwe w intencji zdobycia dobrej pracy
674 O najdroższa Św Rito ,
Błagamy , wstaw się u Boga Wszechmogącego za Mariuszem, który choruje na zanik mięśni .
Zatrzymaj jego postępującą chorobę . Natchnij umysły naukowców na wynalezienie leku na SLA.
Z modlitwą Kinga z rodziną
675 Kochana Św Rito , Dziekuje za wszystkie łaski które otrzymałam
Za Twoim pośrednictwem. Proszę Cię o pomoc w zakończeniu naszych spraw imigracyjnych za
granica . Proszę o zdrowie dla mojego męża , cierpliwość i zeby miał prace. Pomóż moim dzieciom
odzszukac swoich dróg , skończyć studia . Proszę św Rito o sile i pomoc ze zaadoptowania się poza
granicami naszego kraju
Aneta p
676 Proszę o modlitwę o męża dla Doroty
677 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
678 Proszę Cię Św.Rito wstaw się za mną u Pana w sprawie pracy Pan wie jaka praca potrzebuje Bóg
zapłać
679 Błagam Cię Święto Rito, ulituj się nad nami - proszę Cię z całego serca mego o łaskę uzdrowienia
dla mamy z choroby nowotworowej oraz dla mnie o uzdrowienie z depresji i nerwicy.
Sylwia
680 Święta Rito dziękuje Ci za otrzymane do tej pory łaski. Za Twoim pośrednictwem proszę Cię, aby
sprawy sądowe zakończyły się dla mnie pomyślnie.
681 Prosze o modlitwę o uzdrowienie mojego kręgosłupa i wszystkich dolegliwości związanych z nim
oraz o uzdrowienie zoladka. Swieta Rito dopomóż. Amen
682 Święta Rito proszę Cię o zdrowe i prawidłowy rozwój dla mojej córeczki Małgosi i dalszą opiekę
dla niej. Proszę o uzdrowienie Mateusza i zdrowie dla mojej rodziny. Proszę Cię również o pokój w
rodzinie. Szczególnie o polepszenie stosunków z babcią Marianna i treściami. A w tej wrześniowej
nowennie szczególnie proszę o to aby nie doszło do rozpadu małżeństwa Dominiki i Tomka. Bóg
zapłać. J.
683 Kochana święta Rito proszę o zdrowie dla mamy, która będzie miała w tym miesiącu poważną
operację. R

684 Proszę o zdrowie dla mnie, żeby dobry Bóg uzdrowil moja chorobę, która zagraża dziecku. Proszę
o zdrowie i wszelkie łaski dla dzieci i szczęśliwe przyjście na świat maleństwa oraz o zdrowie, łaski i
nawrócenie Karola a także o opiekę nad całą moją rodziną.
685 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać.
Joanna
686 Św Rito błagam o wstawiennictwo w mojej sprawie aby Arek szybko do mnie wrócił, abyśmy
załatwili wszystkie sprawy finansowe, Św Rito proszę prowadź Nas przez życie.
Jesteś moją nadzieją tak bardzo ufam Tobie
687 Święta Rito
Dziękuj, że czuwasz nade mną i moją rodziną.
Otocz proszę modlitwą, moją córkę która jest w głębokiej depresji i podejmuje próby samobójcze.
Proszę by wyzdrowiała jej dusza i ciało, by się nawróciła i miała siłę by dobrze przygotować się do
matury.
Proszę by syn się nawrócił
Proszę o zdrowie dla rodziców
Proszę o zdrowie dla siostry oraz by znalazła dobrą pracę
Proszę o siłę i zdrowie dla Kingi, by poradziła sobie z trudną sytuacją w której się znalazła oraz by jej
mąż znalazł pracę
688 za pośrednictwem św. Rity proszę Dobrego Boga o zdrowie i dobrą diagnozę dla maleńkiej Alicji,
zdrowie i błogosławieństwo dla dzieci i wnuków. O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących
dziecka; Sylwii, Karoliny i Kasi.
Dla naszych bliskich zmarłych o dar Nieba.
Elzbieta
689 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać
690 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara.
691 Święta Rito,
Proszę o pomoc w organizacji ślubu.
Aby udało się zarezerwować wszystko na 15.08.2020 wtedy jest święto Maryjne. Bardzo nam zależy
na tym aby to właśnie było w ten dzień kiedy Maryja została wzięta do Nieba.
Prosze Cie aby też moi rodzice sie zgodzili na te date.
Czuwaj nad nami Święta i kochana Rito
692 W intencji ocalenia mojego małżeństwa i rodziny, nawrócenia mojego męża, jego powrotu do
Boga i rodziny, zerwania z grzechem cudzolostwa i kochanka, pojednania z córkami, wspólnej walki o
ratunek dla naszej rodziny, abyśmy nie ranił się słowie i gestem, umieli sobie przebaczać, Bóg zapłać
693 Proszę o wsparcie modlitewne, by w naszej rodzinie, po śmierci taty zapanował spokój i
wzajemny szacunek.
Bóg zapłać
Alina
694 Święta Rito!
Za Twym wstawiennictwem proszę o pomyślny rok szkolny dla wszystkich
uczniów i nauczycieli. O zdrowie i wiarę dla wszystkich
potrzebujących. Bóg zapłać

695 Święta Rito, uproś u Pana łaskę dobrej pracy dla Miłosza.
696 Módlmy sie do Pana za pośrednictwem św Rity aby przywrócił zdrowie dał siły do dalszej pracy i
otoczył opieką mnie i moją rodzinę. W modlitewnym trwaniu
Maria
697 Święta Rito!!
Dziękuję Ci za wstawiennictwo, za Twoją obecność w moim życiu, za wybłaganie łask Bożych w
moich sprawach. Święta Rito, proszę Cię o wyproszenie dalszych łask dla mojej rodziny, a w
szczególności proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci. Miej je w swojej opiece, aby Mikołaj poradził
sobie w nowym roku szkolnym, żeby poradził sobie z wszelkimi trudnościami. A dla Jasia proszę o
łaskę zdrowia, aby prawidłowo się rozwijał, i aby moi synowie wyrośli na mądrych i dobrych ludzi.
Proszę Cię, Twoja czcicielka Małgorzata
698 Święta Rito, proszę o Twoje wstawiennictwo za mnie o dary Ducha Świętego, umocnienie wiary,
nadzieii, miłości podczas pielgrzymki do Medjugorie.
Kamilla
699 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie z choroby skórnej
dziecka. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla
naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
700 ŚW,Rito dziękuję za otrzymane łaski za Twoją przyczyną proszę o zdrowie dla mojej cioci siostry
zakonnej S.Otylia Kromp i o zdrowie Maroli Kidula,Bożeny NOWICKIEJ ,Katarzyny i ANIELI
Kociubinskich,Wiesi BUGAŁA.
o miłość i zgode w rodzinie Bobowskich o zdrowie dla mnie mojej Mamy,Siostry i Brata
błogosławieństwo w pracy dla Katarzyny i Władysława prosi wdzięczna i błagająca i wzywająca
Twojej pomocy Stanisława
701 Błagam w pewnej intencji. Bóg zapłać! Magdalena
702 Swieta Rito, proszę Cię obdaruj nas darem potomstwa.Agnieszka
703 Święta Rito, ufna w Twoje orędownictwo u Ojca w Niebie powierzam Twoim modlitwom dwie
intencje: o łaskę nawrócenia dla mojego brata Piotra i moich rodziców oraz o dobrego męża dla mnie.
704 Św. Rito dziekuje za łąski, za opiekę, prosze dalej o Twoje wstawiennictwo, proszę o trzeźwośc w
rodzinie, o nawrócenie dla siostry Katarzyny, o zdrowie dla wszystkich, o szczęśliwe podróze,
pielgrzymowanie, o dobre przedsięwzięcia, o dobra pracę. Proszę także o dobre wybory w życiu, jeśli
taka jest Wola Boża o poznanie tej drugiej połówki. O sakrament małżeństwa także dla siostry. Prosże
miej w opiece również znajomych z pracy, o uratowanie małzeństwa dla Tomasza, o nawócenie dla
wielu napotkanych ludzi, by nie było takich ataków na Kośioł, proszę by ludzie nie szemrali i
doszukiwali się błędow czy słabości drugiej osoby. Proszę o zgode w parafii, o zdrowie dla chorych,
miej także w opiece zmarłych z rodziny czy znajomych, szczególnie proszę o zbawienie duszy
Mieczysława i Anny. M
705 Proszę o modlitwę, aby wszystkie sprawy Karola rozwiązały się na początku października
pomyślnie dla niego, dla naszej rodziny. Proszę abym mogła odzyskać poczucie bezpieczeństwa po
wielu traumatycznych przeżyciach. Proszę żebyśmy wspólnie wychowali córkę ba mądrego, dobrego
człowieka, aby zawsze czuła wsparcie ze strony rodziców. Justyna

706 Swieta Rito mam taki problem zaszlam w ciaze urodzilam dziecko z partnerem ktory caly czas
mnie rani zostawiam mnie w czasie ciazy dla alkoholu i hazardu jak urodzilam teraz coreczke balowal
3 dni i nie przyszedl do nas wybral znajomych bawroc ho z tej zlej drogi albo wskarz mnie i corce
wlasciwa droge tak bardzo bym chciala miec rodzine q pelnej wierze i zebym wziela slub ulzyj mi w
tym cierpieniu ktore on przysparza dla mojeje malej kruszynki dla ktorej daj mi sile zebym mogla zyc
707 Świeta Rito spraw bysmy byly zdrowe ja i moja coreczka i wyszly w srode ze szpitala tak bardzo
prosze daj nam sile i spraw by wyszly jej dobrze wyniki by nie bylo zanych komplikacji
708 Świeta Rito dziekuje ci za to ze urodzilam zdrowa i śliczna cureczke za to ze ja mam i
przepraszam za wszystkie zle wypowiedziane slowa w czasie ciazy w stosunku do niej zaluje tego i
postanawiam poprawe walczy wspierac ja i kochac do konca mych dni
709 Święta Rito,
Zwracam się do Ciebie z prośbą dotycząca adopcji mam już swoje lata więc swoich dzieci się już nie
doczekam dlatego proszę pozwól mi zaopiekować się samotnym dzieckiem które gdzieś płacze do
swojej mamy. Proszę postaw na naszej drodze dziecko które czeka na rodziców, przywróć mi chęć do
życia wypełniajac pustkę, którą mam w życiu i sercu. Dałam szansę mężowi po zdradzie więc
chciałabym abyśmy mieli szansę na bycie pełną rodziną. Święta Rito wypros proszę u Naszego
najwyższego aby dał mi szansę być mamą a mój dom wypełnić śmiechem dziecka. Niedoszła mama
Joanna
710 Święta Rito,proszę Cię o uzdrowienie mojej córeczki i o zdrowie dla męża.Urszula
711 Proszę o uniewinnienie Piotra i Pawła i obyśmy wszyscy się na wigilii spotkali i oby fałszywi
świadkowie się opamiętali pomóż moim braciom przetrwać więzienie opiekuj się nimi jak twoimi
dziećmi to też bliżniaki
712 Święta Rito proszę, wiesz o co ,o najważniejsze :) proszę z uśmiechem bo wiem ze tak będzie :)
jak ma być to będzie :) OO
713 Świeta Rito zwracam się z głębi serca o wstawiennictwo u naszego Pana Jezusa Chrystusa za
moja rodziną.Proszę Ciebie zanies do Naszego Pana prośbę o zdrowe oczy dla mnie i mojej
coreczki.O szczesliwy powrot bratanicy do Polski,o łaskę zdrowia dla tych ktorych mam głęboko w
sercu i szczęśliwe zakonczenie spraw M.Dziękuję Ci święta Ritto za wszystkie łaski.E
714 O dobrego meza Ali oraz o zdrowie,zgodę i potrzebne laski Ali Agaty i ich rodzinom
715 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji szczęśliwego i zgodnego z oczekiwaniem mojej córki
przebiegu jej studiów . Proszę o potrzebne jej zdrowie , siły, wytrwałość oraz Bożą opiekę. Dziękuję
Ci za opiekę nad moją rodziną.
716 Prosze o modlitwe w intencji mojego zdrowa,aby nowy problem nie byl zwiazany z choroba,ktora
malam trzy lata temu.Prosze tez o modlitwe za mojego syna,aby posluchal nas i nie robil kolejnego
bledu w swoim zyciu.
717 Dziękuję za ogrom łask.
Proszę o ochronę przed złem, powierzam intencje mojego serca znane Panu Bogu i dziękuję za ogrom
łask. Oddaję samą siebie, moich najbliższych, dobroczyńców i krzywdzicieli Miłosiernemu Jezusowi
przez Niepokalane Serce Maryi i za wstawiennictwem św. Rity.
718 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla mnie,żebym tak nie przeżywała wszystkiego, cieszyła się
życiem... Żeby przeszły mi zawroty głowy, żebym umiała czerpać radość z każdego dnia.

Św. Rito proszę o zdrowie dla mojego męża Marcina i syna Mateusza. Proszę, abyśmy umieli kochać
się nawzajem i byli szczęśliwi.
Św. Rito proszę o zdrowie dla mojej mamy Zofii, siotry Anny i braci Janusza i Mariusza.
Św. Rito proszę o zdrowie dla teścia Kazimierza, by po przebytym zwale, nadal mógł się cieszyć
zdrowiem, dla teściowej, by była spokojna i radosna.
Bóg zapłać! za wszystkie łaski, jakie od Ciebie otrzymaliśmy do tej
719 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, teściowej, męża,
Eweliny, babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla
brata męża i całej jego rodziny.
Dla teścia, o wieczne zbawienie,
Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina
720 Kochana Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla calej naszej czwórki, a szczególnie mojej mamusi.
721 Dziekuję Bogu Miłosiernemu, przez wstawienictwo św. Rity za wszelkiie otrzymane
łaski.....szczególnie za te,których nie zauważyłam....
proszę o;
- dobra pracę dla Janka i Pawła i o Dar Mądrośc dla nich przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy
-dar macierzyństwa dla Ewy i Piotra
-drugie dziecko dla Oli i Krzysztofa
- o nawrócenie i Łaskę Wiary dla Boguslawa i wszystkich za,których modli się Barbara
Barbara
722 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo świętej Rity, bym rozpoczęła w tym roku nową,
satysfakcjonującą, rozwijającą pracę.
Bóg zapłać
K.
723 Święta Rito, jak co miesiąc dziękuję z całego serca za doznane dobra i proszę o dalszą opiekę.
Proszę o utrzymanie mojego uzdrowienia z raka ale także o ustąpienie doleglowości które czuję teraz.
Proszę także o to bym odnalazł się zawodowo. Proszę także o zdrowie dla moich rodziców i
wybaczenie dla mojego ojca za to co zrobił. Prosze także o zdrowie i powodzenie dla Eli i jej rodziny,
Pani Magdy i jej rodziny oraz Wojtka i jego rodziny. Dziękuję za możliwość opieki nad moją
Misiunią i proszę o opiekę nad nią. Bóg Zapłać. Przemek
724 Św. Rito, proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie dla mojej mamy Gabrieli o
trafną diagnozę od lekarza i dobrze dobrze leczenie aby mama długo cieszyła się zdrowiem i życiem.
Błogosław jej aby miała siły zajmować się domem, aby dzieliła radość że swoimi dziećmi i pomagała
wychowywać wnuki. Proszę Cię o błogosławieństwa dla Sylwii i Daniela oraz zdrowie dla nich i
Kacpra.orrosze aby Sylwia dobrze traktowała moja mamę i pomagała jej razem z Danielem w
zajmowaniu się domem. Proszę Cię o wstawiennictwo i błogosławieństwa Boże dla brata Adama żony
Oli i dzieci Oliwii i Michała. Alby dzieci i Oki było zdrowi. Proszę Cię o błogosławieństwa i zdrowie
dla mnie i męża Mirka oraz dzieci Konrada i Aleksandra. Aby Olek wyrósł w alergii oraz nie miała już
problemów z moczeniem się. Proszę się aby wszystko z budową szlo po naszej myśli i udało się
załatwić tak jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Proszę Cię abyśmy jak najszybciej wprowadzili się do
naszego domu A tam otaczali nas sami dobrzy ludzie i nie mieliśmy problemów z sąsiadami. Proszę
się aby Także wszystko się ułożyło w mojej pracy . Aby szefostwo mnie posłuchało i żebym dobrze
zarabiał razem z mężem aby było nas stać na szybciej wykończenie domu. Chroń nas i nasza dzieci i
cała rodzine od chorób nowotworowych oraz innych chorób nieuleczelnych oraz od nieszczęśliwych
wypadków . Błogosławi moje dzieci . Bóg zaplac

725 Za zmarłych.Ewa
726 Święta Rito, dziękuję za Twoje wsparcie. Proszę, dodaj mi więcej odwagi, siły, cierpliwości i
wytrwałości oraz ogromnego spokoju. Dodaj mi chęci, zapału i pewności siebie. Niech będę odporną
na słowa i zachowania innych. Proszę Cię, uproś zdrowie dla Mamy, Magdy, cioci Ani i Maryli, Basi,
małego Olafa, pani Basi, pani Violetty oraz dla mnie.
727 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył
się ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem.
Magdalena
728 Proszę o modlitwę w intencji o odnowienie kontaktu z ukochanym Łukaszem, o przemianę jego
umysłu i serca, aby odrodziły się jego uczucia do mnie i pojawiła się szansa na odbudowanie naszej
relacji. Bardzo proszę św.Rito o tą łaskę dla mnie.
729 Proszę o modlitwę za dobry rok szkolny dla Mikołaja, Ewy, Michasi i Izabeli
Za wszystkie intencje serdecznie dziękuję
Ewelina
730 Świeta Rito daj zdrowie dla mojego kolegi Pawla i jego brata daj im zdrowie milosc by znalazly
sobie dobre partnerki i rizsadne by byli szczesliwi za cale dobro ktore okazuja innym
731 Swieta Rito sparw albo zrob cos by moj narzyczony sie opamietal i zaczol normalnie sie
zachowywac i nie przysparzac mi klopotow zostawiajac mnie pijac alkohol klamiac oszukujac zrob
zeby spalcil dlugi i zaczol byc normalny albo aj ki sile zebym zakonczyla to jesli to nie jest dobry
czlowiek dla mnie
732 Świeta Rito dziekuje ci za to ze zyje i daj zdrowie dla calej mojej rodziny a njabardziej ala mnie i
mojeje malej coreczki by rosla zdrowo i byla zdrowa
733 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna

