Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 11 lipca:
827 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra o dobrą relacje między nami ,zaufanie,radość ze spotykania
się ,przyjaźń i miłość między nami ,byśmy w te wakacje razem wyjechali na urlop
Agnieszka
828 Święta Rito, dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo.
Proszę uproś u Najwyższego łaski dla mojej rodziny, w szczególności łaskę zdrowia. Proszę o
pomyślne wyniki badań Emilki i o prawidłowy rozwój Alicji.
Twoja wierna czcicielka
829 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo o wszystkie otrzymane łaski. Proszę Cię o dalsze
wspomaganie mojego przyjaciela i jego rodziny w trudnej sprawie, szczególnie w nadchodzącym
czasie. Wyproś u Boga łaskę sprawiedliwego i obiektywnego osądu, który czego go ze strony ludzi.
Proszę też o wspomaganie Dominiki i Kamila w odczytywaniu woli Boga względem ich przyszłości
oraz wszystkie potrzebne im łaski."
Kalina
830 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując za dotychczasowe wstawiennictwo - o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny.
Za Tatę, o siły i zdrowie.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamy Danuty oraz wszystkich Zmarłych z naszej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Za pomyślność firmy, w której pracuję, o mądrość dla Zarządu i za pracowników.O łaskę nawrócenia,
uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Romka i Łukasza.Za kapłanów: o. Wojciecha, o. Alberta i ks.
Jana, o świętość ich powołania.
Za Franciszka i jego rodzinę, o Boże błogosławieństwo.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej.
O uzdrowienie relacji z M., E., J. i Ks. J.
Za wszystkich moich przyjaciół, siostry i braci ze wspólnot oraz ludzi, których Pan Bóg stawia na
mojej drodze. Za wszystkich, którzy proszą mnie o modlitwę.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.O łaskę
nawrócenia dla grzeszników.
Ala
831 Ukochana Swięta Rito błagam o szczęśliwą, bezpieczną podróż dla naszych dzieci, wnuków i nas
na urlop nad morze, szczęsliwy, zdrowy pobyt tam i powrót w dniach od 16 lipiec do 21 lipiec jedzie
syn z rodziną, znajomymi oraz od 20 do 28 lipiec my z córką i wnukiem. Otocz nas wszystkich swoim
ochronnym światłem. Dopomóż aby moja mama była zdrowa w tym czasie, prosimy o słoneczko dla
naszych dzieci i wnuków. Dziękujemy za okazane łaski i błagam bądz przy nas zawsze i wszędzie
gdziekolwiek jesteśmy. Bóg zapłać.
832 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
833 Święta Rito, proszę, wybłagaj mi pomoc w załatwieniu mojej trudnej sprawy. Bardzo proszę.

834 Proszę o życzliwego rozmówcę dla mnie. O pokój w rodzinie M. W
intencji pani Y. Za W. W dobrej intencji za moich winowajców, niech im będą
odpuszczone winy. Za moją siostrę. Za prywatne intencje Sary. Za duszę
mojej mamy. Za mojego dziadka, aby uwierzył w Chrystusa Zmartwychwstałego. O
bezpieczny pobyt zagranicą. O to, abym nie tłumił w sobie emocji. Za
siostry Eremitki. Dziękuję Bogu za długą i dostrzegalną opiekę nade
mną.
835 Św Rito dziękuję za otrzymane łaski
836 Św Rito dziękuję za wysłuchaną prośbę
837 Boze dziekuje Ci za wszystkie laski , ktore otrzymalam za wstawiennictwem Sw Rity. Prosze o
zdrowie dla nas, mamy, meza I dla moich dzieci. Prosze o szczesliwa podroz dla corek I meza oraz dla
syna. Prosze o dobrych wspolmalzonkow dla moich dzieci. Prosze dopomoz Iwonie w pracy, zeby nie
stracila tej pracy, pokieruj jej kariera, Ty wiesz Boze co dla niej jest najlepsze. O pomoc w pracy dla
Asi. Prosze Cie Sw. Rito wstaw sie za Piotrkiem, zeby sie nawrocil. Sw. Rito powiedz Bogu, ze go
bardzo kocham
838 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
839 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości
oraz o Boże błogosławieństwo dla Zuzi. K
840 Święta Rito, proszę o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy.
Dziękuję Ci za już otrzymane łaski. Prosi brat z rodziną.
841 Proszę Cię Święta Rito o zdrowie dla moich rodziców i dzieci, o pracę w banku dla mnie, o
sakrament małżeństwa z Darkiem. Dziękuję za zdanie matury przez Piotrka oraz że w wiadomy dzień
nie poszłam na działkę, co zapobiegło tragedii. Proszę o opiekę w trudnych chwilach i pomoc, bym
zawsze czuła że nie jestem sama, że Pan zawsze jest ze mną i mimo mojej słabości i upadków
akceptuje mnie taką jaką jestem i dla Niego jestem ważna.
K.
842 Uzdrowienie relacji małżenskich Gabrieli i Huberta
843 Kochana Rito! Pomóż proszę! Dziękuję.
844 Przesyłam intencję modlitewną na lipiec.
Święta Rito, opiekuj się moim synem P., czuwaj nad jego duszą i ciałem. Proszę Cię, wybłagaj u Pana
Jezusa, aby dojrzał i ułożył sobie życie z K.
Z serdeczną pamięcią w modlitwie +
Maria
845 prosimy św. Ritę o wstawiennictwo w intencji Beaty i Janusza oraz całej rodziny i przyjaciół, w
intencji potrzebnych łask Bożych i z podziękowaniem za dotychczasową opiekę.
Łącząc się w modlitwie,
serdecznie pozdrawiam

Beata
846 ŚW. Rito proszę o wstawiennictwo do Naszego Pana Boga o pomoc w rozeznaniu woli Bożej dla
Oli i Kasi i dobry wybór drogi życiowej.
Św. Rito proszę o potrzebne siły, łaski i błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Św. dla Marty w
pracy i w rodzinie.
Św. Rito módl się o potrzebne łaski dla całej rodziny.
847 Św. Rito błagam o pomoc i wstawiennictwo u Boga, abym podjęła właściwą decyzję w sprawie
zmiany pracy, zdrowie dla mnie i najbliższych, bym mogła wyjść z długów i ogarnąć wszystkie moje
sprawy w tym finansowe.
Bóg zapłać
Marzena
848 Chciałam prosić o modlitwę w intencji moich rodziców. Aby umieli sobie nawzajem wybaczyć,
odrzucić złość, jad i uprzedzenia. Aby nienawiść zniknęła z ich serc i aby chociaż umieli ze sobą
zwyczajnie, po ludzku porozmawiać.
Jezu Ty Się Tym Zajmij.
849 Św Rito, błagam Ciebie z całego serca, wyproś u Jezusa Ukrzyżowanego, łaskę powrotu mojej
Córki Joanny, do utraconej pracy nie z Jej winy i zabezpieczenie leczenia dla chorego dziecka.
O WYSLUCHANIE TEJ PROŚBY MODLI SIĘ CAŁA NASZA RODZINA.
850 Proszę Cię Święta Rito wyjednaj u Boga łaski potrzebne do założenia szczesliwej rodziny Anny i
Piotra. Prosi Piotr.
851 Błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej Mamy Krystyny ; o dobrą opiekę dla niej oraz
większą wiarę i nadzieję . Proszę o cudowne uzdrowienie z nieuleczalnej choroby oraz o uzdrowienie
jej relacji małżeńskich oraz naszych rodzinnych.
Bożena
852 Droga Swienta,
Twoj wierny czciciel zwraca sie z prosbami. Prosze,Wypros mi u Najwyzszego laske zdrowia dla
zony Karoliny.Aby Borelioza i Bartonella nie powracaly wiecej.
O Zdrowie dla naszego poczetego dziecka aby prawidlowo rozijalo sie oraz bezpieczne i szczesliwe
rozwiazanie.
Dla mnie o powodzenie w pracy, sukcesy.
Twego czciciela Grzegorza.
853 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 w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć Im w siebie abyśmy ukierunkowali je w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam
podejmować dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
854 O błogosławieństwo Boże dla wszystkich moich darczyńców którzy mnie wspierają finansowo
daj imzdrowie i radość życia.
855 Św Rito i św Antoni Proszę o owoce różańca pompejanskiego. Załamana matka.
856 Bardzo proszę o modlitwę, gdyż sprawa jest bardzo trudna i naprawdę beznadziejna.

W intencji pokonania trudności i uratowania miłości Adama i Weroniki. O pokonanie strachu i obaw
dotyczących przyszłości przez Adama i ponowne zaufanie Weronice.
857 Święta Rito, proszę Cię o nawrócenie pewne osoby i uratowanie małżeństwa i rodziny
Twoja czcicielka
858 Proszę za wstawiennictwem Sw.Rity o opiekę i przychylność dyrekcji , oraz mniejsze atakowanie
ze strony koleżanki Kingi dla Iwony. pozdawanie egzaminów na studiach i dobrego męża dla Pauliny
.oraz za wszystkimi tych których mam w sercu. Bóg zapłać ,Matko Boga otaczaj nas swoim płaszczem
859 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny a szczególnie dla mamy Rajmunda i dla mnie.
Proszę dopomóż by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Uproś u Boga by się spełniło moje
marzenie. Proszę pomóż by mój syn dostał pracę i by był z niej zadowolony. Za wszystkie otrzymanie
łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie.
860 O łaskę nawrócenia i uwolnienia od nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
861 Czcigodna Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Boga o zdrowie dla rodziny, oraz bym poradziła sobie z nowymi
obowiązkami zawodowymi.
Dziękuję za wszystkie łaski, które dla mnie wyjednałaś.
D.
862 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy, dziadka Włodzimierza i babci Marianny, w
intencji uzdrowienia mojej
siostry, Izabeli z raka piersi, oraz w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry. Bóg zapłać!
Magdalena
863 Święta Rito pomóż mi w moim smutku i samotności. Opuściła mnie ukochana osoba i nie mogę
sobie z tym poradzić. Proszę o dobrą miłość i laskę dobrego męża. Błagam pomóż,
L.Z.
864 Ula
Św. Rito orędowniczko w sprawach trudnych i beznadziejnych proszę pomóż mi w sprawach w
sprawach, o które proszę w codziennych modlitwach
865 Święta Rito, błagam Cię o uzdrowienie z choroby, ulgę w cierpieniu, błogosławieństwo Boże,
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Henryki. Prosi brat z rodziną.
866 Święta Rito, błagam Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Pana Boga oraz o moc Ducha Świętego i
zdrowie dla wnuczka Davidka, jego rodziców i dziadków oraz całej rodziny.
Dziękuję za dotychczasową opiekę oraz łaski już otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
A.D.
867 Św. Rito dziękuję Ci za wszelkie łaski jakie wypraszasz u Jezusa. Proszę Cię o pomoc w opiece
nad Tobiaszem w tych trudnych początkach.
868 Swieta Rito upros przed Obliczem Milosiernego Boga laske odzyskania sluchu dla mnie o co
pokornie p[rosze Arek
869 Św Rito, błagam Ciebie z całego serca, wyproś u Jezusa Ukrzyżowanego, łaskę powrotu mojej
Córki Joanny, do utraconej pracy nie z Jej winy i zabezpieczenie leczenia dla chorego dziecka.
O WYSLUCHANIE TEJ PROŚBY MODLI SIĘ CAŁA NASZA RODZINA.

870 W intencjach znanych Bogu.
JJ
871 Swieta Rito Błagam Cię o modlitwa za Bartusiem, aby był zdrowy.Prosze o błogosławieństow dla
niego. Popszę aby znalzał prawdziwych przyjaciół w swoim życiu proszę aby nie czuł się odrzucony
przezludzi oraz o to aby był kiedyś szczęśliwy. Błłagam o modlitwę w jego intencji.
872 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski. Za Twoim pośrednictwem proszę o utrzymanie zdrowia
przez Małgosię, która jest po operacji glejak, o spokój duszy Tadeusza, wobec którego Pan Bóg miał
inne plany, niż uzdrowienie. Błagam o siły dla mnie, bym mogla pokonać wszystkie trudności po jego
odejściu, a zwłaszcza, by pracownica przestała szkalować mnie i zakład pracy, by proces sądowy
zakończył się pomyślnie. Św. Rito proszę!
873 dziękuję za wszystkie modlitwy. Proszę serdecznie o dalsze wsparcie, przez wstawiennictwo Św.
Rity, w poniższych intencjach:
- za uczestników koncertu muzyki chrześcijańskiej w Toruniu, o błogosławione owoce wyjazdu
- o dobre przygotowanie się do Sakramentu Małżeństwa dla Pawła i dla mnie
- o pojednanie i przebaczenie w rodzinie
- o łaskę Chrztu Świętego dla Nadii
dziękuję bardzo
z Panem Bogiem
Iwona
874 KOCHANA ŚWIĘTA RITO moja Droga patronko dziękuję za wszystko co nas spotyka. Dziękuję
za Twoją dotychczasową pomoc, szczególnie w zawiłych sprawach spadkowych. Mam nadzieję, że
już wszystko mamy zakończone. Bardzo Cię proszę postaw na naszej drodze mądrego, dobrego i
uczciwego człowieka, który będzie wstanie pokochać mnie i moje dzieci, będzie ze mną na dobre i złe,
wesprze i pomoże. Czuję się taka samotna i opuszczona. Proszę też o pomoc w wychowaniu mojej
buntowniczej córeczki bo czasami brakuje mi już sił. Zresztą przecież Ty o wszystkim wiesz. Kochana
Ritko proszę opiekuj się nami. Proszę o Twoja modlitwę i wsparcie.
875 Droga Święta Rito!
Proszę o wstawiennictwo do Pana Boga o łaskę zdrowia dla mnie i mojego jeszcze nienarodzonego
dziecka.
Aby wszystkie komplikacje minęły.
Bądź pochwalona Święta Rito na większą chwałę Bożą!
Magdalena
876 Błagam cię Sw. Rito o łaski zdrowia dla mnie i mojej rodziny...Bóg zapłać . Władysława
877 proszę o modlitwę o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Kai, dla rodzin Wróbli,
Dubrawskich i Olejników, o zdrowie dla Małgosi, o zdrowie dla Magdy, o zdrowie dla Witka, o udaną
terapię, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Marii, o rozwiązanie trudnej sprawy Łukasza, o
zdrowie dla Doroty i jej nienarodzonego dziecka, o szczęśliwy powrót Adriana.
Dziękuję!
878 Nowenna do sw.Rity - lipiec 2018
Przez wstawiennictwo sw.Rity dziękuję za wysłuchane prośby, prosze o dalsze.Dziękuję szczególnie
za pracę zarobkową o ktora ją prosiłam.
Proszę o dalsze potrzebne łaski dla mojego męża,mame i dla mnie a dla zmarłego taty o wieczną
radośc w niebie i za dusze w czyśćcu cierpiące.
Z Bogiem
Kasia

879 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać
880 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
881 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara.
882 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia Piotra, który jest w szpitalu o siły i potrzebne łaski. Proszę
też za żonę Piotra.
Bóg zapłać,
Karolina
883 Kochana mateczko proszę o pomoc w otrzymaniu charyzmatu uzdrawiania bym mogła to czynić
na większą chwalę Pana naszego
884 o zdrowie dla Pawła z Kaszub
885 prosze o modlitwę dziękczynną za otrzymane łaski za wstawiennictwem Św.Rity i modlitwę o
łaskę powrotu do zdrowia dla Henryka.
Irena
886 W intencji dziękczynnej
z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św. zdrowie duszy i ciała, opiekę Najświętszej
Panienki, św. Józefa i św. Rity dla Seiji (Sejdzi) i Olgi, Eweliny i Szymona. O wzrost wiary, życie
zgodne z przykazaniami Bożymi, szczęśliwą podróż i pobyt w Chinach dla Olgi. O zakończenie
znajomości z Karolem jeśli to zgodne z wolą Bożą. O zdrowie dla rodziców, brata i jego rodziny,
Mariusza. W intencjach, o które proszono mnie o modlitwę i w których obiecałam modlitwę. O życie
wieczne dla śp. Barbary, Zdzisława, Mariana, Marianny, Stefana, Weroniki, Karola, Janiny,
Stanisława, Roberta, Waldemara, Krzysztofa, Henryki, Ireny, Jolanty, Tomasza, Stanisława, Sabiny,
ks. Stefana zmarłych przodków i znajomych.
887 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża, aby porzucił towarzystwo kolegów przy alkoholu i,
aby nasze plany udało się nam zrealizować....
888 Droga Św.Rito, Z otwartym sercem błagam o Twoje stawiennictwo modlitewne do Boga w
intencji mojego syna. Proszę o łaski zdrowia i sił do pomyślnego zakończenia studiów. Wymódl u
Naszego Pana opiekę nad mym dzieckiem. Proszę również o dar wiary dla mojej rodziny.
Dziękuję za Twoją dotychczasową opiekę i pomoc w trudnych chwilach.
Twoja czcicielka Marzena
889 Święta Rito,
proszę Cię o Twoje wstawiennictwo w moich prośbach i błaganiach:
- o piękne, udane i ciekawe wakacje,
- o to, bym miała chłopaka i była na to gotowa, bym umiała stworzyć dobry związek,
- o to, bym nie czuła się stara i nudna, żebym miała przyjaciół, znajomych i żebym miała ciekawsze
życie,
- o podjęcie właściwych decyzji, o przeżycie wspaniałej przygody
Z Bogiem!
bh
890 Święta Rito, dziękuję za twoją opiekę nad moją rodziną . Proszę czuwaj nad nami nadal.

Z modlitwą
DOROTA
891 Bardzo proszę o modlitwę w intencji:
O uzdrowienie duchowe i psychiczne dla Przemysława i Sławomira oraz o łaskę wybaczenia , zgody i
miłości między rodzeństwem: Sławkiem, Przemkiem i Ewą.
892 Proszę o włączenie do kolejnej nowenny ku czci Św. Rity nast. intencje:
1. O łaskę przywrócenie do relacji małżeńskiej - i jedność małżonków: Radosława i Aliny, Jadwigi i
Edwarda, Hanny i Witolda, Jarosława i jego małżonki, Danuty i Mariana.
2. Za chorych o ulgę w cierpieniu i pomoc Bożą dla : Juliana, Bogny, Janeczki, Włodka, Haliny, Zosi i
jej opiekunki (córki).
3. O łaskę pomocy Bożej dla Łukasza, uwolnienie z uzależnienia od narkotyków dla brata Tomasza i
dla Tomasza o trzeźwość a także dla Damiana, Marka, Barbary, Stanisława (pojednanie Jego córki z
mężem, w konflikcie sądowym).
4. O przywrócenie na drogę żywej wiary i do wspólnoty Kościoła dla Edwarda M. I jego najbliższych,
Kazimierza, Jerzego, Małgorzaty, Magdy, Janka, Tymoteusza, Marysi, Andrzeja, Aleksandry.
Panie Boże serdecznie zapłać ! Dariusz
893 Prosze o modlitwe za ks.Stanislawa o uwolnienie nekturych pszywionzani
894 Święta Rito dziękuję za pomoc którą od Ciebie otrzymałam już tyle razy , proszę o łaskę zdrowia
dla mojej rodziny, o szczęśliwe małżeństwo i dar macierzyństwa dla córki , o pomoc wybraniu
właściwej drogi życia dla moich synów i postawieniu na ich drodze dobrych żon. Twoja czcicielka.
895 Święta Rito, chcę podziękować za otrzymane łaski, za wspaniały dar życia, szczęśliwe
rozwiązanie mojej Koleżanki Danuty (urodziła Córkę), za zdany egzamin przez moją Córkę.
Święta Rito, chcę prosić:
- o obdarzenie mojej Córki mocą wiary, mądrości i wytrwałości;
- o zdrowie dla Niej.
Proszę również:
- o zdrowie dla mojego brata Grzegorza, bratowej i bratanka;
- o zdrowie dla mojej mamy Marii oraz szczęśliwą operację, którą ma przejść w miesiącu sierpniu;
- o zdrowie dla teściowej Danuty i szwagierki Anny;
- o zdrowie dla mojej koleżanki Agaty, która choruje od dziecka na cukrzycę, a obecnie walczy z jej
powikłaniami, daj Jej siłę wytrwania w walce o własne zdrowie i błogosław Jej małżeństwu;
- o zdrowie trójki rodzeństwa (dzieci Sąsiada), w których wjechał pijany kierowca, daj Im siłę wiary,
spokoju, wytrwania w powrocie do zdrowia,
- o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa i nawrócenie męża.Niech przez Twoje wstawiennictwo
Św. Rito, Bóg obdarzy swoimi łaskami w intencjach których proszę.
Dorota
896 Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o uzdrowienie jej z choroby nowotworowej.
O pomyślny i skuteczny przebieg obecnego leczenia.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla niej bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
Proszę także o modlitwę w intencji o zdrowie dla dziecka,które nosze pod sercem.
Prosze o to by rozwijalo sie dobrze, by ciaza przebiegła bez komplikacji a dziecko urodziło sie zdrowe
i w wyznaczonym terminie.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
897 proszę o pomoc w rodzinie, rozwiązanie pewnej trudnej sytuacji, pomoc w pracy i życiu w Anglii
oraz o Boże wsparcie dla siostry i jej męża.

898 Św. Rito błagam Cię o pomoc w nowej pracy, abym nigdy nie żałowała dokonanej zmiany.
Proszę Cię o pomoc w dobrym wychowaniu dzieci i o cierpliwość dla mnie. Proszę o pomoc w
dobrym przygotowaniu dla całej mojej rodziny na ponowne spotkanie z Panem.
Wstaw się proszę i dopomagaj Bernadce po śmierci jej męża w wychowaniu dzieci i w trudach życia.
899 Proszę o modlitwę za moją córkę Paulinę, o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, o
uzdrowienie jej prawego oka, aby dobrze widziała. Dziękuję, Dorota.
900 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył
się ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem.
Magdalena
901 1.Święta Rito wstaw się za wszystkimi zmarłymi z mej rodziny,których znałam i pamiętam za
moja siostre,za ojca chrzestnego za wuja stryja,dziadków,mamę Moniki Ewe,za wszystkie dusze w
czyścu cierpiace niech czym prędzej razem zToba przy Panu będą
2.Wspieraj mnie w dążeniu ku Niebu bym z dnia na dzień potrafila być bliżej Boga bym potrafiła
panować nad swym charakterem na Chwałę Boskiego Syna
3. Święta Rito wspieraj rodziców Małgorzaty aby żyli w zdrowiu i zgodzie po mimo trudów
charakterów związanych z choroba wspieraj najbliższych opiekujacych się nimi
4. Świeta Rito prosze wesprzyj Grzegorza w wytrwanie w apstynecji aby odzyskała siły i zdrowie
5. Święta Rito racz wyjednać mi tylko te prośby,które zgodne są z wola Pana Naszego
6. Wspieraj proszę wszystkie małżeństwa które starają się o potomstwo niech przyjmą każda wolę
Boża w tym dziele
7. Swieta Rito prosZe wspieraj Justynę w walce z przeciwnościami i trudnościami losu niech Twoja
pomoc rozpali w niej utracony żar miłości do Boga Ojca a mnie kieruj abym potrafiła pomoc jej
wkroczyć na właściwa ścieżkę wspieraj ja w każdej potrzebie Cie wstaw sie za Justyna i jej
sprawami potrzebami
9. Święta Rito ufam Ci i proszę o wsparcie w relacji z Justyna o Abyśmy obie potrafiły żyć z tym co
Pan nam ofiaruje obdarza byśmy wytrwały w Przyjaźni i podźwignęły ciężar ofiarowanego daru
10. Wspieraj małżeństwa starające się o potomstwo niech przyjmą każda z woli Bożej
11.Niech się dzieje Wolą Nieba Święta Rito naucz mnie,moich najbliższych i wszystkich przyjaciół
żyć zgodnie z Wolą Bożą
12. Święta Rito przyjmij proszę me dziekcUynienei za wyschłuchanie niektórych z mych błagań
Wspieraj mnie i nie opuszczaj Amen
902 Proszę św, Ritę o wstawienie się i wyproszenie dla niej łaski nawrócenia i pobożności . Aby
Duch Sw, napełnił jej serce miłością , spokojem i radością .
Św, Rito pomóż również znaleźć pracę dla córki .
903 Święta Rito,
Proszę o uzdrowienie duszy i ciała.
Proszę o pomyślne przebiegi i moją rekonwalescencję po kolejnych operacjach.
Proszę też o zdrowie dla mojego synka Aleksandra
Aleksandra
904 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia, uratowania małżeństwa (Zofia i Maciej).
Proszę o modlitwę w intencji przemiany serca męża Zosi , jego powrotu do Boga, o jedność i zgodę w
ich małżeństwie a dla Zosi o wytrwałość w modlitwie .
Wiem, że po ludzku nie ma dla nich szans ale wierzę że św. Rita wstawi się za nich i wyprosi łaskę
o cud.

905 Święta Rito, dziękuję Ci za wszelkie łaski, jakimi mnie otaczasz, za Twoje wstawiennictwo przed
Bogiem. Proszę, wyproś u Boga jeżeli to możliwe, abym mogła być z osobą którą bardzo kocham i
jedyną jaka pokochało moje serce. W tej chwili zostaje mi tylko tęsknota.
Teresa
906 O natchnienie do projektu proszę i od razu dziękuję
907 Droga Św. Rito proszę o zdrowie dla mojej mamusi i rodziny. Dziękuję za otrzymane łaski.

