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Intencje z dnia 11 lutego:
811 Kochana Święta Rito dziękuję za Twoją opiekę. Proszę Cię z całego serca pomóż mi nieść mój
krzyż samotności, kiedy jest mi ciężko. Święta Rito ,ty sam ukochałaś Jezusa ponad wszelkie skarby
tego świata, uproś mi dar takiego mu zawierzenia. Ucz mnie dostrzegania tego co w życiu
najważniejsze i uproś łaskę pokoju serca. Proszę Cię pomóż mi być cierpliwą. Ania
812 Św Rito proszę pomóż mi znaleźć dobrego męża
813 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam moją córkę Sylwię pomóż jej w nauce i spraw aby na swojej drodze
znalazła dobrego męża .Obdarz ją Łaskami zdrowia i wszelkiego Błogosławieństwa pomóż jej w
podejmowaniu wlaściwych decyzji. Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o
uzdrowienie mnie z choroby trzustki i przywrócenie do zdrowia i obdarz potrzebnymi Łaskami. Panie
Jezu Ty się tym zajmij! !!!
Proszę Cię o Łaskę uzdrowienia dla syna Tomasza oraz potrzebne Łaski dla męża Zbigniewa i syna
Łukasza i Sabiny. Maryjo Matko Boża do Ciebie się uciekamy I Twojej pomocy wołamy. Maryjo
nie opuszczaj nas wysłuchaj naszej modlitwy za wstawiennictwem Św.Rity. Twoja czcicielka
Urszula
814 Bardzo proszę o gorącą modlitwę w intencji życia i zdrowia dla małego Antka i jego mamy Kai.
Chłopczyk urodził się przeszło dwa miesiące za wcześnie, jest w stanie ciężkim , on i jego mama
walczą o życie.
Proszę o modlitwę wstawienniczą do miłosiernego Jezusa przez wstawiennictwo świętej Rity, która
pomaga w sprawach, trudnych i po ludzku beznadziejnych.
I o siły proszę dla ich najbliższych.
Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie w modlitwie.
Kasia
814 Nasza kochana Święta Rito, módl się za nami. Proszę Cie, abyś poprosiła Jezusa Pana Naszego
Jedynego i naszą kochaną Matkę Bożą, aby mój synek wyleczył się ze swoich zaburzeń i był zdrowym
chłopcem.
Magdalena
815 Proszę o modlitwę w intencji Patrycji i Macieja, aby ich relacja zgodnie z wola Boża była
napełniona miłością, szacunkiem, czystością i w tych cnotach jeśli taka jest wola Boża zaprowadziła
do małżeństwa.
816 Święta Rito dziękuje za wszystko dobro ķtóre za Twoim pośrednictwemm otrzymałam. Proszę
wyproś mi łaskę uzdrowienia mojego męża, który walczy z nowotworem. Proszę o cud, by cofnęły sie
oznaki choroby, by miał w sobie dużo sił w sprostaniu chorobie. Proszę o siły dla mnie, bym mogła
być wsparciem dla mojego męża i umiała pogodzić wszystkie swoje obowiązki rodzinne i zawodowe.
Święta Rito proszę!
817 Proszę o modlitwę o zdrowie i szczęście dla Gabrysi i Norberta oraz o
zdrowie, spokój i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Alicja i Wiesław

818 proszę o modlitwę za moją niepełnosprawną córkę, za mnie i męża. Również o pomyślne
zakończenie trudnych spraw. Bóg zapłać.
Agnieszka
819 Niedawno otrzymaliśmy z mężem diagnozę lekarską - albo wydarzy się cud, albo musimy poddać
się in vitro. Wybieramy cud, bo druga możliwość z wielu względów jest przez nas odrzucana. Prosimy
więc o modlitwę w intencji cudu poczęcia dla nas.
Katarzyna
820 Gorąco proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o:
- zdrowie dla Zofii, Marysi, Helenki, Dawidka,
- przemianę Andrzeja i rozwiązanie trudnych spraw, do których się przyczynił,
- zerwanie z nałogiem nikotynowym przez Stanisława.
821 Święta Rito, proszę Cię o zbawienie śp. ks. Macieja, a także w wielu moich sprawach, jeśli są
zgodne z wolą Bożą. Dziękuję za otrzymane łaski.
Rafał
822 Matko Najukochańsza bądź ze mną w każdym dniu. Wspieraj w trudnych chwilach. Badz Matko
razem z moimi dziećmi. Daj nam wiarę w lepsze jutro. Małgorzata
823 Świeta Rito,
Moje życie nie ma sensu.Ból ktory odczuwam każdego dnia jest nie do zniesienia.Ból duszy na który
nie ma lekarstwa.Ból ktory czuję,ze nigdy nie przeminie.Proszę Cię uwolnij mnie od niego.Nie ma już
siły żyć.Moje serce umiera kazdego dnia a ja już opadam z sił zbrojnych.Proszę Cię Św.Rito o cud aby
moje życie nabrało sensu.Pomóż mi.pogodzić się ze stratą rodziny którą mialam.Tak.dlugo nie mogę
pogodzić się z jej stratą i zaakceptować ją.Nie umiem pogodzić się z odejściem męża i z faktem.że
założył nową rodzinę.Umieram z żalu każdego dnia.Proszę Cię Św Rio modl.się ze mna za spokój
mojej duszy i zaakceptowanie tego wszystkiego. Każdy dzień zabija mnie na nowo.a ja już nie
mam.sily walczyć Proszę Cię Św Rito pomóż i módl się za mnie do naszego Pana.
Sylwia
824 Święta Rito, wyproś u Boga dla nas dar macierzyństwa i ojcostwa, na który tak długo czekamy i
tracimy już powoli nadzieję.
Bądź i czuwaj nad nami podczas poniedziałkowego zabiegu, aby wszystko przebiegło pomyślnie i
zabiegł był udany.
Święto Rito dziękuje, Ci za łaski, które już dla nas wyprosiłaś.
Serdeczne Bóg zapłać
Justyna i Tomasz
825 Święta Rito, proszę Cię o opiekę nad duszą zmarłej 8 lutego Babci Ani. Amen
826 Święta Rito błagam Cię o pomoc i Światło Ducha Świtego dla Szymka - na czas egzaminów :
jutro i pojutrze 12i 13 luty ,. Błagamy Cię o modlitwę i wstawiennictwo aby Bóg pozwilił zdać mu te
dwa tak bardzo ważne i trudne egzaminy. Błagamy Cię módl się za Szmone. Pożó nam prosimy Cię
święta Rito.
SWiEta RITO BŁAGAMY CIĘ.
827 Bardzo proszę o zdrowie dla Rodziców Pomóź Św Rito nawrócić męźa źeby stał się dobrym
człowiekiem pogodził się z moją Mamą .Dbaj o moje zdrowie dziękuję za wszystkie łaski.
828 Kochana Święta Rito proszę Cię łaskę zdrowia dla mamy, pomóż mi aby ona zrozumiała mnie,że
jest mi ciężko.
Naucz nas ze sobą rozmawiać.
Uproś dla Grzegorza wszystkie potrzebne łaski, niech Jezus błogosławi mu w każdym dniu.

Święta Rito tak bardzo nie potrafię o nim zapomnieć, uwolnij moje myśli, tak bardzo płaczę za
Grzegorzem. Wiem to ja zepsułam tą znajomość, taka daremna jestem.
Kochana św.Rito umacniaj powołanie kapłańskie księdza Marka i życie zakonne siostry Marceli.
Wstawiaj się u serca Jezusa za wszystkich którzy się modlą w mojej intencji.
Proszę Cię o męża dla Moniki.
Pomóż znaleźć pracę Romkowi.
Ania
829 Św Rito błagam o wstawiennictwo do Miłosiernego Pana Jezusa z prośbą oto ,żeby w
podejmowaniu moich ważnych decyzji
zawodowych zawsze był ze mną i prowadził mnie do osiągnięcia mojego celu. Jezu Ufam Tobie . Ty
się tym zajmuj.
Prosi Halina
830 Św Rito błagam o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga o pogłębienie wiary dla moich dzieci.
Proszę o z całego serca żeby zięć umiał utrzymać rodzinę z jego pracy,
Proszę o wstawiennictwo za moją córką Agatą, żeby na swojej drodze spotkała dobrego kandydata na
męża
Proszę o wstawiennictwo do Pana Boga w intencjach Jemu znanych. Prosi Halina
831 Św Rito proszę o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga w intencji z prośbą o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo dla dla moich rodziców, a w szczególności o uzdrowienie z choroby nóg mojej
mamy Urszuli. Prosi córka.
832 Z podziękowaniem do Św Rity o wstawiennictwo i uproszenie łask Bożych ,o które modliłam się
od dwóch lat.
Wdzięczna Halina
833 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo sw Rity we wszystkich sprawach sadowych które się
tocza i szczęśliwe ich zakończenie oraz odzyskanie pieniędzy i majątku .Sw Rito módl się za nami.
Ewa
834 proszę o modlitwę w intencjach:
o dar macierzyństwa dla Marleny
o zdrowy prawidłowy rozwój poczętego dzieciątka Sławka i Ewy , aby tym razem Bóg obdarzył ich
synem
o ponowne zajście w ciążę dla Bożeny
o zgodę i pokój w sercach i wzajemnych relacjach między mamą a tątą, mamą a Ewą,o zabliźnienie
ich wzajemnych ran które sobie zadają
o przemianę Ewy aby była dobrą synową dla teściowej aby szanowała tesciową
o nawrócenie męża Piotra i teściów
prosi
Agata
835 Jezus wie co dla nas będzie najlepsze więc niech rozporządza
836 O Boga w sercu dla wszystkich członków rodziny, o zgodę i wzajemny szacunek między moim
mężem a ojcem. Alina
837 Bogu znane intencje
838 Święta Rito , dziękuję Ci za Twą opiekę i wypraszane łaski.
Otaczaj nas płaszczem Twej opieki i chroń od złego mnie i moich bliskich.
Wypraszaj dla nas łaskę silnej wiary, szczególnie dla tych, którzy pogubili się na drodze do Pana
Boga, wyproś nawrócenie i ratunek.

Proszę by moje dzieci kochały i były kochane, by nigdy nie były samotne, o powodzenie w nauce,
pracy i życiu rodzinnym. Proszę o zdrowie dla Agaty, Kuby, Wojtka i jego bliskich, Adasia, Maćka,
Jagody, Krzysztofa, Moniki, Ewy, moich rodziców i rodzeństwa.
Proszę o Boże Błogosławieństwo w wyborze studiów i egzaminach dla Agaty i Kuby, o mądrość w
ich wyborach życiowych.
Święta Rito, czuwaj nad nami i wypraszaj potrzebne laski.
Święta Rito,módl się za nami,
Teresa
839 Intencja znana Panu Bogu.
840 Polecam śp Lucynę P. modlitwom aby Pan Bóg okazał Jej miłosierdzie, i Jej męża, dzieci i
bliskich pogrążonych w smutku po Jej stracie.
Bo "tylko wiara i miłość mogą zmienić cokolwiek w obliczu straty matki"...żony.
Proszą krewni.
841 o laske macierzynstawa urzodzenia zdrowych dzieci, dar meza, prosze neich w. do mnie zadzwoni
i da mi szanse na zwiazek milosc , mazlenstwa , dostanie dobrej pracy zdanie sesji
842 Dziękując za wymodlone łaski dla mojej Rodziny, uprzejmie proszę o modlitwę w następującej
intencji:
„O rozeznanie swojego powołania, dobrą pracę, odwagę i siły w czynieniu dobra w swoim życiu i
życiu innych. Niech mnie Bóg prowadzi."
Błogosławieństwa i radości dla wszystkich Sióstr.
Pokoju
Magdalena
843 Święta Rito proszę wyproś u Pana Jezusa dobre wyniki biopsji dla mnie, zdrowie dla mnie i
mojej rodziny, skończenie studiów dla moich córek. Dziekuję za wszystkie otrzymane łaski.
Bóg zapłać Barbara
844 za pośrednictwem Św. Rity w modlitwie do Pana proszę o Dary Ducha Świętego dla córki ,oraz
uwolnienie od zniewolenia prosi mama Sofia HJ Jezu Ufam Tobie.
845 Święta Rito proszę za Twoim pośrednictwem o rozwiązaniem moich trudnych spraw
zawodowych. Niech moja pracownica przestanie szkalowac moją osobę i miejsce pracy i odwoła
proces sądowy, ktory źle wplywa na atmosferę pracy. Pomóż mi podjäć sluszne decyzje zawodowe.
Dodaj mi sił. Święta Rito proszę!
846 Proszę o cud uzdrowienia Kingi z narkomani, proszę o cud jej leczenia i nawrócenia.
847 Z serca proszę o modlitwę o nawrócenie serca dla mojego męża, o jego powrót do Rodziny, o
dar prawdziwej miłości i przebaczenia dla mojego małżeństwa - o Błogosławieństwo i Światło Ducha
Świętego dla Nas. Proszę również o modlitwę o nawrócenie serca dla kochanki mojego męża, o jej
powrót do rodziny i Błogosławieństwo dla niej.
Z serca Bóg zapłać za każdą modlitwę.
Małgorzata
848 Św. Rito prosze Cię o wstawiennictwo w intencji którą nosze w sercu.
849 Św. RITO,BŁAGAM Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie dla mojej rodziny dla męża
aby jemu kręgosłup nie dokuczal, dla syna Konrada aby miał zdrowe zatoki,dla syna Aleksandra o
wyleczenie z alergii i astmy,dla mnie aby kręgosłup mi nie dokuczal. O powodzenia w naszych
pracach oraz o szczęśliwą wybudowanie domu bez problemów.

Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Matki Bożej dla mojej mamy aby miała siły i zdrowie zająć
się domem i sobą oraz swoimi dziećmi i wynikami.. o zdrowie i błogosławieństw Matki Bozej w
rodzinie brata Adama i żony Oli oraz dzieci Oliwii i Michała. Proszę Cię o zdrowie i
Błogosławieństwa Matki Bożej dla rodziny brata Daniela i żony Sylwii i synka Kacpra o zdrowie dla
małego aby zaleczyla się jegi luszczyca. proszee Cię aby Sylwia była dobra dla mamy i dobrze ja
traktowała oraz nasza cała rodzine . Błagam Nie także o szczęśliwą operację dla kuzyna żony Kasi aby
nowotwór został cały usunięty A przerzutow nie było. Proszę Cię kogoś nam zdrowie i strzeż nasza
cała rodzine od chorób ciężkich i nowotworów A także od wypadków samochodowych i innych
nieszczęśliwych Bóg zapłać
850 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłaś i jednocześnie proszę o łaskę
uzdrowienia ...Władysława
851 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo u Najwyższego Boga o dar dobrego kochającego męża i
szczęśliwą, kochającą się rodzinę
Twoja Czcicielka
852 Święta Rito wstawiaj się u Boga za nami.
Błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej Mamy; o dobrą opiekę oraz większą wiarę i
nadzieję dla niej Proszę o cudowne uzdrowienie z nieuleczalnej choroby oraz o uzdrowienie jej relacji
małżeńskich oraz naszych rodzinnych.
Proszę o zdrowie; o miłość i zrozumienie w moim małżeństwie ; proszę o prawdziwych przyjaciół; o
dobrą pracę dla mnie .
Bożena
853 Święta Rito, proszę o wsparcie w trudnych chwilach w moim życiu. Proszę abyś A nie chorował,
aby był zdrowy i szczęśliwy, aby miał przyjaciół. Proszę, dopomagaj mi w beznadziejnych sytuacjach
z którymi nie umiem sobie poradzić, abym znajdowała właściwe i słuszne rozwiązania, aby wokół
mnie było więcej przychylnych mi ludzi, żebym miała kogoś na kogo mogę liczyć, żebym miała
rodzinę, i osoby którym mogę ufać. Chciałabym aby inni widzieli we mnie Boga, chcę być dobra ale
nie naiwna. Zebym poradziła sobie z tymi trudnymi sytuacjami które są przede mną i z optymizmem
patrzyła w przyszłość.
AgM
854 Kochana Święta Rito,
powierzam Ci moje dzieci, szczególnie chłopców w moim łonie, proszę , aby byli zdrowi i silni, o ich
świętość... o świętość wszystkich w mojej rodzinie.... Proszę Cię, aby ustała przemoc a nastał pokój i
miłość, wyproś światło dla mojego męża, aby zobaczył swoje błdy i grzechy i nawrócił się... aby
podjął terapię zamiast mnie wciąż o wszystko obwiniać... Proszę, abym i ja się zmieniła... Wyproś mi,
proszę, łaskę pokoju i miłości....
Proszę, aby Bóg wyprowadził dobro z tego zła, którego tak dużo w mojej rodzinie... Czy zechce On
jeszcze z nami zamieszkać...?
Proszę o dobre relacje, o miłość między moimi dziećmi i w moim małżeństwie... Niech sięstanie wola
Boża... chcciałabym wreszcie być Bogu w pokorze posłuszna...
Swięta Rito.... dziękuję.... Złóż, proszę, pokłon Trójcy Przenajświętszej ode mnie .......
855 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
856 Proszę o modlitwę o wyleczenie taty z choroby nowotworowej, oraz o zdrowie dla mamy, o
powrót jej do pełnej sprawności po niedawnym złamaniuzłamaniu. Święta Rito wstaw się za nami.
Gabriela

857 O wypełnienie się woli Bożej w życiu Katarzyny i jej bliskich o wyproszenie łaski wiecznego
zbawienia dla Jarka,
858 Proszę o modlitwę o łaske nawrócenia i pobożnosći mojej córki , nich Maryja wybłaga dla niej
wszelkie potrzebne łaski dla niej aby Pan Jezus oddalił od niej wszelkie nałogi i złe przyzwyczajenia,
oddalił wszystko co złe i oddala ja od Jezusa a przybliżył wszystko co przybliża do niego a Duch
Swiety wleje w jej serce miłośc spokój i radośc.
859 Św. Rito proszę o zdrowie dla mojej córki , a także żeby wszystkie sprawy
poukładały się jej. Aby w życiu małżeńskim była szczęśliwa, także żeby przedłużono jej
umowę o pracę. Proszę i dziękuje za mnie i mojego męża o zdrowie i radość życia.
Serdecznie dziękuje za wszystkie dotychczas wysłuchane za Twoim pośrednictwem prośby.
860 przez wstawiennictwo Świętej Rity proszę Boże o pomoc w zamknięciu rozdziału w moim życiu,
który ciągle o sobie przypomina i ciągle trwa. Proszę o pomoc dla K w wyjściu z nałogu oraz o pomoc
w wyjściu K z mojej głowy i mojego życia. Bóg zapłać!
861 Alicja : Kochana Św.Rito z całego serca proszę Cię o szybkie i pozytywne zdanie egzaminu.
Dziękuję bardzo za Twoją wieloletnią opiekę .
862 Bardzo proszę o modlitwę w poniższej intencji:
Święta Rito, wstaw się u Pana w intencji mojego związku z Tomkiem. Pomóż odnaleźć mu drogę do
mojego serca.
Proszę też o zdrowie dla kochanej babci.
863 Sw Rito proszę Cię opiekuj sie moją córeczką, bądź jej patronką i wypros jej uzdrowienie u Pana
864 Bogu znana intencja.
Szczęść Boże.
Ewa
865 Święta Rito z ufnością polecam Twojej modlitwie wstawienniczej mojego syna, proszę cię o
pomoc i modlitwę w jego intencji . pomóż mu aby nie był tak samotny i nabrał pewności siebie.
Proszę Cię o zdrowie dla mojego męża i pomoc w walce z nałogiem , proszę o zdrowie dla moich
dzieci i wnuczka. Wymódl proszę łaskę wiary dla moichdzieci. Ochraniaj je swoją modlitwą Amen
Anna
866 Św. Rito bardzo dziękuje Ci za moje życie , szczególnie za to , że tak bardzo się zmieniło u mnie .
Dziękuje , że to życie moje zostało przedłużone. Dziękuje za te wszystkie osoby , które spotkałem w
ciągu kilku tych ostatnich lat . Dziękuje za każdy uśmiech , rozmowę , serdeczność , całus , po prostu
za każdą miłą chwile. Dziękuję , że mam dobrą pracę i kolegów , koleżanki oraz przełożonych .
Dziękuje , że nie jest jeszcze u mnie tak źle ze zdrowiem , daje radę pracować . Dziękuje też za
cierpienie , które mnie spotyka . Dziękuje za moją rodzinę , że nie jest tak źle , jeszcze się jakoś
dogadujemy . Dziękuje za te wszystkie dziewczyny , które spotkałem na tych rehabilitacjach i
masażach . Dziękuje za te wszystkie osoby , które mi pomogły i którym staram się pomagać .
Dziękuje za bardzo dobry wzór wychowania , opieki , miłości , szacunku dany mi przez moich
dziadków : Teresę i Antoniego.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za duszę babci Teresy i dziadka Antoniego , za nich o
miłosierdzie Boże , zbawienie , życie wieczne , o życie z Bogiem dla nich na wieki.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i o modlitwę za
te wszystkie duszę , za które nikt się nie modli , aby otrzymały wszystkie potrzebne im łaski .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie o nawrócenie , abym był świętym .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za te wszystkie dziewczyny , które poznałem na
masażach erotycznych i sex spotkaniach , aby się nawróciły , zostawiły to , zniechęciły się do tego ,
jakoś się zraziły , miały coraz to mniej klientów , proszę aby coś w ich sercach , ciałach , duszach się

stało , aby zrozumiały , że to grzech i się nawróciły , zostawiły to , nie grzeszyły , znalazły inną ,
normalną pracę .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie o zdrowie z plecami , kręgosłupem , korzonkami
, żylakami , tarczycą , sercem , reumatyzmem w dłoniach , by było jeszcze wszystko dobrze u mnie ze
zdrowiem.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie by było wszystko dobrze u mnie w rodzinie ,
bym dobrze się dogadywał z rodzicami i rodzeństwem , by był ten pokój i zgoda w mojej rodzinie .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , by było wszystko dobrze u mnie w pracy , bym
dobrze dogadywał się z kolegami , koleżankami i kierownikiem w pracy i podołał dla mnie tym
nowym wyzwaniom
kierownika.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za wszystkie formacje i domy seminaryjne w Polsce i na
Świecie , które kształcą młodych ludzi na osoby duchowne , aby nie były nigdy puste , ale zawsze
pełne młodych ludzi , którzy pójdą za Jezusem i będą tu na Ziemi przedłużać jego misję .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę o liczne i święte powołania zakonne , kapłańskie ,
misyjne i o inne też święte powołania.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę o pokój na tym Świecie , szczególnie na Ukrainie , w
Syrii , w Iraku , Iranie , na Bałkanach , w Ziemi Świętej , w Anglii , w Europie , w Afryce , w Azji , w
Chinach , w Rosji , w krajach Islamskich , wśród uchodźców .
Św. Rito nie będę pewnie Ojcem , ani mężem , ale bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie ,bym
był szczęśliwy w życiu prywatnym , abym kogoś poznał , jakąś dziewczynę , tak na dobre i na złe ,nie
na chwilę , by była to ta jedna jedyna mi przeznaczona .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , aby mi się poszczęściło i było lepiej z tymi
moimi finansami .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie, o dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych
poprzez moje umartwianie się , post , modlitwę w tym świętym czasie Wielkiego Postu. Proszę o
dobre przygotowanie i szczerą spowiedź w środę popielcową i o dobre przygotowanie i szczerą
spowiedź Wielkanocną .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie i o modlitwę za mnie wszystkich
błogosławionych i świętych .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie we wszystkich moich intencjach . Św. Rito
bardzo proszę Cię o Twą modlitwę , nie tylko proszę , ale też dziękuje za wszystko , za wszystkie
otrzymane łaski każdego dnia , każde najmniejsze dobro , które mnie spotyka , za wszystko jeszcze raz
dziękuję i przepraszam za wszystkie moje słabości , grzechy , zaniedbania .
867 Św. Rito wypraszaj nam dalej łaski o które nieustannie proszę.
868 Święta Rito,
Wypraszaj u Pana łaski potrzebne mojej rodzinie, zdrowie dla młodszej córki, światło Ducha świętego
dla starszej córki, zgodę w małżeństwie i powodzenie w pracy zawodowej dla męża.
Pozdrawiam
Patrycja
869 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę i zdrowie dla niej, za syna Mikołaja, syna Igora
oraz córkę Olgę i całą naszą rodzinę, aby poprzez wstawiennictwo Świętej Rity udało się nam wyjść z
długów i żyć spokojnie. Abym umiał podejmować właściwe decyzje w sprawach szkoły, którą kieruję.
Abym potrafił ułożyć sobie dobre stosunki z władzami gminy. Proszę Cię św. Rito wyproś mi u Boga
wsparcie w pomyślnym przebiegu wszystkich kontroli dotykających placówkę, którą zarządzam. Daj
mi siłę w walce
z codziennością. Dopomóż mi Boże, ulituj się nade mną Panie.
870 Święta Rito prosze o nawrócenie sie Romana. I o poprawe stanu jego zdrowia. Wstaw sie za nim
do Pana błagam. Anna

871 O łaskę wszelkiej pomocy Bożej i światło Ducha Świętego oraz niezbędne Jego Dary, dla wnuka
Darka podczas wszystkich czekających go w najbliższym czasie egzaminów na uczelni
872 proszę św Rito o pokierowanie moim życiem .Jezu ufam tobie Ty się tym zajmij
873 Proszę o modlitwę w intencji.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o prawidłowy rozwój poczętego dziecka, szczęśliwy
przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla matki i dziecka dla siostrzenicy Pauliny i synowej
Pauli.
Proszę o miłość, wiarę, zgodę, cierpliwość oraz potrzebne łaski w ich małżeństwach.
Twoja Czcicielka
Aleksandra
874 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O nawrócenie i uwolnienie z nałogu alkoholowego mojej siostry Agnieszki, jej chłopaka Piotrka i o
zgodę i wzajemną miłość między nimi .
2. O nawrócenie i uwolnienie z nałogu alkoholowego mojej biologicznej matki Elwiry.
3. O zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny.
4. O zdrowie i potrzebne łaski dla mamy, taty i babci. Bóg zapłać! Katarzyna
875 Bardzo proszę o modlitwę za mojego bardzo chorego tatę. Proszę o łaskę zdrowia dla niego.
Święta Rito proszę o wstawiennictwo w tej najważniejszej dla mnie prośbie.
876 proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia wnuczki Natalii
877 Św. Rito,
proszę o spokój serca i rozeznanie. O miłość i zakończenie mojej samotności. I o nawrócenie
Sebastiana.
Joanna
878 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, teściów, męża, Eweliny,
babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla brata
męża i całej jego rodziny.
Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina
879 Św. Rito dziękuję!
880 Proszę o modlitwę za mojego syna Filipa o zdrowie dla niego. Prawidłowy rozwój bio psychol
społeczny. Żeby był wolny od chorób onkohematologicznych. O poprawę sytuacji w moim
małżeństwie . o poprawę relacji uzdrowienie relacji. O zdrowie dla męża .O powodzenie w pracy dla
mnie.
Dziękuję
Dominika
881 Proszę o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia dla mojej rodziny i dla mnie oraz znalezienie
dobrych współlokatorów. Święta Rito módl się za nami
882 Święta Rito, dziękuję za otrzymane od Pana za Twoim pośrednictwem łaski (tak wiele łask).
Proszę o zdrowie dla mojej mamy i uzdrowienie z choroby. Proszę o zdrowie dla taty i pogodną i
dobrą starość.
Gosia

883 Święta Rito,
Proszę Cie o uzdrowienie z choroby nowotworowej , oraz dobrego i odpowiedniego męża.
Bóg zapłać .
Karolina U.

