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Intencje z dnia 11 maja:
706 Proszę o modlitwę w intencji: o poprawę sytuacji materialnej Sylwii i Piotra. Aby szybko spłacili
działkę i zaczęli budowę domu
707 Św Rita Dziekuje za łaski , które otrzymałam za Twoim
Wstawiennictwem. Proszę Cię o opiekę nad moimi dziecmi .Proszę Cię aby mój starszy syn przestał
kłamać i grać ,żeby skończył studia i znalazł swoją drogę .Mlodszy syn żeby dostał się na kierunek o
którym marzy i żeby odzyskał wiarę w siebie.
Proszę Cię o łaski które potrzebuje mój mąż ,zdrowie cierpliwość i spokój i dobra prace.
Kochana Rito zbliża się termin rozprawy proszę ,pomóż nam ja przebrnąć i żeby zakończyła się
pomyślnie dla nas , błagam Cię o Twoje wstawiennnictwo szczególnie w tej bardzo trudnej dla nas
sprawie.Prosze wspieraj nas w życiu
W obcym kraju .
Proszę Cię także o pomoc w znalezieniu pracy , pomóż w nauce języka i odgoń strach który jest ze
mną cały czas . Proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny.
Kochana Św Rito wstaw się za nami.
Aneta
708 Święta Rito blagam o powrót Wojciecha,odrodzenie naszej miłości i dar Sakramentu Małżeństwa
dla nas.
709 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Najwyższego w intencji poprawy zdrowia męża Daniela.
710 Kochana Rito Ty wiesz jak wielu bliskich mojemu sercu ludzi cierpi na codzień, z powodu
choroby, zdrady, niespełnionych nadziei ale przede wszystkim z powodu oddalenia od naszego Ojca.
Módl się kochana Rito za nas, abyśmy doświadczali jego dobroci i bezwarunkowej miłości. Abyśmy
mogli poczuć jego bliskość i ojcowską opiekę. Módl się o siły i mądrość, które są nam potrzebne do
czynienia dobra. Bądź z nami i wstawiaj się za nami do Niego.
Joanna.
711 Jesteśmy małżeństwem z dwuletnim stażem. Od początku małżeństwa staramy się o powiększenie
rodziny, niestety bez skutku. Wciąż pojawiają się problemy. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji
poczęcia naszego dziecka. Bóg zapłać. Paulina i Roman
712 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, o zdrowie i głęboką wiarę dla nas.
Proszę Cię również o:
- pomyślne napisanie pracy magisterskiej i obronę,
- długie życie dla rodziców, dziadków i rodzeństwa i błogosławieństwo dla nich,
- udane, piekne wakacje, dużo przygód, pozytywnych doświadczeń i wrażeń,
- dobre relacje z rodzicami i dziadkami,
- więcej przyjaciół, znajomych
- to, bym nie czuła się samotna, nudna, zbyt poważna
- radość, pogodę ducha, nadzieję, wiarę dla mnie
- więcej pieniędzy dla nas
713 Swięta Rito proszę pomóz mojemu bratu wyjść z choroby alkoholowej.

Twoja czczicielka
714 bardzo proszę o dobrego męża dla siostry
715 Błagam Cie Święta Rito droga ratuj ciężko chorego Kamila!
716 Bardzo proszę o dodanie do nowenny następującej intencji:
"dziękczynienie za 70 lat życia Danuty z prośbą o dalszą Bożą opiekę".
717 św.Rita dziękuję za otrzymane łaski
i proszę Cię o wstawiennictwo
błagam pomóż mi w moich sprawach:
-proszę o pomoc w naprawieniu pewnej relacji
-proszę o uzdrowienie
mojego zranionego serca
-proszę o pomoc w zerwaniu węzłów złych relacji z mężczyznami
-proszę o zdrowie i pomoc w nauce dla moich dzeci
-proszę o pomoc w poprawie trudnych warunków bytowo-mieszkaniowych
-proszę o miłość
- proszę o zdrowie dla moich rodziców
-proszę o jak najlepsze rozwiązanie dla mnie ,dotyczące mojego życia osobistego
ACH
718 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej córeczki, donoszenie ciąży i dobry poród. Święta
Rito opiekujesz się mną od lat, opiekuj się również Małą.
719 Święta Rito, z całego serca dziękuję Ci za wysłuchane prośby.
Proszę Cię, miej pod swoją opieką moją Rodzinę, chroń nas od złego, i proszę o wysłuchanie moich
próśb do Ciebie.
.Ufam Ci z całego mojego serca.
Z wiarą i nadzieją - Ela.
720 proszę o modlitwę w mojej intencji abym pracowała jako przewodnik
721 Sw.Rito prosze wsatw sie za Piotra, zeby uczyl sie z zapalem i zaliczal poszczegolne egzaminy
Bog zaplac
Mama
722 Św Rito proszę pomóż mi zacząć jeszcze raz z Radkiem
723 Św Rito,
Bardzo proszę Cie o wstawiennictwo i opiekę dla mojego taty, proszę Cię również o zdrowie dla całej
rodziny oraz dar potomstwa dla mnie i mojego męża.
Nie zapominaj proszę o spoko i stabilizację w pracy
724 ŚWIĘTA RITO dziękuję Ci z całego serca, że wysłuchałaś mej modlitwy,
i dzięki Tobie mój syn Bartłomiej wrócił do zdrowia. Proszę Cię o
dalsze łaski i wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa w prośbach o
zdrowie, potrzebne mu łaski i błogosławieństwo Boże dla niego.
mama
725 W intencji dziękczynnej
z prośbą o Dary Ducha Św. dla Seiji (Sejdzi) Araia i Olgi , zdrowie
duszy i ciała, opiekę Najświętszej Panienki i św. Józefa, o życie w czystości, Boże
błogosławieństwo. Opiekę w czasie pobytu w Londynie i Pekinie.

W intencji Szymona o dobre wyniki badań, aby nie było przerzutów choroby nowotworowej o łaskę
wiary dla rodziny.
W intencji Eweliny, rodziców Romana i Danuty, brata Pawła i
jego rodziny, Tomasza, Iwony, Henryki i Mariusza o zdrowie duszy i ciała, dary Ducha Św. W
intencji tych, którzy prosili o modlitwę i którym obiecałam modlitwę.
Śp. Mariana, Mariannę, Stefana Barszcz,
Śp. Weronikę, Karola Głuch
Śp. Barbarę, Zdzisława Michalskich
Śp. zmarłych przodków, znajomych o życie wieczne
726 Cudowna Święta Rito,
z całego serca dziękuję za otrzymane łaski i błagam o wstawiennictwo w intencji zdrowia mojego
synka.
Błagam wyproś u naszego Pana łaskę zdrowia, opieki dla mojego dziecka, oraz żeby mój synek
zaczął mówić.
Z całego serca proszę, aby nasz Pan zmienił serce mojego męża, by znowu stał się dobrym
człowiekiem.
Błagam o cud uzdrowienia dla Łukasza z choroby nowotworowej.
Proszę o opiekę i wsparcie dla Hani, Kuby i Marcina po stracie mamy i żony.
mama
727 Proszę o modlitwę o uzdrowienie z neuropatii, znalezienie lekarza ķtory znalazłby przyczynę
choroby i dolegliwości. O odwagę bycia w chorobie.
Joanna
728 Intencje do św. Rity w maju.
Św. Rito proszę Cię o pomoc mojej córce Ani. Dopomóż aby znalazła męża, który byłby jej podporą
w zyciu, przy którym odzyskałaby blask życia ,z którym miałaby dzieci i szczęśliwą rodzinę.Aby
poznała człowieka z którym bez problemu mogłaby zajść w ciążę i szczęśliwie ją do końca donosić.
Spraw aby abysmy wszyscy wzajemnie miłowali i siebie akceptowali i abyśmy wszyscy sobie
wzajemnie pomagali.
729 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta i szybki powrot do zdrowia dla mnie, o dar rodzicielstwa dla
Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara. Prosze o dar zdrowia dla małej Ady.
730 Najukochańsza Święta Rito proszę o łaski i opiekę nad moją rodziną.
Proszę o wszystkie potrzebne łaski dla Oliwki.
Dziękuję w intencji Tobie znanej.
Twoja wierna czcicielka.
B.
731 Proszę Cię Św. Rito, wstaw się za mną u Pana. Błagam, aby Pan Bóg pokierował mną tak, abym
potrafiła wychować swoje dziecko na dobrego człowieka. Ponadto proszę o zdrowie dla mojej
rodziny. Może miłosierny Bóg zlituje się i sprawi (chociaż wiem, że to nie jest w życiu
najważniejsze), iż będę wreszcie miała swój dom lub mieszkanie i odbiję się finansowo od dna. Proszę
także o siły, cierpliwość i wytrwałość do życia. Dziękuję.
Edyta
732 Kochana Święta Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych, piszę do Ciebie, bo wiem, ze
zawsze mi pomagasz. Ja jako zwykła istota czasem jestem zdemotywowana, ale dziękuję Ci za Twoją
opiekę nade mna. Dziękuję za zdrowie, za wszelkie łaski, za miłości, za zdrowie, za pieniadze, za
narzeczonego Magne, za cud miłości, za radośc, za uśmiech, za to ze jestem sliczna, madra zdrowa,
pracowita, ambitna, dziekuje ci za wiare w nasza miłość z Magne, za to ze stworzylismy cudowny
dom, za to ze jest miedzy nami idealnie, ze mnie kocha nad zycie, za milośc miedzi nami, za

uczciwosc, za wszelkie pomyslnosci, dziekuje Ci za to ze jestem najlepsza, ze jestem szczesliwa, ze
mieszkamy w cudownej norwegii. Dziekuje p.
733 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 Alhaizmera.
734 Kochana św. Rito, dziękuję Ci za uzyskane łaski, proszę Cię bardzo uproś łaskę zdrowia dla
Magdy, aby operacja się udała i nie było nic złośliwego i szczęśliwie powróciła do zdrowia. Ty wiesz
najlepiej co jest dla nas dobre, ty znasz najlepiej obawy mojego serca, moje lęki o przyszłość mojej
rodziny. Proszę Cię gorąco uproś łaski u Boga i Mateńki Św. szczególnie dla mojego syna i jego
rodziny, żeby ich sprawy i zamiary się udały, aby ten nowy dom był dla nich szczęśliwą przystanią na
długie lata, proszę niech otaczają ich życzliwi ludzie, niech spłynie na nich łaska ducha św. i Bóg ma
ich w swej opiece, proszę o szczęśliwą podróż dla mojej wnuczki Natalki niech Mateńka kochana ma
ją w swej opiece i proszę nich szczęśliwie zajedzie na miejsce, proszę również wstawiaj się do
Mateńki kochanej o moje zdrowie i spokojną starość. Amen
735 Bardzo proszę o modlitwę za Babcię, która w złym stanie znajduje się w szpitalu na oddziale
intensywnej terapii. Proszę o modlitwę o wypełnienie przez nią woli Bożej i wytrwałość w cierpieniu.
Bóg zapłać- Ola
736 O łaskę dla Karoliny, by potrafiła przebaczyć swoim winowajcom.
737 Za moich rodzicow,zeby zapomnieli o krzywdach wyrzadzanych przez mojego meza.Za męża
zeby zlagodnial,zeby byl skromniejszy i nigdy nikomu nie zrobilby juz krzywdy,zeby nie byl
leniwy.za dzieci zeby nie byly leniwe i szanowaly i sluchaly rodzicow,za mnie,zebym wytrwala w
modlitwie
738 Za wstawiennictwem Św. Rity bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach: proszę o
pomoc w zakupie upragnionego domu, uleczenia z choroby, poprawę relacji w rodzinie oraz
pomyślność i dobrą sytuację finansową dla mnie i moich dzieci.
739 Proszę o modlitwę w intencjach :
o spokój serca
zebym potrafił kochać ,
dobra kobietę żonę -prawdziwą miłość
błogosławieństwo dla mnie dla całej mej rodziny znajomych których Bóg stawia mi na drodze
poprawę finansową ,
dom mieszkanie dla mnie
poprawę relacji między ludzmi ,
pewność siebie
740 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
741 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim
> wstawiennictwem.
> Św. Rito, błagam o opamiętanie i nawrócenie mojego ojca.
> Chroń nas, a przede wszystkim Mamę przed skutkami jego

> grzechów.
> Miej w opiece naszą rodzinę, aby się nie rozpadła.
> Daj mi siłę przetrwać.
>
Łącząc się w modlitwie - Anna
742 Sw.Rito
blagam o pomoc w rozwiazaniu wszystkich problemow mojego zycia i mojej rodziny,wy jscia z
trudnej sytuacji finansowej,o wyjscie corek z domu dobrych dla nich partnerow,niech załoza rodziny i
maja dzieci,niech corka załozy firme i ma duzo pracy,daj jej siły i niech sie nie poddaje tylko spełnia
swoje marzenia,
a ja zebym dostała pomoc od moich rodzicow, wygranie w totolotka co da załatwienie spraw
finansowych,sił y na kazdy dzien i spokojne dni bez obaw i strachu, niech zaczniemy zyc w spokoju ,
blagam Matko pomoz prosi Ela
743 Święta Rito, dziękuję za opiekę i wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem. Proszę
módl się za mnie i moich bliskich. Proszę o łaskę pracy w zawodzie dla mnie oraz o pomoc w
relacjach z człowiekiem, którego pokochałam. Proszę o zdrowie duszy, ciała i umysły dla moich
bliskich i dla mnie oraz o łaskę życia wiecznego dla zmarłych bliskich i dusz czyśćcowych. Proszę o
błogosławione zakończenie obecnej pracy. Dziękuję za cuda z nią związane. Iwona
744 Proszę o wstawiennictwo świętą Rite aby wsparła i i pomogła firmie do której sie zwróciłam o
pomoc w odzyskaniu wraz z odsetkami moich pieniedzy. .Trzcielka św Rity.Anna.
745 Proszę o modlitwy do Św. Rity w intencji córki, o prawidłowy rozwój poczętego dziecka, niech
urodzi się zdrowe i wyposażone we wszystkie dary. Święta Rito wstaw się za nami do Boga i
wypraszaj łaskę zdrowia dla moich dzieci,wnuków laskę zdrowia dla mnie, żeby przestały mnie boleć
nogi, łaskę zdrowia dla mamy, aby choroba nie postępowała, o dary Ducha Św. dla wnuków, o
prawidłowe relacje w rodzinie, w sąsiedztwie. Dziękuję, Bóg zapłać. Teresa
746 Przez wstawiennictwo św. Rity bardzo proszę o nawrócenie Marcina, czystość w naszym
związku, o siłę do wybierania dobra, odrzucania zła i walki z pokusami.
747 1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny.
O pomoc w pewnych niepokojących problemach zdrowotnych.
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.
3. O wzajemną wyrozumiałość, ciepło, szacunek i miłość w naszej rodzinie. O kontynuację częstej
spowiedzi i Komunii 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 oraz w pewnej
sprawie. O powodzenie obecnych i przyszłych projektów i planów zawodowych, a szczególnie tych,
za które obecnie się bardzo modlę.
5. O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla najbliższych, szczególnie Rodziców. O uzdrowienie
dla Mamy i Teściów. 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 duszę ś.p. Marka, ś.p. Jacka i ś.p. Janiny i za ich rodziny. O zdrowie poważnie chorych córek
znajomych. O zdrowie dla ciężko chorego Jacka oraz zdrowie dla żon pewnych znajomych.
8. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej

748 Proszę o modlitwę w intencji łaski macierzyństwa dla mnie.
Bóg zapłać.
Lidia
749 Święta RITO proszę o uproszenie łaski powrotu do zdrowia dla mnie i mojego męża.
Jola M.
750 O chwalebna Święta Rito wstaw się do Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matki Najświętrzej Marii
Panny o błogosławieństwo dla mojej rodziny której tak bardzo potrzebujemy i o którą tak gorąco
proszę , a także spraw abyśmy sprzedali neruchomość z którą tyle problemów niemożliwych do
rozwiązania mamy Amen Artur .
751 Święta Rito,proszę o opiekę nad moim synem, aby zerwał ze złym towarzystwem , wyszedł z
nałogów i kontynuował studia. Proszę o nawrócenie bliskich mi osób.
M.
752 Święta Rito, proszę Cię za Twoim wstawiennictwem jak również błagam Cię o dar miłości,
proszę Cię odmień moje dotychczasowe życie i daj mi na mojej drodze dobrego i kochanego męża.
Pomóż mi dostrzec w życiu prawdę i dobro. Błagam Cię nie opuszczaj mnie. Proszę Cię jeszcze
bardziej w tej samej intencji dla mojej siostry. Jest starsza. Powinna pierwsza doświadczyć , co to
miłość . Pomóż jej w motywacji życiowej . By odnalazła swoją pasję ,drogę ,by było jej lżej i aby
pokonała wszelkie utrudnienia i pomyślnie zdała egzamin na aplikację. Miej ją w opiece .
Maria W.
753 O Światło Boże i mądrość dla Roberta w podejmowaniu życiowej decyzji.
O dobrego męża i szczęśliwe małżeństwo.
Anna
754 Święta Rito błagam o uratowanie narzeczeństwa mojego i Roberta.
Anna
755 proszę o modlitwę w intencji mojego malmałżeństwa oraz o trzeźwość dla mojego męża.
756 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w sprawie znalezienia dobrej i stałej pracy zgodnej z moimi
oczekiwaniami. Błagam tak bardzo jej potrzebuję. Spraw, aby moja sytuacja finansowa poprawiła się,
a na mojej drodze spotykała dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. Błagam, aby moje życie
ustabilizowało się, abym w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi, zaznała uczucia prawdziwej
miłości i założyła szczęśliwą rodzinkę. Święta Rito wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.
Proszę wysłuchaj moich próśb i módl się za mnie. Amen
757 Święta Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej córeczki Oli, aby nie cierpiała na
nadpotliwość. Miej w opiece całą naszą rodzinę.
758 Święta Rito proszę za Twoim pośrednictwem o cud uzdrowienia mojego męża Tadeusza, który
od ponad 7 tygodni walczy o życie na Oddziale Intensywnej Terapii. Niech dobry Bog sprawi, by
wrocil do normalnego życia i cieszyl się nim.
Za Twoim pośrednictwem proszę Cię Święta Rita o wygranie przeze mnie procesu sądowego z
pracownicą, ktora szkaluje nie tylko mnie, ale tez miejsce pracy. Proszę, daj mi siły, bym mogla
przezwyciezyc te wszystkie trudności w pokorze i cierpliwości.
759 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski. Wypraszaj dla mojej żony łaskę otworzenia się na Boga, na
moją rodzinę, na macierzyństwo. Patronko matek i rodzin wypraszaj u Boga zdrowie, prawidłowy
rozwój, ochronę od złego i szczęśliwe przyjście na świat naszego dzieciątka! Niech będzie
błogosławiony owoc łona mojej żony. Kocham Boga, kocham Maryję Niepokalaną, kocham Ciebie

św. Rito, kocham żonę i dzieciątko pod jej sercem. Zanurzam nas w Bożym Miłosierdziu i w
Niepokalanym Sercu Maryi! Św. Rito módl się za nami
760 Proszę Cię Święta Rito, obejmij swoim wstawiennictwem wszystkie intencje, które noszę w sercu.
761 Prosze o modlitwe w int. Ks Darka. Aby Bog sam wystarczyl

