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Intencje z dnia 11 stycznia:
801 Św Rito ratuj moje dziecko.
802 Św Rito proszę pomóż mi zacząć od nowa z Radkiem tak jak się podoba Bogu
803 Święta Rito, błagam Cię wstaw się za mną i za moja siostra u Pana Jezusa!
804 Chcialam podziekowac Bogu za otrzymane laski za posrednictwem Sw Rity, Prosze o zdrowie dla
moich dzieci, meza, mamy i dla mnie, o pomoc w pracy dla corki. O dobrych wspolmalzonkow dla
moich dzieci. O szczesliwa podroz dla moich dzieci I meza. O nawrocenie syna.
805 Święta Rito z całego serca proszę o łaskę zdrowia dla mojej córeczki Oli, aby nie cierpiała na
nadpotliwość. Miej w opiece całą naszą rodzinę.
806 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało,
prosimy o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz
wszystkich ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności
prosimy o dar potomstwa dla Ani i Stanisława, prosimy o dar potomstwa dla Justynki i Marcina,
prosimy o dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla Agnieszki oraz dla naszych
kochanych rodziców, pomóż nam w załatwianiu spraw Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas
zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
807 o dobrze płatną prace i dobrego męza
808 Św Rito modlę się o szybki powrót mojego ukochanego Sebastiana, prosi Beata.
809 Św.Rito, proszę z całego serca i wszystkich sił wspomnij o nas Miłosiernemu Panu! Wysłuchaj
mojej modlitwy, proszę!
810 Panie Jezu Miłosierny. Błagam z całego serca uratuj moje małżeństwo z Markiem. Odsuń
wszelkie zło z naszego życia. Odsuń od mojego męża kobietę która niszczy jego umysł, zatruwa i
wprowadza chaos, chce rozdzielić. Odsuń alkohol i agresję. Proszę z całego serca. Daj wybaczenie,
wlej ponownie w nasze serca miłość, wierność i uczciwość małżeńską do końca naszych dni i prowadź
za ręce. Otocz nasze małżeństwo Swoją Miłością.
Beata.
811 Proszę ..
Tomasz
812 Proszę modlitwę za szczęśliwe przyjście na świat Franciszka, a także za zdrowie i uśmiech dla
Tosi, Helenki i Stasia.
Paweł
813 Święta Rito, proszę Cię za Twoim potężnym wstawiennictwem, wyproś mi u Boga łaskę
macierzyństwa, aby pozwolił mi zajść w ciążę, urodzić zdrowe dziecko i cieszyć się darem
rodzicielstwa. Święta Rito umocnij moje małżeństwo i błogosław nam.
Twoja czcicielka Jadwiga

814 Proszę o modlitwę w intencji mojej wnuczki Matyldy za jej zdrowie
815 Bardzo proszę o modlitwę w intencji dwóch chorych dziewczynek o ich zdrowie
i o modlitwę za mnie, o moją przemianę. Proszę także w intencjach najczęściej
wymienianych w moich modlitwach.
Szczęść Boże.
Dorota
816 Święta Rito proszę o wstawiennictwo u Pana naszego z prośbą o uwolnienie z długów, ze strachu
który ciągle siedzi w mojej głowie nie pozwoli na spokojny sen o oddalenie problemów ze zdrowiem,,
o opiekę nad moim domem i dziećmi ,o roztoczenie parasola opieki i ochrony przez złymi
decyzjamioraz ludzmi wskazanie właściwej drogi i promyków słońca na niej. Dziękuję za wszystkie
dotychczasowe łaski i opiekę nad nami. Monika
817 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując z całego serca za dotychczasowe
wstawiennictwo - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej naszej rodziny na ten rok i
następne lata.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamę D. 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 wszystkich ludzi, których spotkałam, spotykam i spotkam na swojej drodze, zwłaszcza ze
wszystkich wspólnot do których należę.
Za kapłanów, szczególnie za: o. Wojciecha, o. Alberta i ks. Jana.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej. O łaskę zdrowia jeśli jest to zgodne z Wolą Bożą.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.
O łaskę nawrócenia dla grzeszników.
Ala
818 Święta Rito błagam Cię aby minęły mi już zawroty głowy oraz drętwienie rąk i nóg. Aby to nie
było stwardnienie rozsiane. Błagam św. Rito wysłuchaj moich modlitw i wstaw się u Matki
Najświętszej oraz u Pana Boga za mnął.
819 Św. Rito patronko rodzin wypraszaj dla naszego małżeństwa największy dar.... dar życia dar
potomstwa! Błagam o tę niewyobrażalną łaskę. Proszę także o błogosławieństwo w nowej pracy, o
potrzebną opiekę i Boże łaski dla mnie, przełożonych i współpracowników.
Szymon
820 Cudowna święta Rito,
Dziękuję Ci za opiekę nade mną i nad moją rodziną, za zdrowie oraz spokój. W danym miesiącu
proszę Cie szczegolnie o pozytywne wiadomości w sprawach urzędowych i bankowych a przede
wszystkim o przyjęcie wniosku sądowego zgodnie z naszymi sugestiami, aby rozwiązywały się one
pozytywnie, zgodnie z naszymi myślami. Proszę Cię również o zdrowie, poczucie pokoju i
bezpieczeństwa, ochraniaj nas przed wszystkimi złymi sytuacjami jakie mogły by nas dosięgnąć.
Opiekuj się moją miłością z B, daj szczęście i miłość mojemu bratu i jego narzeczonej oraz mamie i
jej partnerowi. Aby nasze życia i serca były pełne miłości.
Z uwielbieniem Ola
821 Za wstawiennictwem św. Rity proszę dobrego Boga o uzdrowienie wewnętrzne dla żony i dla
mnie, o światło Ducha Świętego dla naszych dzieci oraz w ich wychowaniu, Boże Błogosławieństwo
dla naszej rodziny i bliskich oraz Miłość, zgodę i przebaczenie w Małżeństwie i rodzinie mojego brata
Krzysztofa.
Bóg zapłać.

Piotr
822 Święta Rito, pomóż wybłagać powrót do głębokiej wiary moich dzieci.
823 Św Rita Dziekuje za dotychcasowe łaski , które otrzymałam za Twoim
Wstawiennictwem. Proszę Cię o opiekę i łaski dla moich dzieci , i czuwanie nad ich drogami ,
wyborami i nawrócenie kiedy błądzą.
Proszę Cię o łaski które potrzebuje mój mąż ,zdrowie cierpliwość i spokój.
Kochana Rito zbliża się termin rozprawy proszę Cię pomóż nam ja przebrnąć i żeby zakończyła się
pomyślnie dla nas , błagam Cię o Twoje wstawienocwo .
Proszę Cię także o pomoc w znalezieniu pracy , pomóż w nauce języka i odgoń strach który jest ze
mną cały czas .
Kochana Św Rito wstaw się za nami
Aneta P.
824 Św.Rito, proszę Cię aby Wojtek wytrwał w trzeźwości, proszę o jego uzdrowienie. I aby nasze
wspólne życie było ścieżką Pana Boga. Byśmy żyli w miłości i szacunku. Amen.
825 Św.Rito proszę o Łaskę Wiary dla moich braci Zenona i Darka oraz ich rodzin. Prosi brat Witold.
826 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji postawienia i uruchomienia piekarni mam problem z
odbiorem budynku jest to moja pasja i chciałbym się w tym zawodzie realizować ale jakoś nie mogę
sobie poradzić z urzędnikami.
O dalsze zdrowie dla bliskich i żeby syn Kacper nie miał nawrotu swoich problemów psychicznych
827 Prosze Cie św. Rito o wstawiennictwo w sprawie córki. Żeby zaczęło jej zależeć na ocenach i
żeby pozaliczala pozytywnie wszystkie sprawdziany i przedmioty. A.
828 Sw Rito proszę o opiekę nad moją rodziną ,dziećmi, które przygotowują się do egzaminów.
Kochaj szczególnie Hubercika. Amen
829 O obudzenie dla mnie serca bliskiej mi osoby, by to dążenie do bycia razem i ulepszania siebie
nawzajem nie było jednostronne.proszę o modlitwę w sprawie skomplikowanej relacji i ważnej dla
mnie osoby
830 Przez wstawiennictwo Świętej Rity dziękuję za wszystkie otrzymane łaski oraz proszę o dalsze
dla naszej całej rodziny oraz szczególnie proszę o modlitwę w sprawie dla mnie beznadziejnej .Ala
831 Dziękuję św Ricie za dotychczasowe łaski .Kochana św Rito proszę o wstawiennictwo do Boga o
miłość dla mojej córki .miłość prawdziwą żeby spotkała człowieka który będzie ją wspierał i
opiekował. Proszę Cię św Rito o modlitwę za zdrowie dla Agaty, Krystyny i Krzysztofa.
832 ŚW. Rito Twojemu wstawiennictwu i orędownictwu polecam intencje;
- o potrzebne łaski, zdrowie i siły w leczeniu dla mamy, prosząc o uzdrowienie z choroby
nowotworowej
- polecam Panią Helenę i Romana prosząc o łaski i siły w pokonywaniu choroby
- Dary i światło Ducha Św.dla Oli, Kasi, Maćka, dla koleżanek i kolegów w klasie maturalnej
- polecam wszystkich drogich memu sercu: męża, córkę, rodziców, rodzeństwo ich rodziny,
przyjaciół, wszystkich którym obiecaliśmy modlitwę oraz tych którzy nas o nią prosili o łaski i
błogosławieństwo Boże, zdrowie
- Mariusza jego żonę, chorobę i potrzebne siły, łaski w walce o siebie i o swoje małżeństwo
- Monikę i jej syna Kubę o opiekę, potrzebne łaski, pomoc w trudnych sprawach
- współpracowników i pracodawców o potrzebne światło Ducha Św.
- polecam wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wstawiają się za nami i modlą aby Pan BÓG im
błogosławił , wynagrodził im za dobro które dają i umocnił w ich służbie

- polecam wszystkich zagubionych na drodze wiary, chorych, cierpiących, przeżywających problemy
rodzinne i inne trudne sytuacje aby nasz Pan i Zbawca miał ich w swojej opiece
Św. Rito orędowniczko w sprawach trudnych i beznadziejnych módl i wstawiaj się za nami.
833 Proszę o modlitwę w intencji 19-letniego Jakuba : o zdrowie psychiczne i fizyczne i potrzebne
łaski. Bóg zapłać.
834 Św. Rito
Przemień serce Marcina aby był jak Św. Józef...
Otocz opiekę moją firmę w której pracuje tak wiele osób aby nie zagrażały ….jej żadne
niebezpieczeństwa,…
Opiekuj się moimi dziećmi.... chroń je przed wszelkim niebezpieczeństwem duszy i ciała...
wspomagaj we wszelkich trudnościach...
Twoja Czcicielka
Jola
835 Swieta Rito Proszę o zdrowie za twoim Pośrednictwem ,proszę o Magdalene aby znalazla sily w
powrocie do zdrowia i uniezalezniła sie od jedzenia ,prosze o Matyldę i o dar macierzyństwa dla niej
.dziekuje
836 Proszę o wstawiennictwo Św. Rity w intencji zdrowia dla naszego synka Patryka, żeby
wyzdrowiał i nie chorował tak bardzo, niech święta Rita pomoże naszemu synowi. Proszę również o
modlitwę w intencji zdrowia dziecka w moim łonie, by prawidłowo się rozwijało, o modlitwę w
intencji naszych aniołków, o łaskę zdrowia, szczęścia i miłości dla naszej rodziny. Bóg zapłać za
wszystkie otrzymane łaski.
837 Dziękuje Ci Św.Rito za wstawiennictwo do P.Boga Ojca naszego wszechobecnego i
wszechmogącego i za łaski którymi, dobry Bóg obdarował moją żonę Martę. Z całego serca proszę
Cię Św. Rito o dalsze wstawiennictwo do P. Boga Ojca naszego. Wypraszaj proszę dla mojej żony
Marty łaski zdrowia, łaski wiary, łaski miłości , łaski cierpliwości, łaski nadziei, łaski mądrości w
lekarskich diagnozach. Proszę wyproś łaski uzdrowienia jej buzi we wnętrz, łaski zdrowego czystego
gardła, języka, łaski otwierania szeroko buzi i ustąpienia szczękościsku, łaski gryzienia i połykania
pokarmów. Proszę Cię Św. Rito wypraszaj u P. Boga Ojca naszego, łaski bogactw i mądrości dla
mojej córki Moniczki i Piotra, wypraszaj proszę łaski bogactw i dobrobytu dla mnie i mojej żony
Marty, aby P. Bóg był źródłem mego dostatku i zaspakajał wszystkie moje potrzeby. Niech dobry Bóg
otoczy opieką Bronka. Dziękuje Ci Św. Rito że, mnie wysłuchałeś Ty mnie zawsze wysłuchujesz.
838 Proszę o modlitwę za moich chorych rodziców, o powrót do zdrowia, o dobre wyniki badań.
Święta Rito wstaw się za nami.
Gabriela
839 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, wyleczenie Barbary z białaczki, zdrowie dla Sabiny (aby Pan Jezus dał Jej siłę
wewnętrzną, by zawsze była dla nas wzorem Mamy, Babci i Prababci), zdrowie dla Anny, zdrowie
fizyczne, a szczególnie zdrowie i uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana Jezusa za przyczyną
Matki Bożej w czasie poważnych zabiegów i badań, jakim jest i będzie poddawany w najbliższym
czasie) oraz łaskę otrzymania godnego życia a także szczęśliwe nakierowanie mocą Bożą łask
potrzebnych w życiu osobistym dla Krzysztofa. Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej
mojej rodziny tej bliższej i dalszej a także znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg
postawił na mojej drodze życiowej. Proszę o zbawienie wieczne dla Edmunda, Bogumiła, Sabiny,
Anny, Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P., Marka Sz. i Marka M., Jana, Emilki,
Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i znajomych oraz dla tych wszystkich, którzy
odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam Panu Bogu pokój i umocnienie wartości
chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie.
Dziękuję Ci Jezu za wszystko co dla
nas czynisz zgodnie z Twoją wolą.

Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.
Danuta
840 Proszę o łaskę nawrócenia dla mnie , uzdrowienia emocjonalnego i pracę. Łaskę wyprowadzki z
domu.
Emilia
841 Kochana święta Rito proszę cię o łaskę pomocy w moich problemach zdrowotnych i finansowych,
w relacjach z moimi dziećmi. Proszę uproś mi wszystko czego potrzebuję abym mogła w pokoju serca
iść za Panem.
św Rito proszę uproś mi łaskę prawdziwej przyjaźni męskich i damskich. Proszę zaprowadź mnie do
wspólnoty w której będę mogła wzrastać.
św Rito uwolnij moje dzieci od nałogów i uzależnień.
842 Proszę o modlitwę w intencji syna Pawła o zaliczenie wszystkich egzaminów zimowej sesji i
możliwośc studiowania w następnym semestrze na studiach magisterskich , o dary Ducha Św. w
pisaniu pracy magisterskiej
Maria G.
843 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię uwolnij mojego męża z nałogu
alkoholowego, proszę Cię aby Magda ograniczyła kontakt ze mną .Proszę o zdrowie dla mnie i dobre
wyniki. Dziekuje Ci za wszystko.AF
844 Kochana Święta Rito, proszę o dużo zdrowia w nowym roku, znalezienie pracy i więcej szczęścia
dla mnie.
Twoja wierna, kochająca czcicielka..
845 prosze o dopisanie do nowenny styczniowej, mojej intencji do sw Rity. Intencja dotyczaca spraw
osobistych i odciecie sie od uczucia.
Bog zaplac
BL
846 proszę Cię Św,Rito o uratowanie małżeństwa elwiry i tomasza. żeby małżeństwo zostało
uleczone i uzdrowione. proszę o pomoc dla wszystkich zagrożonych małżeństw.
847 Najukochansza Św Rito
Blagam Cie pomóż mojemu tacie, zeby wszystkie badania wyszly dobrze, spraw, zeby sie lepiej
poczul. Pomoz mojej mamie, Asi i Ani. Blagam Cie o cud zdrowia dla nich i reszty rodziny. Ratuj nas
od zlego.
DIekuje Ci
Twoja M
848 Święta Rito błagam żeby Dawid się do mnie odezwał, żeby nie kończył kontaktu ze mną,
żebyśmy mogli sobie wszystko wyjaśnić. Naprawdę bardzo Go Kocham i zależy mi na Nim. E.
849 Św. Rito gorąco proszę o nawrócenie dla Janusza i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla moich
Rodziców, dziękuję za wszsytkie otrzymane łaski,
Aneta
850 Św. Rito z Cascia proszę o wstawiennictwo w sprawach beznadziejnych, o ukojenie bólu i żalu po
stracie najbliższej osoby, proszę o zdrowie dla syna i taty.
851 św. Rito prosze wstraw się za moim ojcem, o uzdrowienie psychiczne i duchowe,
żeby sie wyciszył i uspokoił. Prosze też o przemianę i nawrócenie dla niego.

Boże miej nas w swojej opiece, ochraniaj nas, rodzine i nasze mienie.
Wojciech
852 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej.
Barbara
853 Święta Rita proszę wstaw się do Boga aby uprosić mi łaskę , której tak bardzo potrzebuje. Żeby
we wtorek wiadomości okazały się pozytywne dla mnie żeby wreszcie moje serce się uspokoiło.
Dziękuje za wszystkie dotychczasowe łaski
AW
854 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę w intencji pogodzenia z moim przyjacielem, by mi wybaczył
jak bardzo go zraniłam.
855 Święta Rito. Już tak długo choruję. Nie mam już sił . Błagam, wstaw się w moich prośbach do
Naszego Stwórcy. Wyproś mi łaskę życia bez cierpienia. Dziękuję Ci serdecznie.
Czarek.
856 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Proszę by jego kochanka zniknęła na zawsze z
naszego życia. Proszę także o dobrą sprawę i powodzenie operacji moich oczu. Daj mi Panie
spokojnie wychować dzieci.
Magda
857 Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie Natalii, aby uniknęła kolejnej bardzo poważnej operacji
kręgosłupa, aby mogła wychować swojego malenkiego synka,
mama
858 O poprawę trudnej sytuacji zawodowej jedynego żywiciela 4-osobowej rodziny. Mąż stracił
pracę, ma duże problemy zdrowotne, tylko ja utrzymuję naszą rodzinę: męża i dwie córki.
Z Bogiem
Aleksandra
859 Św. Rito wspomóż mnie w moim pragnieniu założenia rodziny. Wstaw się za mną do Stwórcy
bym mogła spotkać odpowiedniego człowieka, dobrego mężczyznę i założyć z nim rodzinę na wzór
Świętej Rodziny.
Dziękuję Ci za wiele łask które już wyprosiłaś dla mojej siostry i całej rodziny. Obdarz ich spokojem i
radością. Proszę Cię bardzo gorąco o rozwiązanie trudnej, bardzo trudnej sytuacji w której znalazła się
moja siostra. Wierzę że wysłuchujesz próśb i nikogo nie pozostawiasz w potrzebie.
860 Św. Rito,
dziękuje Ci z całego serca za łaski, które mi uprosiłaś.Mój Mąż wrócił do naszej rodziny.
Święta Rito - Pan Cie wysłuchaj. Pan zawsze Cie wysłuchuje. Masz wielkie łaski u Boga.
O kochana, proszę Cie uproś mi laskę udanej operacji i zdrowia dla mojej najdroższej Mamusi.
W Bogu i tylko w Bogu jedynie pokładam nadzieję, a Ty Wielka Święta zechciej wstawiać się za mną.
Wdzięczna Regina
861 Św.Rito dziękuję za łaski otrzymane przez Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię módl się za mną o
uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Proszę o pełną, szczęśliwą rodzinę
z dobrym, kochającym tatą dla mojego synka na co dzień. Zdrowie dla nas i dla moich rodziców i
siostry oraz pomoc w wyjściu z problemów finansowych. O zdrowie dla taty, by rehabilitacja pomogła
i nie była potrzebna operacja. Przyjdź mi z pomocą św.Rito i spraw, abym doznała skutków Twojej
opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne i żebym uwierzyła, że dla Boga
wszystko jest możliwe. Beata

862 Proszę o modlitwę wstawiennicza o nawrócenie moich dzieci i o zdrowie moich najbliższych .
863 KOCHANA SW. RITO...
W tym miesiącu proszę cię o wstawiennictwo u Pana Boga, aby problem finansowy rodziców
zakończył się szczęsliwie... aby wszystkie zmartwienia spowodowane kredytem poszły w nie pamięć.
Proszę również o zdrowie i zgodę dla moich siostr, rodziców, szwagra, męża mojego i naszych dzieci.
TWOJA CZCICIELKA KAROLINA
864 Proszę w intencji Danuty i Huberta w polecanych Panu Bogu intencjach przez wstawiennictwo
św. Rity!
865 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 wlasciwych 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
Sw.Rity. Twoja czcicielka Urszula
866 *święta Rito patronką spraw beznadziejnych patronko rodziny i przebaczenia pomóż mi wygrać
pomóż mojemu mężowi bo się pogubil. niech zerwie z grzechem skończy romans i wróci do domu. ja
go kocham i wybaczam synowie go potrzebują. proszę módl się o ocalenie kijek rodziny. proszę o
pomóc w spotkaniu z ciężko chorą
teściową by między nami była zgoda i wsparcie. Aga
867 Św Rito, proszę o uzdrowienie i nawrócenie dla Rafała i Magdy oraz o odbudowanie ich
małżeństwa.
Donata
868 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski. Proszę Cię o wstawiennictwo u Matki Boskiej i Pana
naszego Jezusa Chrystusa, moja 3 letnia córka cierpi na lęki nocne. Budzi się z płaczem, krzyczy w
nocy, ma problemy z zaśnięciem, pomóż jej się uspokoić i wyciszyć Amen
869 Święta Rito , wyproś Jezusa Miłosiernego bym miała siłę żyć .
Natalia
870 Droga Sw.Rito, o to ja Twoj wierny czciciel zwracam sie z blaganiem o pomoc. Prosze o
pomyslne rozwiazanie trudnej sprawy w pracy oraz o pomyslnosc oraz dalszy ciag warsztatow SMED
w ktorych jestem liderem.Zdrowie dla zony Karoliny oraz zgode w malzenstwie.
Serdeczne Bog zaplac!
Grzegorz
871 Droga Święta Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski. Bardzo Cię proszę o modlitwę w intencji
mojego zdrowia i o pomyślne wyniki badań. M.
872 Święta Rito,
proszę Cię o pomoc i wstawiennictwo u Boga o znalezienie dobrego, kochającego męża i założenie
szczęśliwej rodziny
Twoja czcicielka
873 Bardzo proszę o pomoc i wsparcie modlitewne Święta Rito bardzo proszę o łaskę całkowitego uzdrowienia fizycznego, psychicznego oraz
duchowego dla mojego ukochanego taty Zdzisława, odzyskanie sił w walce z ciężką chorobą
otępienną oraz chorobą układu oddechowego i krążeniowego. Dorota

874 Proszę o modlitwę w intencji tego abym zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Staramy się z
mężem o kolejne dziecko.
Po raz kolejny proszę o modlitwę, ponieważ z Sióstr pomocą (dzięki modlitwie) urodziłam zdrowego
Stasia, który za 2 dni kończy roczek i proszę o modlitwę w intencji kolejnego dziecka.
875 PROSZĘ św.Ritęo zbawienie duszy mojej babci Stefanii. Magdalena
876 Błagam kochana św.Rito wstawiaj się za Pawłem u dobrego Pana. prosze Cie w pewnej intencji
877 Kochana św.Rito, dziękuję Ci z całego serca za wszelką nad nami opiekę modlitewną. Twej
modlitwie wstawienniczej nadal powierzam mojego syna aby wszystkie sprawy związane z jego
kształceniem oraz egzaminy końcowe pomyślnie mu się ułożyły i zakończyły jak najlepszym
wynikiem. Proszę również o zdrowie dla niego i o to aby na swej drodze spotkał dobrą dziewczynę, z
którą mógłby iść przez życie.
DM
878 O Potężna święta Rito, któraś doznała cierpień Naszego Pana wstaw się proszę za nami u Pana
Boga, aby obdarzył nas łaską rodzicielstwa.
879 Święta Rito - proszę o wstawiennictwo u Pana i błogosławieństwo oraz Twoją opiekę w 2018
roku dla całej mojej rodziny. Proszę o stabilizację w pracy i korzystne zmiany.
Gosia
880 Tak bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity w intencji otrzymania pracy dla
mojego Syna, o którą zabiega od dłuższego czasu, a także o Bożą Opiekę dla Niego i Jego Synka oraz
całej rodziny.
J.
881 ŚW.Rito proszę pokornie o pomoc finansową ,moje życie jest całe lękiem utrudzeniem błagam
pomóż mi Alicja.
882 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski. Proszę Cię o wstawiennictwo u Matki Boskiej i Pana
naszego Jezusa Chrystusa, moja 3 letnia córka cierpi na lęki nocne. Budzi się z płaczem, krzyczy w
nocy, ma problemy z zaśnięciem, pomóż jej się uspokoić i wyciszyć Amen
883 O dobrą pracę dla męża Piotra św. Rito proszę Cię
884 -o uleczenie Marii z depresji i Łaskę Wiary mocnej
- o nawrocenie, Łaskę Wiary Mocnej i Sakrament Małżeństwa
dla
Ewy i Piotra ..chcą tylko ślub cywilny
Alicji i Marcina
Anny i Kristofa, również o zdrowie dla Anny
pozdrawiam B.
885 Proszę o modlitwę za moje zdrowie i zdrowie mojego męża.
886 Święta Rito
Dziękuję za wszystkie modlitwy wypraszjace łaski o które proszę dla mojej rodziny i których
doświadczamy.
Polecam moją rodzinę Twej opiece wstawiaj się za nami.
Dziękuje i prosi Basia.

887 prosba o modlitwę w intencji mojego męża, z prośbą o łaskę wiary i doświadczenie dla niego
Bożego Miłosierdzia.
O zdrowie dla mojego taty.
O ułożenie i pozytywne rozwiązanie spraw związanych z domem moich rodziców.
Święta Rito wstawiaj się za nami!
888 Św.Rito proszę o Twoja opiekę nad naszą rodziną , o łaskę nawrócenia dla Marcina i
wyprowadzenie go z problemów.
Proszę o wstawiennictwo do Trójcy Przenajswiętszej podczas egzaminów synów. Proszę o potrzebne
łaski dla Beaty i poprowadzenie spraw zawodowych, proszę o Twoja pomoc.
889 Proszę Dobrego Boga za wstawiennictwem świętej Rity o wybłaganie potrzebnych łask dla mojej
bratowej Agnieszki, jej dzieci, moich rodziców i brata a także dla mnie i mojej rodziny. Proszę o
zdrowie, siłę i wiarę oraz o poprawę warunków finansowych dla nas wszystkich. Proszę o cud, który
wypowiadam bezpośrednio przed Bogiem.
Szczęść Boże,
Beata
890 Św. Rito proszę o wstawiennictwo u Boga w intencji Aldony i Mirka, o uratowanie ich
małżeństwa.
-Anka
891 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
892 Święta Rito proszę bardzo o wstawiennictwo u Pana Boga miłosiernego żeby mój mały Antoś
dostąpił łaski uzdrowienia, proszę o nią również ja błagam Cię też o spokój ducha o siłę do obecnej
ciężkiej pracy i poprawę egzystencji amen
Wierna Bogu Ewa-Lilianna
893 Święta Rito. Proszę o wyjście z problemów finansowych. Stałą pracę na stanowisku na które
czekam tyle miesięcy. Aby znalazł sie wydawca chętny wydać moją ksiązkę. Abyśmy wyszli z tej
zapaści. Aby w rodzinie utrzymał się spokój taki jaki jest teraz. BK
894 PROSZE SW Rite o uzdrowienie mojego ziecia Bartka zdrowie dla calej mojej rodziny i pomoc
w rozwiazanie problemow finansowych
895 bardzo proszę o modlitwę za mojego małego synka. Błagam święta Rito ulituj się nad nim, spraw
żeby nabrał odporności i przestał tak często chorować.
Renata
896 o zdrowie i Światło Ducha Świętego dla Pawła
897 Święta Rito patronko od sprawa trudnych i beznadziejnych proszę cię wstaw się do Pana Boga
naszego o zdrowie dla całej mojej rodziny. Oraz proszę cię o pomoc wyjścia z trudnej sytuacji
finansowej w jakiej się znajdujemy i proszę uchroń nas od kłopotów. Droga Święta Rito proszę
wysłuchaj moich prosb. O droga Święta spraw aby moje prośby zostały wysłuchane w Tobie cała
moja nadzieja. Ufam ci Święta Rito.
Maria

