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Intencje z dnia 11 września:
734 Proszę Cię święta Rito o wstawiennictwo w sprawie : wyrwania ze wszelkiego zła, głębokie
nawrócenie, spotkanie tej właściwej osoby od Boga oraz o błogosławieństwo w finansach
735 Proszę o łaskę uzdrowienia duchowego dla Anny, Łukasza i Elżbiety, Światło Ducha,
odnalezienie drogi do Jezusa, daru pojednania i przebaczenia, wzrost wiary, nadziei oraz Boże
błogosławieństwo.
736 Ukochana św. Rito,
dziekujac za wszystkie Łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam, proszę Cię w intencji mojej
córki oraz mojego męża. Pomóż im w tym trudnym dla nich czasie.
Błagam Cię nieustannie w intencji mojej mamy i pana Andrzej po ludzku ich sytuacja jest
beznadziejna, ale ja wierze głęboko że za Twoim pośrednictwem uda nam się wybłagać u Boga
potrzebne im Łaski.
Święta Rito czuwaj proszę nad całą moją rodziną bo bardzo potrzebujemy Twojego orędownictwa.
Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
737 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo za moja mamę o wyrwanie z nałogu i zdrowie dla całej
rodziny.
Asia
738 prosze o modlitwe za moja corke Agnieszke o zdrowie i pmyslne zalatwienie spraw
739 Sw Ritp proszę Cie o pomoc dla mojej rodziny. Oli w zaliczeniach na uczelni aby spokojnie
uczyła się na drugim roku. Synowi o odnalezienie przyjaciół i mojejemu męzowi o zdrowiei
podejmowanie mądrych decyzji w pracy i wdomu. Pomoz nam SW Rito ,daj mi proszę zdrowie i
uzdrów mnie. o zdrowie dla teresy i Pawła
Joanna
740 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość, dobrego człowieka na drodze życiowej
Proszę o wskazanie dobrej drogi...
Proszę o wskazanie mądrej drogi w sprawach finansowych...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
741 Kochana Święta Rito, dziękuję za otrzymana łaski I proszę Cię I dalszą opiekę nad nami. Wyproś
nawròcenie mojego męża, łaskę pojednania z Bogiem I z moją rodziną, powrót do małżeństwa. Proszę
o pokój w pracy I wszelkie dobro, o dary Ducha Świętego I pomoc w nauce dla Oliwki, Justynki,
Wiktorii, Frania I Pawełka.
742 Św. Rito proszę Cię, aby poprawiły się relacje między moją córką Aleksandrą i mężem
Krzysztofem.
Aby córka obroniła licencjat i dalej poszła na magistra.
aby powiodła się operacja na oczy mojego męża Krzysztofa.
Proszę Cię św. Rito o to, aby moja siostrzenica donosiła ciążę i urodziła zdrowe dzieciątko
.Aby moja siostra dobrze zniosła chemioterapię.
Jola.

743 Dziękuję Święta Rito za sakrament małżeństwa i nową pracę, którą wkrótce rozpocznę. Pomóż mi
w tej nowej pracy abym dała sobie radę i bym mogła tam zostać oraz o pomoc Darkowi, który też ma
mieć nową pracę, by sobie poradził. Proszę Cię również Święta Rito o zdrowie dla moich rodziców,
teściowej, brata i dzieci., by między nami panowała zgoda oraz o siły do nauki i chęci dla dzieci, które
rozpoczynają nowy rok szkolny.
744 Prośba o wstawiennictwo za córkę Anię, aby znalazła odpowiednią dla siebie pracę.
Mama
745 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
746 o poboznosc dla Doroty i Roberta, o rozwiazanie problemow finansowych, blogoslawienstwo
Boze na czas budowy domu, o pokoj wewnetrzny dla Marioli, o zjednoczenie z Bogiem oraz potezne
blogoslawienstwo w relacjach z przyjacielami dla Roberta. Prosi Robert
747 prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach,dziekuje z Bogiem,Joanna
748 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
749 Świeta Rito módl się za Leona żeby wyzdrowiał i za mnie żebym dała rade na trudnym szkoleniu.
Bóg zapłać.
750 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana. Prosi Beata.
751 Proszę o modlitwę do Św Rity o uzdrowienie mojej Rodziny, żeby syn wrócił, pogodził się z
siostrą, z mamą,żeby panowała zgoda i obopólna miłość w Rodzinie. Proszę o modlitwę o
wyzdrowienie mojego męża Jana,wnuka Tomka i o uzdrowienie też mnie z ciągnącej się
choroby.Proszę o modlitwę za zdrowie też moich dzieci Kasi i Michała.Joanna
752 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 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 prosili mnie o modlitwę, szczególnie za Małgosię, Anię.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.O łaskę
nawrócenia dla grzeszników.
Ala
753 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 odzyskał 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. Święta Rito proszę 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 proszę Cie wstaw sie za Justyna i jej
sprawami potrzebami
8. 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
9. Niech się dzieje Wolą Nieba Święta Rito naucz mnie,moich najbliższych i wszystkich przyjaciół
żyć zgodnie z Wolą Bożą
10. Święta Rito przyjmij proszę me dziękczynienie za wyschłuchanie niektórych z mych błagań
Wspieraj mnie i nie opuszczaj Amen
754 Kochana Święta Rito Moja Przyjaciółko Dziękuję Ci z Całego Serca za każdą Łaskę już
otrzymaną dla tych którzy prosili mnie o napisanie intencji i dla mnie. Dziś błagam o uzdrowienie z
choroby dla ciężko chorego Marcina o uzdrowienie dla Marceliny, o wyjście z depresji i pokój w
rodzinie aby zło od nich odeszło dla Łucji i Wiesława i ich rodziny. O wyjście z depresji dla Ireneusza
o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej Kochanej mamy Marii o zdrowie i potrzebne łaski dla brata
Mirka z dziećmi i żoną z prośbą ,aby zniknęły przeszkody i aby Mogli się wybudować. I dla mnie
Kasi, aby mi się poukładało z Mariuszem, abyśmy mogli być razem, aby Mariusz został moim mężem,
wiem że On mnie kocha ja Jego też potrzebne wsparcie modlitewne, dlatego Proszę o Pomoc.Bóg
zapłać z Całego serca.
755 święta Rito, przez Twoje wstawiennictwo proszę wyproś potrzebne łaski i siły do rozwiązania
mojego problemu, który nie opuszcza moich myśli i snów, proszę o opiekę Matki Bożej i Anioła
Stróża oraz dary Ducha św. dla moich dzieci. Proszę o życie wieczne dla mojego zmarłego męża.
Dziękuję za wszystko co otrzymałam.
Z Panem Bogiem
Renata
756 Proszę o modlitwę w intencji mojego Taty Kazimierza o zdrowie dla niego i potrzebne łaski oraz
za Ciocię Elżbietę, u której wykryto nowotwór jelita grubego, o łaskę wyzdrowienia, siły dla niej oraz
łaskę sakramentalnego pojednania.
757 Św. Rito, patronko spraw beznadziejnych proszę Cię o wstawiennictwo w modlitwie o udaną
operację kolana mojej żony Danuty
758 dziekuje za otrzymane łaski, proszę o zdrowie dla moich najbliższych ,zgodę w rodzinie o dary
Ducha Św dla mnie abym mogła unieść ciężary i siły do pracy Św Rito wstaw się za mna w moich
modlitwach o nawrócenie męza
759 o pozytywne rozwiązanie wszystkich spraw dla brata, ojca i dla mnie
760 Kochana Św Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę Cię o
dalszą opiekę dla mojej rodziny. Błagam o zdrowie dla Izy, dobry wynik
badań i decyzję o odstawieniu leków.Justyna
761 Św. Rito. błagam Cię, pomóż mi, by w moich przegranych sprawach sądowych Prokurator wniósł
skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego i by zostały one pozytywnie rozstrzygnięte -Jola

762 św.Rito prosze o błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla moich synów Stasia i Bartusia
M.
763 proszę o modlitwę w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prosbą w intencji o zdrowie dla
Patrycji, fizyczne, duchowe, psychiczne i emocjonalne. Uzdrowienie jej ze zranień w przeszłości,
przebaczenie dla bliźnich, miłość i Boga w sercu.
Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i rodziny, szczęśliwy wyjazd na pielgrzymkę.
Sw. Rito módl się za nami.
Bóg zapłac za modlitwę.
Agnieszka
764 Św Rito, proszę o dar potomstwa.
Donata
765 proszę o modlitwę w intencji Patrycji o uzdrowienie fizyczne, duchowe, emocjonalne i
psychiczne. miłość i Boga w sercu, przebaczenie dla bliźnich, opiekę Bożą i potrzebne łaski.
proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i rodziny, szczęsliwy wyjazd na pielgrzymkę.
Sw. Rito dziękuję za wszystkie łaski. , miej nas w opiece.
Agnieszka
766 Proszę modlitwą wesprzeć całą moją rodzinę i znajomych.
Bóg zapłać.
Z Bogiem
Monika
767 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity za moja rodzine, o łaskę zdrowia dla mojego
męża Marcina żeby chemioterapia przyniosła dobre rezultaty I żeby dobrze ja zniósł, o jego
nawrócenie.
Za moje dzieci o potrzebne łaski i za mnie o siły na czas ciąży o radość pokój w sercu i zaufanie Bogu
Za Romę chora na nowotwór, za Danutę jest w szpitalu psychiatrycznym, za jej syna Norberta o
nawrócenie z buddyzmu i uwolnienie z lęków
Za cała moja rodzine o głębokie nawrócenie i zgodę
Agata
768 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie
nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w mocną przyjaźń) o ich
skuteczne,szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o zdrowie i przemianę Rafała.o zdrowie Jasi,
Ewy i Steni.o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej rodziny dla mnie,za scementowanie i
uratowanie relacji rodzinnych,za nowe powołania do Zakonu Augustiańskiego.za Syrię,Liban i
Włochy.o dar znajomych i przyjaciół.za zdanie prawa jazdy kat.A i B na starych zasadach.o to abym
nauczyła się języka włoskiego i mogła swobodnie rozmawiać i poznać Włocha i wyjechać do
Italii.Bóg zapłać.
769 św. Rito proszę Cię wyproś dla nas łaskę macierzyństwa, pragniemy zdrowej córki.
Lidia
770 KOCHANA ŚWIETA RITO. DZIEKUJE CI ZA WSZYSTKO, ZA TO ZE JESTEM ZDROWA,
ZA TO ZE JESTEM SLICZNA, ZA TO ZE JESTEM PIEKNA, ZA TO ZE JESTEM
NAJZDROWSZA POD SŁONCEM, ZA TO ZE JESTEM SZCZESLIWA, ZA TO ZE JESTEM
NAJLEPSZA W MLM, ZA TO ZE MAM SUPER GRUPE, ZA TO ZE MAM MEGA WSPARCIE,
ZA TO, ZE JESTEM ZDROWA, ZA TO ZE JESTEM NA STUDIACH DOKTORANCKICH W
PIEKNYM MIEŚCIE TRONDHEIM, ZA TO ZE JESTEM MADRA, ZA TO ZE JESTEM
INTELIGENTNA, ZA TO ZE MAM CUDOWNEGO, KOCHAJACEGO, UCZCIWEGO,

WSPANIALAEGO FACETA (NARZECZONEGO) MAGNE, KTÓRY SWIATA POZA MNA NIE
WIDZI, DZIEKUJE CI ZA JEGO MILOSC, ZA JEGO ROMANTYZM, ZA JEGO WIARE, ZA
JEGO UCZUCIE DO MNIE, ZA JEGO SZALONE POMYSLY, ZA JEGO ZDROWIE, ZA TO ZE
KOCHA MNIE NAD ZYCIE, ZA TO ZE JEST SUPER MIEDZY NAMI, ZA TO ZE JESTESMY
KUMPLAMI, ZA TO ZE MI UFA, WIERZY, ZE ZDRADZA MI JEGO NAJWIEKSZE
TAJEMNICE, ZA TO, ZE JEST KOCHANY, UCZYNNY, ZA TO, ZE MNIE SZANUJE, ZA TO ZE
JESTEM DLA NIEGO NAJWAZNIEJSZA, ZA TO ZE MAMY BARDZO FAJNA RELACJE, ZA
TO, ZE MAMY CUDOWNE DZIECI, ZA TO ZE PODROZUJEMY. DZIEKUJE CI ZA
MOZLIWOSCI JAKIE MI DAJE JG, DZIEKUJE ZA WIARE INNYCH WE MNIE, ZA
WSPARCIE, ZA POMOC, ZA UCZUCIA JAKIMI MNIE OBDARZAJA, DZIEKUJE CI ZA TO ZE
MAM CUDOWNEGO BRATA, ZE MAM CUDOWNA MAME, ZE MOJ TATA WYSZEDL Z
NAŁOGU ALKOHOLOWEG, DZIEKUJE CI ZE PRACUJE CODZIENNIE ON OD SWITU DO
NOCY, ZA NASZA RODZINE, ZA ZDROWIE, DZIEKUJE CI ZA SPELNIENIE MOICH
MARZEN, DZIEKUJE CI ZA MOJE BIURA NIERUCHOMOSCI, DZIEKUJE CI ZA MOJE
LICZNE INWESTYCJE W NORWEGII, DZIEKUJE CI ZE JESTEM MULTIMIILIARDERKA,
DZIEKUJE CI ZA MOC ZYCZEN, I MOZLIWOSCI PODRÓZOWANIA, DZIEKUJE CI ZE NA
MOJEJ DRODZE SPOTYKAM SAMYCH FANTASTYCZNYCH LUDZI, DZIEKUJE CI ZA
MILOSC, ZA WIARE, ZA NADZIEJE, DZIEKUJE CI ZA MOJ USMIECH CODZIENNY NA
TWARZY, ZE Z DNIA NA DZIEŃ PIĘKNIEJE, ZE JESTEM TEAM LIDERKA DZIEKUJE ZA
MOZLIWOSC TAKIEJ PRACY I ROZWIJANIA SIEBIE. DZIEKUJE ZA ZYCIEE DZIEKUJE ZA
WSZELKIE DOBRA JAKIE NA MNIE SPLYWAJA, ZA WSZELKIE TWOJE ŁASKI, DZIEKUJE
ZA WYGRANĄ W TOTKA, ZA WYGRANA W MILIONERACH, DZIEKUJE CI ZA CUDOWNE
ZYCIE JAK Z BAJKI DZIEKUJE DZIEKUJE, DZIEKUJME
771 Świeta Rito tak bardzo sie boje o moja cureczke spraw by nie miala zadnego krwiaka zeby byla
zdrowa by dzisiejszy mocz wyszedl dobrze by to phc ustapilo do minimum blagam z calego serca
772 O Wszechmocna Święta Rito proszę wstaw się u Najwyższego w intencji mojego zdrowia.
Proszę, aby wyniki USG oraz badan wypadły pomyślnie.
Wiola
773 Kochana św Rito proszę o rozwiązanie problemów zawodowych, znalezienie właściwej pracy i
wyjście z długów.
Proszę Cię o wierność Jezusowi i podążanie Jego ścieżkami.
Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej rodziny.
774 O laske nawrócenia, a także uwolnienie z nałogów i sideł szatana dla męża. O zdrowie dla niego i
całej rodziny, zwłaszcza naszych dzieci. Święta Rito módl się za nami!!!
775 Św. Rito!
Proszę wybłagaj łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Proszę o wstawiennictwo w intencji Bogu
wiadomej.
776 Proszę o modlitwę w intencji dwójki moich dzieci które poszły do szkoły i do przedszkola. Proszę
w imieniu córeczki o modlitwę o dobrych kolegów w szkole i nowe przyjaźnie,dobrych nauczycieli, a
szczególnie o łatwe nauczenie się pływać na basenie, żeby córeczka nie przeżywała w związku z tym
lęków jak ja w dzieciństwie, proszę o modlitwę o jej bezpieczeństwo, żeby polubiła basen.
W imieniu synka proszę o modlitwę w intencji przezwyciężenia lęków i nieśmiałości synka, żeby
zaprzyjaźnił się i bawił z dziećmi w przedszkolu, otworzył sie bardziej na panie w przedszkolu i
potrafił im odpowiedzieć. Proszę o dobre wyniki badań dla synka od kardiologa.
Dziękuję za modlitwy, z całego serca Bóg zapłać.
Boże proszę oddal ode mnie lęki i depresję.
Dziękuję za poprzednią modlitwę która bardzo mi pomogła.
Justyna

777 Błagam Cię święta Rito o pomoc dla moich synów, proszę o uzdrowienie i odnalezienie właściwej
drogi.
778 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.
779 Kochane siostry proszę o wsparcie modlitwa za pośrednictwem SW Rity oi otoczenie Zuzi opieka
przed pójściem do żłobka.zeby nie płakała i nie chorowała a dzieci M .K.T miały wiarę w Boga i
wnuczka też i męża powierzam opiece a ja żebym tak nie martwiła się o wszystkich.oraz o sprawy mi
wiadome proszę o modlitwę szczesc Boże.Zofia
780 Św. Rito
Dziękuję Ci za znalezienie nowej pracy. Dopomóż abym się w niej w pełni spełniła i czuła się
doceniona.
Proszę o łaskę zdrowia dla Michałka.
Proszę o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski zgodnie z wolą Bożą, o dobre przygotowania
na ponowne spotkanie z Panem dla całej rodziny i darowanie kar za grzechy
781 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski dla całej mojej rodziny. Bardzo proszę o opiekę i
błogosławieństwo dla moich rodziców, siostry i jej rodziny, dla mnie, mojego męża i synka. O
szczęśliwe dni w szkole dla mojego synka Kacperka, o dobre wyniki badań dla mojej mamy i taty. O
moje uzdrowienie z choroby i dar macierzyństwa. Jezu Ufam Tobie.
782 Święta Rito,
wspomagaj Weronikę i Karolinę w ich poczynaniach
AR
783 Ukochana Sw Rito polecam Ci sie w opieke wraz z mezem i cala swoja rodzina. Prosze Cie
pomoz nam poukladac sobie zycie w ojczyznie po powrocie z emigracji. Wypraszaj nam zdrowie,
wiare, umacniaj nasza milosc malzenska a takze pomoz mi znalezc dobra prace a mezowi poblogoslaw
w kazdym jego przedsiewzieciu. Sw Rito patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych prosze cie o
wstawiennictwo w sprawie, abym mogla zajsc w upragniona ciaze i urodzic zdrowe dziecko. O radosc
i czystosc serca, a takze o uleczenie tak uporczywych problemow z cera. Sw Rito prosze Cie badz
obecna w podejmowaniu kazdej naszej waznej decyzji, aby byla ona sluszna. Tobie polecam plany
znalezienia odpowiedniej dzialki i budowy domu... Badz takze najlepsza oredowniczka u Boga za
dusze zmarle bliskie mojemu sercu. Sw Rito modl sie za nami! Wierna czcicielka Aneta
784 Za pośrednictwem św Rity, proszę Cię Jezu Chryste abyś uleczył mnie duchowo i uzdrowił
zranienia , jakie noszę w sercu. Proszę Cię Jezu, ześlij na mnie Ducha Świętego, tak bym
podejmowała w życiu dobre decyzje. Rozwiąż moją trudną sytuację rodzinna tak, byśmy z moim
synem oraz mężem Grzegorzem odnaleźli spokój i szczęście. Proszę, oddal od nas złe wpływy i
osoby, które nam szkodzą.
Karolina
785 Święta Rito.
Najmocniej proszę wyjednaj mi te łaski o które modlę się co dzień u Ciebie. Proszę o odnowienie
relacji z mężczyzną którego kocham,o miłość, macierzyństwo, pozytywne zmiany. Daj mi szansę na
normalne życie.
786 ŚW. RITO, z całego serca dziękuję za wstawiennictwo u Boga, za Twoją pomoc i opiekę.
Proszę o pomoc w zatrzymaniu choroby nowotworowej u Mojego Męża Antoniego, o siły dla rodziny
w tym trudnym czasie.
ŚW. RITO NAUCZ NAS KOCHAĆ!
SW. RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Renata
787 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo:
- o łaskę ulgi w bólu i znalezienia dobrego lekarza
- o znalezienie dobrej pracy i zdrowie dla Marka
788 Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego aby pozwolił na szczęśliwe
zakończenie budowy domu i załatwienie z sąsiadami sprawy drogi a także błagam Cię o wszelkie
potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla Łukasza, Tadeusza i Anny. Św. Rito miej w opiece także
Danusię.
789 Święta Rito bardzo Cię proszę pomóz mojemu tatowi Edwardowi wyjść z nałogu
alkoholowego,proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny ,o znalezienie innej pracy dla mnie i mojego
meża,o znalezienie mieszkania,spokój serca ,zgode w rodzinie,aby mój syn nie zmarnował talentu
danego mu przez Boga.Miej moja rodzinę codziennie w swojej opiece.Alicja
790 Proszę o wyblaganie łaski zdrowia dla męża i siebie.Dunia
791 O Święta i Czcigodna Św. Ritto, padam do Twoich nóg pokornie prosząc Cię o opiekę, bo
poszłam na zwolnienie lekarskie, by uniknąć zwolnienia z pracy. Nasza Patronko Spraw
Beznadziejnych, Ty wysłuchujesz każdego, dopomóż i mi w znalezieniu pracy jeśli jest to zgodne z
Twoją wolą. Bóg zapłać. Marta
792 Święta Rito proszę Cię, aby Jezys Chrystus za Twoim wstawiennictwem obdarzył mnie czystym,
skromny, pokornym i cierpliwym sercem, abym był dobrym mężem, ojcem i pracownikiem. Z całego
serca dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
793 proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity o zdrowie dla Antoniego
794 prosze o dopisanie mojej intencji do sw Rity, nowenna wrzesniowa. Intenscji o pomyslne
zalatwienie odszkodowania za wypadek samochodowy.
795 Proszę o modlitwę za całą rodzinę oraz o szczęśliwy powrót do domu z wypoczynku
wakacyjnego.
Bogu niech będą dzięki.
Twoja czcicielka
Alina
796 Proszę o włączenie do nowenny następujących intencji:
O rozwiązanie trudnej sytuacji w pracy Oli;
O świętość życia Aleksandry i Łukasza, Mikołaja, Zuzanny, Aleksandra
O zdrowie i błogosławieństwo dla Reginy i Elżbiety
797 Święta Rito, proszę Cię, wstaw się u Boga w sprawie Anetki, o szczęśliwe rozwiązanie, o
dziecko, niech urodzi się zdrowe i wyposażone we wszystkie dary Ducha Świętego, o zdrowie dla
matki, o radość dla ojca i jego opiekę nad dzieckiem i żoną. Dziękuję. Teresa
798 Bardzo proszę o modlitwę by Sw.Rita czuwała nad moim synem Adrianem.
799 Błagam siostry o modlitwę w intencji mojego syna o nawrócenie uwolnienie z nałogów i aby
odnalazł Boga w swoim życiu. Blagam św.Rito pomóż.
800 Proszę o modlitwę o umorzenie sprawy i znalezienie lepszej pracy.

801 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia przeze mnie pracy zgodnej z Bożym powołaniem, w
firmie i przy projektach które będą służyć ewangelizacji i przybliżaniu ludzi do Boga a jednocześnie
takiej która zapewni tez środki do godziwego życia naszej rodzinie i przyniesie tez mi samej poczucie
wypełnienia misji i wykonywania wartościowej pracy.
Z Panem Bogiem,
Luiza
802 Św Rito
Dziekuje Ci za wszystkie otrzymane łaski i Twoje wstawiennictwo. Proszę nie przestawaj mnie
wspierać i otocz mnie jeszcze bardziej swą opieką. Pomóż mi szczególnie w tej jednej znanej Tobie
intencji
Grzegorz
803 Święta Rito, proszę wstawiaj się u Boga za synami: Janem i Jędrzejem,
aby odnaleźli swą drogę w życiu, w imię Jezusa Chrystusa Pana naszegoEwa
804 Święta Rito
Błagam Cię pomóż nam aby syn Michał znalazł drogę do domu i Boga. P.W
805 Święta Rito dziękując za dotychczas otrzymane łaski proszę o dalsze wstawiennictwo w moich
intencjach:
Oby wnuk Janek nawrócił się do Kościoła i przestał być WROGIEM wiary, Boga i Kościoła
O zdrowie dla Ani, Teresy i mamy Heleny.
O poprawę bardzo trudnej sytuacji finansowej i możliwość powrotu do miejsca urodzenia.
806 Św Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc dla
mojej rodziny, o zdrowie, o pomoc w szkole córce oraz o pomoc w sprawach zawodowych Twoja
wierna czcicielka
807 Bogu znane intencje
808 Bardzo proszę o modlitwę w intencji , żeby w O wszystko się dla nas dobrze poukładało i o łaskę
nawrócenia dla Joli.
809 ŚW.RITO błagam wyproś u Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej pomoc dla Łukasza
trzeżwość ,nawrócenie ,przemianę życia napełnij go Duchem świętym ,strzeż od złego
,kłopotów.Błagam wyproś zgodę i trzeżwość w rodzinie by wszystko się poukładało.Jezu Ufam Tobie.
Maria
810 Święta Rito proszę Cie o wstawiennictwo, aby Adrian zdał egzamin praktyczny na prawo jazdy.
Proszę uproś dla Niego potrzebne łaski.
AZ
811 Moja modlitwe chce skierowac do Sw. Rity w nastepujacych intencjach: o powrot do zdrowia dla
Diany u ktorej stwierdzono nawrot choroby nowotworowej, o nawrocenie dla pewnej Osoby, o
potrzebne laski dla syna I calej rodziny. Prosze Sw. Rite o wstawiennictwo u Pana Boga.
812 proszę o modlitwę w intencji Paulinki o zdrowie i dary Ducha świętego w nowym roku szkolnym,
oraz o wstawiennictwo św Rity z prośbą o Boże błogosławieństwo
813 Święta Rito, wyproś łaskę żywej wiary dla moich bliskich.
Basia
814 Proszę o modlitwę w intencji o dobre wyniki w pracy i aby jej nie stracić oraz o dobrego męża .

815 Kochana Świeta Rito pomoz mojej coreczce Karolince zeby crp spadlo i mozna bylo pojsc do
domu ze szpitala by byla zdrowa by te bialoko zniknelo i zeby byla zdrowa blagam z calego serca
816 Proszę o dołączenie poniższej intencji do nowenny do Sw.Rity
Sw.Rito proszę wymódl mi powrót Pawła i uzdrowienie naszych serc i naszej relacji, proszę o dar
małżeństwa dla nas.
Małgorzata
817 Dziękuje Ci święta Rito za wszelki łaski wyproszone dla mnie i Kasi. Proszę Cię o dar
prawdziwej miłości dla nas oraz o dojrzałość dla Kasi do bycia w związku ze mną.
818 Za Katarzynę o szczęśliwe zakończenie studiów oraz pomyślną obronę pracy magisterskiej.
819 O wyzwolenie ze zniewolenia okultystycznego rodziny Tarnawskich.
820 W inrencji Moniki i naszej relacji.Jezu Ufam Tobie!
821 W podziękowaniu za szczęśliwe narodzenie Helenki, proszę o Boże błogosławieństwo dla niej i
jej rodziców Magdy i Pawła.
Dziękuję
822 Św. Rito proszę wyproś łaskę dla mojego męża by wyzwolił się z nałogu picia piwa oraz żeby
pogodził się ze swoją matką.
-Anka
823 drogie Siostry, zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o modlitwę za mnie i moją intencję, którą
jest z prośba o powrót do pracy na Komendzie Policji. Bardzo podobała mi się ta praca była ona moją
pasją, no i pod kierunek moich studiów jakim jest Bezpieczeństwo Narodowe. Modlę się w tej intencji
już prawie rok, bo 28 września mija rok, odkąd tam nie pracuję. I bardzo żałuję, ale niestety
nieporozumienia pomiędzy mną a współpracownikami, jak i przełożonym, jak również opinie
nieprzychylne na mój temat mimo moich starań doprowadziły do wypowiedzenia umowy ze mną. Też
moje rozmowy z przełożonym w tej sprawie by nie dało się mnie zatrudnić na stałe, bo byłam
zatrudniona tylko przez okres 6 miesięcy na zastępstwo nie przyniosły zamierzonego rezultatu.
Niestety stwierdził, że musi się kierować opiniami innych osób i że na dzień dzisiejszy nie ma dla
mnie pracy , nie tłumacząc mi mimo mojej prośby by powiedział co to za opinie były na mój temat.
Więc ja zdenerwowana wyzwałam go i teraz widzę ze to był mój błąd też ze tak nerwowo na to
wszystko zareagowałam , i teraz martwię się że zablokowałam sobie już drogę powrotu tam do pracy,
mimo ogłaszanych przez z nich naborów na podobne stanowisko na którym byłam. Nie widzę wyjścia
z tej sytuacji mimo iż wysyłałam kilkakrotnie dokumenty aplikacyjne ponownie do Niego z prośbą o
zatrudnienie mnie, jednak za każdym razem mi odmawia, twierdząc że wybrano inną osobę. Co mam
robić? Zastanawiałam się nad tym czy aby nie zostawić już tego miejsca w spokoju to znaczy nie
myśleć o tym co się stało i poszukać gdzie indziej pracy, jednak mimo iż pracowałam przez ten ostatni
rok gdzie indziej też tylko na okres właśnie tego ostatniego roku bez umowy o pracę na stałe, to
jednak nie mogę zapomnieć o tej pracy , którą miałam na Komendzie na Policji, tak się cieszyłam że
się tam dostałam, i myślałam że jest wszystko w porządku , a tu takie coś, co robić jak z tego wyjść,
czy jest szansa mimo że już nie ogłaszają tam naboru na stanowisko, bym mogła tam wrócić? Proszę o
to Pana Jezusa, Najświętszą Maryję i teraz Św. Ritę. Bo bardzo mi zależy na tej pracy i tak czuję
wewnętrznie , że ta praca tam to moja droga życiowa i powołanie, ale czy mogę być pewna w takich
okolicznościach?, A jednak mnie tam ciągnie, i bardzo na nich zależy, co robić w takiej sytuacji?
proszę o modlitewną pomoc Siostry. Z góry dziękuję za odpowiedź i dam znać jaki rezultat tych
modlitw, bo nie chce czekać w nadziei że coś się zmieni przez kolejny rok w tej mojej sprawie,
dlatego wybrałam Św Ritę bo w końcu od spraw trudnych i beznadziejnych.
Szczęść Boże,

Małgorzata.
824 Święta Rito, proszę o łaskę zdrowia, o łaskę dobrej, stabilnej pracy. Proszę żeby moje problemy
finansowe i mieszkaniowe skończyły się. Proszę niech skończy się dla mnie samotność i depresja.
Proszę Święta Rito o twoje wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Maryi, T.C.
825 Św. Rito, oddaję Tobie panią Podgórską, Stefana, Tymona oraz wszystkie dzieci, które uczę w
tym roku. Oddaję Tobie mojego brata, wyproś mu łaskę nawrócenia i zbawienia.
Karolina
826 Święta Rito ! Dziękując za Twoją opiekę i otrzymane łaski proszę Cię - wspieraj mnie nadal w
mojej modlitwie i wypraszaj łaskę szybkiego rozwiązania naszego problemu finansowego oraz wpłaty
drugiej raty za studia córki. .
Beata
827 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw. Rity w intencji Roberta, z okazji jego urodzin, o
potrzebne Laski dla Niego.
Bog zaplac
Renata
828 św. Rito---o ratunek wyjścia z długów, już nie mam siły, już nie daję rady.....poddaję się
całkowicie woli bożej....Matce Najświętszej....św. Rito, gdzie jesteś ? wspomnij o mnie , nędzy
wielkiej Mateńce . Matko przepraszam za swoją ohydę grzechową---wybacz Mateńko
829 Świeta Rito leze w szpitalu jest tu taka dziewczynanktora urodzila blizniaki i jedno z nich jest
bardzo chore i mialo operacje spraw by wszystko bylo dobrze zeby to dziecko wyzdrowialo zeby
obydwa byly zdrowe i daj siele jej i jej rodzinie wspieraj ja i daj sile do walki strzez maluszka ktory
jestbw warszawie w ciezkim stanie daj mu zycie bo on niczym nie zawinil
830 Święta Rito.bardzo Cię proszę o opiekę nad moją córką i jej nienarodzonym dzieckiem.
831 Za wstawiennictwem św. Rity proszę Boga o zaprzestanie gnębienia mojej siostry Barbary przez
osoby jej znane i wcześniej przyjazne. Opiekuje się ona starannie ich ojcem a spotyka się z obelgami i
złośliwością z ich strony. Jezu ty się tym zajmij.
Elżbieta
832 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci, o pomyślne rozwiązanie spraw z praca i
mieszkaniem.
833 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę zdrowia dla Magdy, Ireny oraz
o wiarę i miłość w rodzinie Elżbiety i łaski potrzebne jej dzieciom, o pomoc w nauce dla Magdy.
Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla Andrzeja , Asi , Łukasza, Krzysztofa Z..
Bóg zapłać.
Agnieszka
834 Proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo u Boga dla mojej rodzinny. Proszę by się wszystko
ułożyło, proszę o cierpliwość i mądre wybory w życiu codziennym, bym mógł znaleźć spokojniejszą
pracę i budować rodzinę. Dziękuje Ci Rito za wszelką pomoc jakiej doświadczyłem przez Twoje
wstawiennictwo u Boga w trudnym czasie. Paweł
835 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę zdrowia duszy i ciała dla mojego
taty, o uzdrowienie dla mojej mamy, syna Tomasza, Jadwigi H., Jadwigi W., o pomoc w nauce
synowi i jego przemianę oraz w intencjach mojego rodzeństwa i ich rodzin o wiarę i miłość, o
zdrowie duszy i ciała, o wyzwolenie z nałogów, o pomoc dla brata w sprawach związanych z jego
firmą (po ludzku nie do rozwiązania), o dobrą pracę, o łaski potrzebne dla brata Tomasza, a także o

zdrowie dla cioci Jadzi, Stasi, Witolda, Ireny, Józefa oraz w intencji ich dzieci o łaskę wiary, miłości i
wyzwolenie z nałogów.
Proszę też o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w mojej intencji, i rozwiązanie problemu Panu
Bogu wiadomemu, o pomoc w pracy.
Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę wiary dla moich braci Rafała i
Tomasza oraz o wyzwolenie z nałogów, zdrowie a także w intencji ich rodzin o pojednanie się, miłość,
wiarę. Proszę też o łaski potrzebne mojej siostrze Eli o wiarę, miłość w jej rodzinie, zdrowie, o łaski
potrzebne mojej siostrze Ani, dziękuję za szczęśliwe urodzenie syna Ani. Proszę też o łaskę wiary dla
Jerzego, Piotra i ich przemianę. O łaskę wiary Amelce, Julii, Paulinie, Gabrysi, Łukaszowi, Jasiowi.
836 Droga Święta Rito,
Proszę Cię o wstawiennictwo w intencji łaski nieba dla wszystkich dusz, a szczególnie dla dusz ludzi
konających, bliskich śmierci, którym grozi wieczne potępienie, których kiedykolwiek skrzywdziłam,
dla dusz w czyśćcu cierpiących, jak również w intencji uzdrowienia mnie ze znanych Panu Bogu
Miłosiernemu chorób duszy i ciała, a także błogosławieństwa w pracy.
Bóg zapłać.
Teresa
837 Święta Rito,
pomóż mi, abym zdobyła pieniądze, bo nie mam żadnych.
Nic nie mam.
Pomóż mi abym wygrała nagrodę pieniężną.
Spraw proszę, aby babcia zmieniła swoje postępowanie i rozmawiała z nami.
Proszę spraw, abym miała rodzinę, bo nie mam żadnej.
838 Kochana Orędowniczko u Pana Boga.
Dziękuję Ci całym sercem za otrzymane łaski,za Twoją opiekę nad nami.
Nie ustaję w błaganiu o Twoje wstawiennictwo u naszego Pana,Jezusa Chrystusa-za moją
Rodzinę.Za moje małżeństwo. Proszę dopomóż nam być dobrymi.O uzdrowienie naszych ran i lęków.
O wzajemną miłość i pokój w naszej Rodzinie.Abyśmy byli sobie bliscy. Abyśmy byli dla siebie
pomocą,abyśmy zawsze ufali Panu Bogu i umieli Ciebie prosić o pomoc w tych sprawach trudnych i
beznadziejnych. Święta Rito -módl się za nami.amen
gosia
839 Święta Rito.
Dziś dziękuje za wyproszone za Twoim pośrednictwem łaski które Miłosierny Ojciec wysłuchał.
Proszę o dalszą modlitwę za moich bliskich o zdrowie zgodę szacunek i miłość w rodzinie a
szczególnie o szczęśliwy poród dla córki Darii i maleństwo które się urodzi by było zdrowe.
Dziękuj i prosi Basia
840 Proszę o modlitwę i wstawiennictwo Św. Rity za Piotra o jasność umysłu w nowym roku
akademickim , o pracowitość oraz siłę dla jego woli. Bóg zapłać
Mama
841 Sw.Rito proszę o zdrowie dla Bożenki,chorej na raka.Sw.Rito módl sie za nami.Zuza
842 Błagamy o modlitwę za nasze Dzieci Oliwię i Darię. Prosimy aby Oliwia zaczęła lepiej się uczyć i
aby pozytywnie przeszła testy w poradni psychologiczno pedagogicznej a Darusia zaczęła kiedyś
samodzielnie chodzić i mówić Ufni rodzice Beata i Sławek.
843 O Boga w sercu i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków rodziny. O zgodę i wzajemny
szacunek między moim mężem a ojcem. Alina
844 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski i proszę o odnowienie kontaktów z synem Łukaszem i
wnuczką Mają.

845 przez wstawiennictwo św Rity prosimy o znalezienie przez Janka dobrej pracy. Zdrowie i
pomyślność dla całej Rodziny. Aby Córcie dobrze się rozwijały, a młodsza zaczęła w końcu mówić i
nadgoniła równieśników. O niebo dla taty Kazimierza i zmarłych z naszych rodzin.
846 Najukochansza Św. Rito
Błagam Cię o cud zdrowia dla mojej Ani, którą czeka rezonans główki i której podejrzewają straszną
chorobę genetyczną. O dobre wyniki badań dla niej oraz dla mamy i taty. Pamiętaj też o reszcie mojej
rodziny. Proszę Cię o pokój między nami.
Kocham Cię
Twoja M
847 Św. Rito, proszę o uzdrowienie dla moich Rodziców, dla L. i dla mnie.
O łaskę nieba dla zmarłej św.p. G.
K.

