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Intencje z dnia 12 kwietnia:
857 Św Rito proszę Cię o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża, który jest chory na łuszczyce
oraz od lat walczy z nadwagą.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
858 Proszę o modlitwę o zdrowie dla Rodziny i znajomych.
859 Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego chłopaka. Abyśmy mogli stworzyć kochający
związek pomimo wszelkich przeciwności. Abyśmy mogli wspólnie dziękować Panu Bogu.
860 Ukochana św. Rito,
Dziękuję za przemianę serca Marcina, za uratowanie małżeństwa Marcina i Agatki, za szczęśliwą
operację nóżki Maciusia. Błagam o wstawiennictwo za nimi, o zdrową nóżkę dla Maciusia (żeby
normalnie chodził), o zdrowie dla niego, dla Przemka, Dominika, Weroniki, dla całej rodziny. Proszę
Cię wyproś łaskę powrotu na drogę wiary dla Stasia, Marcina, Dawida, o spowiedź świętą. Proszę o
modlitwę o łaskę rodzicielstwa dla Małgosi i Dawida, dla Anetki i Marka, dla Małgosi i Michała.
Niech się stanie wola Naszego Pana.
861 Kochana ŚW. Rito moja wielka oblubienica proszę Cię bardzo gorąco o Twoje wstawiennictwo w
mojej gorącej prośbie. Proszę Cię o zdanie matury z matematyki dla mojej córki Natalii.
Święta Rito całą nadzieję pokładam w Tobie. Proszę wybłagaj mi u Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego
łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Proszę o modlitwę.
Pozdrawiam Małgorzata
862 Droga św. Rito prosze o zdrowie dla mamy, aby leczenie pomogło jej pokonac to ciężką chorobe.
863 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Najwyższego w wiadomej Ci sprawie dotyczącej mojej mamy.
Wiola
864 Święta Rito wspieraj moje dziecko i wnuka modlitwą u Pana Jezusa Miłosiernego .Niech pomoże
im odzyskać zdrowie duchowe i fizyczne.prosi mama i babcia Sofia HJ JEZU UFAM TOBIE.
865 Drogie Siostry bardzo dziekuje za wiadomosc z przypomnieniem o nadeslanie intencji.Akurat w
tym momencie bardzo potrzebujemy z rodziną gorliwej modlitwy.Bardzo prosze o modlitwę w
intencji mojej siostry Ani ktora od 3 lat jest inwalidką w wyniku rozległego wylewu w wieku 34lat
,obecnie Ania znajduje się w szpitalu po udarze pnia mózgu.Święta Rito proszę Cię miej w swojej
opiece moją Kochaną Siostrę Anię jej dwie córki oraz męża. Święta Rito pomóż mojej siostrze Ani
cudownie wyzdrowieć.
866 prosze o dopisanie do nowenny kwietniowej intencji do sw Rity. Intencja o uzyskanie
odszkodowania finansowego, odszkodowanie za wypadek drogowy.
867 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta i Ani, szczęśliwy poród dla mnie oraz o dar rodzicielstwa dla
Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara. Prosze o dar zdrowia dla małej Ady.

868 Uprzejmie proszę o modlitwę za Tadeusza J. w intencji jego powrotu do zdrowia i o dobre wyniki
badań lekarskich.
869 Najdrozsza Swieta Rito,
Blagam o Modlitwy i wstawiennictwo do Naszego Pana Jezusa umilowanego o to, by Christian nie
zawiodl mojego syna i mnie. Niech dotrzyma slowa i swoich obietnic da mu parce. Prosze, by to juz
sie dokonalo. Niech sie odezwie, pojawi. Prosze, aby uczucie mocne i uczciwie do mnie wrocilo mu.
Blagam bysmy stali sie jak najszybciej Rodzina i zyli po Bozemu kochajac sie i szanujac. By Joanna z
Christianem stworzyli nowy dom i godnie starzeli sie. Blagam o zdrowie dla nas wszystkich. (dla
Christiana o wyjscie z traumy przeszlosci wojennej). Uregulowanie trudnej sytuacji rodzinnej Joanny,
dla wszystkich finansowej i profesjonalnej. Prosze chron mnie od depresji i leku o przyszlosc. Aby
Chris wzial mnie pod swoja Opieke.Bysmy juz byli razem. Blagam o Ochrone od zla wszelkiego dla
podatnych mlodych dzieci i dla nas. O pomoc dla syna o odsuniecie od towarzystwa i uzywek. By
Christian zostal jego opiekunem, ojcem normalym i szanujacym, jakiego nie mial. Dla corki blagam,
by dala dobrze sobie rade w nowej pracy. Postaw Sw. Rito na drodze corki i syna dobrych i
wartosciowych towarzyszy zycia.
Wypros dla nas Zdrowie Milosierdzie Opatrznosc i Laski Boze na cale zycie. Amen
870 O prawdziwe nawrócenie Kamila, o uwolnienie od złego, wyleczenie zranień, porzucenie
grzesznego życia, rozpalenie miłości do Boga, o czystość myśli, serca i ciała, o porzucenie wszelkich
nałogów, złych duchów, kłamstw, kłótni, przekleństw, o uwolnienie z złości, nienawiści, agresji,
kredytów, hazardu,( o to żeby pospłacał obecne kredyty i nie zaciągał nowych, próżności, pijaństwa,
nieczystości, niedojrzałości, przeklinania, pogardy, kłótni, o przemianę serca wedle woli Bożej oraz o
dary Ducha Świętego, o dobre pokorne serce dla Niego, żeby był dobrym mężem i ojcem jak Święty
Józef, o wierność, prawdomówność ), o dobre decyzje, za zatwardziałych grzeszników, za dusze
czyścowe, za ateistów, za kapłanów i siostry zakonne, za zmarłych, chorych i cierpiących,
konających, za samobójców, opętanych, za cały Kościół i Ojca Świętego, za uwolnienie, zdrowie i
potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie, w szczególności prośba o uzdrowienie z łysienia
plackowatego dla mojej mamy, za zdrowie dla mnie, i potrzebne łaski, uwolnienie aparatu mowy
żebym nie miała problemów z wysławianiem, o dobrego wierzącego męża i ojca rodziny, o dobrą
ambitną pracę zawodową, o zdrową skórę, za Narzeczonych Jadwigę i Kamila, by wzrastali w swojej
miłości i wierności, a także żeby wzrastali w żywej wierze, o święte szczęśliwe Narzeczeństwo i
Małżeństwo, o pomyślność w pracy dla nich, lepsze zarobki, żeby ruszyły przygotowania do ślubu,
jeślii taka wola Boża, za chorych i cierpiących, za zmarłych, we wszystkich intencjach NMP, mojej
mamy i moich, za Marka o jego przemianę, o zdrowie Gabrysi i szczęśliwą operację dla niej.
871 Święta Rito, dziękuję Ci za wypraszane łaski i opiekę nad moimi bliskimi.
Dziś proszę szczególnie w intencji
Agaty- o zdrowie, błogosławieństwo Boże w maturze, właściwy wybór studiów , dobrych ludzi i
odpowiedniego, kochającego człowieka w jej dorosłym życiu
Krzysztofa-, o powrót do zdrowia i dobrą pracę
Kuby- o zdrowie , błogosławieństwo Boże w życiu osobistym i zawodowym, o miłość, o dobrych
sąsiadów i szczęście w jego przyszłym miejscu zamieszkania
Wojtka i jego rodziny
Ewy, Maćka- o zdrowie i potrzebne łaski
O łaskę wiary dla moich bliskich, szczególnie dla dzieci i wnuków, chrześniaków,
Miej w opiece mnie i wszystkich mi bliskich, chroń nas od złego i prowadź do Pana Boga.
Święta Rito, módl się za nami .
872 BLAGAMY O DAR MODLITWY UZDROWIENIA NASZEGO SYNKA ADRIANA ABY
UNIKNĄŁ ON CALKOWICIE OPERACJI SERCA ABY BADANIA W ANINIE. WYSZLY
DOBRZE.BLAGAJA RODZICE KATARZYNA I CEZARY.
873 Proszę o dodanie moich intencji do nowenny do św. Rity

1. Przez wstawiennictwo Matki Przenajświętszej, Św. Rity i Wszystkich Świętych w intencji Bogu
wiadomej, tak bardzo dla mnie ważnej. Błaga Miłosierne Serce Jezusa Ilona
2. Proszę Św. Ritę o pomoc w moich studiach, oraz w sprawach finansowych. Proszę abym zdała
wszystkie egzaminy.
3.Proszę o Boże błogosławieństwo oraz głębokie nawrócenie dla mnie i mojej rodziny, oraz dla
Marka, Mariusza i Tomasza.
4.Proszę o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego o.Wenantego Katarzyńca, o uznanie cudu
za jego wstawiennictwem oraz o pomoc w realizacji filmu o nim.
874 Św. Rito z całego serca proszę Cię o opiekę Twoją, Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej
nade mną, moim ukochanym mężem Przemkiem i nad naszym nienarodzonym synkiem Marcelem, o
zgodę, szacunek i miłość w naszej rodzinie. Proszę umacniaj nasze małżeństwo każdego dnia, daj nam
obydwojgu siłę do walki z naszymi słabościami. Pomóż nam w pracy nad sobą i nad naszym
związkiem.
Św. Rito wlej proszę w serce Przemka spokój i wiarę tak by obdarzył mnie swoim pełnym zaufaniem i
już nigdy się ode mnie nie odwracał.
Św. Rito poprowadź mnie i Przemka prostą drogą do kościelnego sakramentu małżeństwa.
Św. Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo i tak wielki dar jakim jest nowe życie. Proszę dopomóż mi
urodzić zdrowe dziecko, proszę wstaw się do Pana Boga i Jezusa Chrystusa by nasze dziecko urodziło
się bez wad wrodzonych, bez upośledzenia i opiekuj mną bym po porodzie wróciła do pełni sił oraz
zachowała zdrowie potrzebne do opieki nad dzieckiem.
Św. Rito dopomóż mi urodzić syna w terminie, bez komplikacji, dopilnuj proszę by był zdrowy i
prawidłowo się rozwijał, dorastał. Wyproś proszę dla mnie u Pana Boga i Jezusa Chrystusa
bezpieczny i łatwy poród i szybki powrót do pełnej sprawności. Dbaj proszę o mnie, o męża i naszego
syna.
Św. Rito proszę o dar trwania w zdrowiu, o wyzdrowienie z dotychczasowych chorób dla mnie,
Przemka i naszych najbliższych.
Proszę wstaw się za mną bym jeszcze przed porodem wydobrzała, wyleczyła kontuzję kręgosłupa i
zapalenie pęcherza moczowego.
Św. Rito proszę o powodzenie w nowej pracy, o to bym przyniosła chlubę firmie i dumę mojemu
przełożonemu oraz ukochanemu Przemkowi.
Św. Rito proszę o spokój i wieczne odpoczywanie dla mojego kochanego chrzestnego Waldka.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
875 O UZDROWIENIE BRATOWEJ MAGDALENY.
876 Św. Rito.
Z głębi serca dziękujemy za Twoje wstawiennictwo. Gorąco prosimy o łaskę zdrowia, wewnetrznego
spokoju dla całej rodziny. Prosimy także o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla naszego dziecka które
wkrótce ma przyjść na świat. Pomóż dobrze przygotować się nam rodzicom do tej roli oraz
rodzeństwu.
Proszę Cię także o wysłuchanie w Tobie znanej intencji oraz za mojego brata o wyleczenie z depresji i
chęć do życia.
Twoi czciciele
877 Dziękuję za wszystko.Teraz jest to trudny okres w moim życiu ale wierzę w Boski Plan.
Proszę Cię Świeta kochana Rito módl się za mnie i za moje życie by było enklawą miłosci pańskiej, a
nie horrorem jak dotychczas.
Proszę o poprawę materialną i miłość i szczęście.
Radek S.
878 o uzdrowienie moich relacji z ludźmi !

879 Swięta Rito dziękuję żę mogę się do Ciebie zwracać. Niezmiennie proszę o dar macierzyństwa dla
Matyldy, o dar zmian dla Magdaleny i odzyaskanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie zmiennie
prosze takze o zdrowie dla nas. Czcicielka
880 Dziękuję Święta Rito za wszystko ,uprość u Pana Boga łaskę zgody w rodzinie niech każdy
spojrzy na to wszystko co się wokół naszej rodziny dzieje oczami Pana Boga.nie
Za wszystko jestem winna i moje siostry trwa to już 11 lat i ciągle to samo.Nikt z domowników nie
wstawi się za mną tylko Ty.
Niech w naszych sercach znajdzie się odrobina miłości , wyrozumiałości względem siebie i wielkie
wybaczenie.
Upraszaj mi u Pana Boga siły ,zdrowie na każdy dzień i dla całej rodziny potrzebne łaski w
codziennym życiu.
Twoja czcicielka
881 Moja Patronko, opiekunko, pocieszycielko, wstawienniczko dziękuję Ci za każde wstawiennictwo
u naszego Pana i proszę o wstawiennictwo w intencjach noszonych w sercu.
882 Święta Rito, proszę wstawiaj się za mną do Naszego Ojca o dar głębokiej, prawdziwej wiary dla
mnie.
Tomasz
883 Święta Rito, błagam Cię o ratunek dla mnie w pracy, o zmiany na lepsze, nawrócenie pewnych
osób oraz mojego męża, o zgodę i pokój w naszej rodzinie i pomoc w nauce dla dzieci.
884 ŚW. Rito,
Proszę cię aby w naszej rodzinie zapanowała trzeźwość, abyśmy wszyscy razem znowu mogli usiąść i
cieszyć się sobą. Niech to dzieciątko, które przyjdzie na świat żyje w godnych warunkach i oby
sprawiło nawrót z tej okropnej choroby.
885 Dzieki o pani za wszystko w czym nam pomagasz , odczuwam Twoja pomoc bardzo wyraznie ,
zawsze jak o cos prosilem to bylo nam dane. Tym razem Blagam dopomoz zeby nasze dokumenty
pobytowe w koncu przyszly , zeby te testy co mam miec 26 maja zeby sie powiodly , zeby moja zona
w koncu odwazyla sie ponownie jezdzic . Widze ze call czas otaczasz Mona corke swa opieka , dzieki
Ci pani .
Mariusz
886 ŚWIĘTA RITO BŁAGAM O POMOC FINANSOWĄ.
887 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
888 Św. Rito proszę i błagam Cię pomóż mojej córce (Tobie i Bogu znane intencje).
Twoja czcicielka. Dziękuje z całego serca.
889 Proszę o modlitwę " o uzdrowienie wewnętrzne, a w szczególności o uzdrowienie z lęków".
Prośba o intencję dotyczy mojej osoby.

890 Święta Rito. Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę Cię o dalsze wstawiennicto, o zdrowie dla mojej
mamy, pomyślne zdanie matury przez syna, opiekę dla starszego syna na studiach, o potrzebne łaski,
wiarę, nadzieję nalepsze jutro.
891 Ukochana Św. Rito prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo przed Panem Jezusem Miłosiernym
za nami. Uproś nam łaskę uzdrowienia duszy i ciała ,łaskę nawrócenia dla syna , jego miłość i
szacunek do nas, uproś rozwiązanie naszych trudnych spraw finansowych i w pracy. Prosimy Cię Św.
Rito módl się za nami. Dziękujemy za wszelkie dobro otrzymane od Ciebie.
O modlitwę prosi rodzina.
892 Bardzo chciałabym podziękować Panu Bogu, że po prawie 4 latach
mojej walki w sądzie o małżeństwo, sąd nie orzekł rozwodu.
Panie Jezu proszę pomóż mojemu mężowi zobaczyć w tym orzeczeniu
znak od Ciebie, pomóż mu zrozumieć, że cały czas troszczysz się o
nasze małżeństwo. Bardzo chciałabym porozmawiać z moim mężem.
Dobry Boże, jeśli jest to Twoją wolą, to proszę poprowadź nas do
takiej rozmowy i pozwól nam ze sobą porozmawiać, bo dawno tego
nie robiliśmy i bardzo się tego boję. Proszę, aby mąż dał nam szansę.
Bożena
893 O cud uzdrowienia z choroby autoimmunologicznej, uzdrowienie jajników, cofnięcie
przedwczesnej menopauzy i przywrócenie płodności. O dobrego kochającego męża, poczęcie i
urodzenie zdrowego dzieciątka. Zdrowie dla mamy. Nawrócenie Krzysztofa i Adama,
błogosławieństwo w pracy, dobrych klientów, żeby kolejne osoby się zgłosiły na szkolenia. O
sprzedaż prac, abym mogła opłacić leczenie i zrobić implant. Jeśli Krzystof jest wymodlonym
kandydatem na męża to o rychłe zaręczyny i ślub sakramentalny. Błogosławieństwo dla Zuzanny i
Eweliny z rodzinami. O zdrowie dla Pani Joanny.
Czcicielka
894 Święta Rito.pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo za Tomkiem-moim bratem u miłosiernego
Boga ,by Stwórca błogosławił Mu w nauce języka niemieckiego, a zwłaszcza w pisaniu i obronie
pracy licencjackiej, a mnie postawił na mojej życiowej drodze dobrego i kochającego męża, abym nie
była samotna. Pomóż nam, o Wielka Święta, błagam!
895 Święta Rito, pokornie proszę pomóż mi, bym wyszła za mąż. Proszę o dobrego i kochającego
męża. Barbara
896 proszę o rozwiązanie problemów finansowych oraz za naszą rodzinę o pokój wzajemne
zrozumienie i miłość
897 Droga Święta Rito dziękuję Tobie Bogu Maryi i Jezusowi za wszystko proszę o dalszą pomoc i
ochronę od nieszczęścia proszę o zmianę mieszkania a jeśli lepiej żebyśmy zostali na oak street to
niech tak będzie Proszę za Franciszka o dobra spowiedż i żeby się Sebastian z nami rozliczył i żeby
się udało w tym w czasie pobytu w Polsce zrobić docieplenie o zdrowie dla wszystkich chroń nas od
nagłej i niespodziewanej śmierci pomóż podjąć właściwą decyzję kiedy wrócić do Polski o zgodę i
przebaczenie mojej mamy Czesławy dla jej rodzenstwa obym w tej ciąży przytyła jak najmniej i aby
sąsiedzi byli życzliwi i położne mam marzenie aby moja córka którą urodzę aby była do mnie
podobna i aby warzyła do 3 kg o lekki poród o pomoc finansową wyjście z długów o zdrowie dla
Piotrka ażebym nie miała nieprzyjemności z powodu nieszczepienia moich dzieci i oby nikt mi ich nie
odebrał dopóki nie dorosną o miłą healfier vizitor oby niktsię nie doczpił w ile osób mieszkamy a jak
mają byc problemy to prosze o większe mieszkanie chroń moje dzieci Rito oby mój mąz wrócił do
Boga proszę abym miała odwagę powiedzieć mojej rozinie o ciaży i jakto możliwe to proszę aby mój
mąz i jego bracia dostali prace bez pośredników i aby Sebastian oddał nam pieniądze bo sąnam bardzo
potrzebna prosze za dusze Marii Sandeckiej Edwarda i michała raruj grzeszników DZIĘKUJĘ ZA
WSZYSTKO DOROTA PRZEPRASZAM ZAOGROM PRÓSB CHOŃ MOJA RODZINĘ OD

POTĘPIENIA I NIESZCZECIA UWOLNIJ MNIE OD LĘKU O MOJE DZIECI ŻE MOGĄ MI
ZOSTAĆ ODEBRANE KTÓZ JAK BÓG
898 W intencji nawrócenia mojego teścia, jego uzdrowienia. Nawrócenia mojego męża, jego powrotu
do rodziny, pojednania z córkami. Zerwania z grzechem cudzolostwa, z kochanką, wspólnej walki o
rodzinę. Św Rito zanieś prośby, byśmy zechcieli i umieli odbudować naszą rodzinę, bysmy mogli iść
dalej drogą wyznaczoną przez Boga, by przysięga małżeńska nie była tylko tekstem wypowiedzianym
przed ludźmi, ale bysmy umieli się z niej wywiązać względem siebie i Boga.
899 Św. Rito proszę Cię o poprawę relacji z moją mamą i siostrą.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
890 Patronko rzeczy trudnych i niemożliwych, proszę o wstawiennictwo w
sprawie pomyślnego przebiegu rozprawy apelacyjnej.
Proszę o wsparcie naszego Pana Jezusa Chrystusa, abym podczas rozprawy
wszystko szło po mojej myśli, aby zarzuty jakie zostały przedstawione w
apelacji zostały zaakceptowane i żebym wygrał apelację.
Z poważaniem,
Grzegorz
891 Ukochana Sw Rito dziekuje Ci za wstawiennictwo i opieke!!! Prosze czuwaj nade mna i cala moja
rodzina, wypraszaj nam zdrowie i sily a bliskim zmarlym niebo. Sw Rito oreduj za nami i wypraszaj
boze blogoslawienstwo, dar wiary, nadzieji i milosci. Tobie polecam sprawy zwiazane z powrotem do
ojczyzny, walke z tradzikiem i nieplodnoscia w naszym zwiazku i ufam ze Ty je rozwiazesz w
najlepszy mozliwy sposob. Sw Rito modl sie za nami!
892 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, 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
893 Prosze o modlitwe za nasze malzenstwo, o poczecie i urodzenie zdrowych dzieci. Od lat zmagamy
sie z nieplodnoscia.
Marzena
894 Swieta Rito,
dziekuje Ci za wszystkie laski, ktore otrzymujemy za Twoim posrednictwem.
Wierze, ze i tym razem nie opuscisz mnie w potrzebie.
Prosze Cie o zdrowie dla calej Rodziny i pomoc w znalezieniu pracy.
Swieta Rto modl sie za nami, Swieta Rito wstaw sie za nami, Swieta Rito nie
pouszczaj nas
Twoja wierna czcicielka
Joanna
895 Święta Rito,Orędowniczko i Pośredniczko nasza u Pana Boga. Proszę Cię o wyproszenie u Pana
łaski uzdrowienia dla naszej rodziny. O uzdrowienie z nałogów dla mojego męża,oraz o to aby w
naszej rodzinie zajaśniała miłość. O miłosierdzie Pana nad nami -błagam. gosia
896 Moja intencja: O zdrowie dla brata i rodziców oraz dla mnie. O pozytywne rozwiązanie mojej
sprawy (Bogu wiadomej)
897 prośba o spotkanie błagam wiesz św. Rito o co chodzi
dziękuję że mnie wspierasz

898 W intencji dziękczynnej za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie duszy i ciała, Dary Ducha Św.,
opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Rity dla Olgi i S.Araia oraz Szymona i Eweliny. Aby Pan
pobłogosławił znajomość Olgi i S. Araia o łaskę życia w czystości przedmałżeńskiej. O wzrost wiary
dla rodziny, błogosławieństwo dla rodziców, brata i jego rodziny, chrześniaków, o poprawę sytuacji
finansowej rodziny. Aby Pan doprowadził do zerwania każdej znajomości córki, która Jemu się nie
podoba. W intencji Panu Bogu wiadomej. O życie wieczne dla śp.Mariana, Stefana, Zdzisława,
Stanisława i zmarłych przodków, ks.Stefana. We wszystkich intencjach w których obiecałam
modlitwę i proszono mnie o modlitwę. Jezu Ufam Tobie.
899 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w intencji całej mojej rodziny, o zdrowie,
błogosławieństwo Boże, o przebaczenie grzechów pokoleniowych, o uzdrowienie z choroby jamy
ustnej i uwolnienie od przykrego oddechu.
Patrycja
900 Święta Rito, proszę Cię o pomoc w odnalezieniu osoby, z którą mogłabym stworzyć szczęśliwy
związek i założyć rodzinę, proszę o pomoc w zbudowaniu mocnych fundamentów wiary i szczęścia
rodzinnego. Proszę pomóż abym miała dobrą pracę i pomocnych uczciwych ludzi na mojej drodze.
Błagam aby marzenia z pracą się spełniły. Proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, oddal ode mnie
wszystkie myśli i czyny złych ludzi, którzy bardzo mi zaszkodzili. Modlę się za nich, aby znów stali
się dobrzy i przyjaźni dla bliźnich. Proszę wysłuchaj mojej prośby.
901 Droga Święta Rito, znowu zwracam się do Ciebie z intencją i proszę Cię o wysłuchanie, wierzę że
i tym razem mnie nie opuścisz. Proszę Cię o zdrowie, miłość i pokój w mojej rodzinie. Proszę również
o pozytywne zakończenie dla mnie ważnej sprawy, żebym się dostała do upragnionej pracy, bo jest dla
mnie bardzo ważna. Droga Święta Rito wysłuchaj mojego błagania i chroń nas od złego. Święta Rito
Módl się za nami. Ania
902 Św. Rito proszę o zdrowie dla mamy Lucyny i mojego rodzeństwa i dla mnie i moich synów.
Spraw, aby Grzegorz znalazł prawdziwą miłość i lepszą pracę. Ja proszę o pomyślne wstawienie
zębów.
903 Za Twoim posrednictwem Swieta Rito prosze Cie o dobre rozeznanie drogi zyciowej, dary i
swiatlo Ducha Swietego szczegolnie na czas matury dla mojej corki Wiktorii - prosi mama
904 *pomóż mi święta Rito być szczęśliwa, niech mój mąż odpowie za krzywdę która wyrządził mnie
i synom.Aga
905 Proszę o modlitwę w intencji pewnej rodziny o rozwiązanie trudnych spraw, zdrowie duszy i
ciała, nawrócenie, uwolnienie i ochronę od złego, od nałogów, wszystkie potrzebne łaski i
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz dla Agnieszki, Izy i jej rodziny, a także o szczęśliwe
rozwiązanie dla Karoliny oraz dobrą pracę i zamążpójście dla Urszuli.
906 Św. Rito, Proszę Cię o zdrowie i prawidłowy rozwój nowo poczętego życia, które noszę pod
swoim sercem. Błagam o szczęśliwy poród. Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim
pośrednictwem. Aneta
907 w tej intencji chcę prosić Sw. Ritę aby wstawila sie wi nytencji mojej córki Iwonki, żeby
wyprosiła dla niej łaskę nawrócenia i pobożności , oddaliła od niej wszystkie złe przyzwyczjenia i
nałogi. żeby Duch Sw. napełnijjej serce miłością i spokojem . Zeby była dobrym człowiekiem .
908 bardzo proszę o modlitwę w intencji o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anet, Pawła
i synka Olusia oraz o zdrowie i lżejsza pracę dla Ewy.
Święta Rito módl się za nami!

909 Święta Rito proszę przez twoje wstawiennictwo ,aby Helena StEpień mogła otrzymać łaskę
dostapienia hwały nieba przez Chrystusa Pana naszego.
Twoja czcicielka.
910 Święta Rito proszę Cię o pomoc w błaganiu o zażegnanie ciężkiej choroby dla Zdzisławy, Alicji,
Małgorzaty, Wiesławy i Ani..
Proszę także w intencji młodych rodzin Oli i Marcina i ich dzieci oraz Jolanty i Piotra i ich dzieci aby
Bóg im błogosławił w trudnościach związanych z dziećmi.
Proszę także o pomoc w modlitwie o zdrowie dla Agnieszki. ZM
911 Święta Rito proszę cie z całego serca, uproś zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej mamy
Agnieszki. Byśmy mogli spokojnie wyjechać i wrócić w dniach od 07 do 14.05.2018r
Proszę Cie również o wstawiennictwo w intencji syna Grzegorza i jego żony o pomnożenie wiary,
żeby co niedzielę uczestniczyli we mszy świętej.
Proszę cie również o stałą pracę dla naszej córki Natalii i o to żeby znalazła uczciwego, wierzącego
męża i była szczęśliwa!
a dla siebie proszę o miłość w rodzinie i zdrowie. Proszę jeszcze o modlitwę w sprawie naszej firmy
krawieckiej, żebyśmy mieli klientów i wyszli z wszystkich kredytów oraz mogli spłacić wszystkie
zaległe i bieżące fv. Szczęść Boże Grażyna
912 Uprzejmie proszę o intencje:
- o uzdrowienie mojej Teresy
- o dobrą pracę dla Katarzyny
- o dobrego męża dla Katarzyny
dziękuję
Pozdrawiam,
Katarzyna
913 Bogu znane intencje
914 Święta Rito!
lekarko chorych, pocieszvcielko strapionych, wzorze prawdziwej świętości,
uproś łaskę uzdrowienia dla naszej córki Agnieszki.
Prosimy przybądź nam z pomocą święta Rito,
spraw, aby doznała skutków Twej opieki
wspieraj i umacniaj nas w chorobie i modlitwie..
Rodzice
915 Św Rito za wszystko Ci dziekuje, za otrzymane łaski, za zdrowie, za cudownego męza i dzieci
oraz za pomoc w trudnych sprawach, z Tobą wszystko jest łatwiejsze, bądż zawsze przy mnie i
prowadź nas przez życie z Bogiem . IRENA
916 Intencje do Św. Rity w kwietniu.
Św. Rito Patronko spraw najtrudniejszych zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą, jednocześnie
dziękując za otrzymaną już pomoc:
- Proszę Cię bardzo o wstawiennictwo do Boga, aby uprosić łaskę zdrowia dla mojej siostry W. W tej
chwili bardzo mocno boli ja lewa noga, mocno też jest opuchnięta, a do lekarza kolejka, dopomóż aby
opuchlizna zniknęła i ból ustapił.
- Proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Ani, o to by zniknęły torbiele na jajnikch, aby dostała
skuteczne leki i aby mogła zajść w ciążę, ciążę mogła donosić i żeby mogła urodzić zdrowe dzieici.
całej rodziny
- Proszę o pomoc, aby mojemu wnuczkowi M.w końcu zniknęła woda z uszu i więcej się nie
pojawiała, aby zaczął dobrze mówić bez jąkania się.
- Proszę o dar zdrowia dla mojej Mamy, aby ustąpił ból nóg, bioder,aby mogła dalej wciąż sama
chodzić i aby poprawił się wzrok.

- Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojego męża, aby odzyskał słuch.
- Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie.
- Prosze o łaskę zdrowia mojemu synowi P. oraz o to aby udało mu się wybudować wymarzony dom i
w nim szczęśliwie zamieszkać.
- Bóg zapłać!
M.
917 Św. Rito patronko spraw beznadziejnych proszę Cię pomóż mi podjąć ważne życiowe decyzje,
żebym mogła odejść od męża alkoholika,jeśli taka Twoja wola Panie.Podejrzewam, żę mnie zdradził
nie mogę Mu już ufać pomóż mi św. Rito odsunąć to z moich myśli, bo ciężko z tym żyć. Mojemu
mężowi daj siłę żeby przestał pić i pracował. Miej w opiece moją córkę, kieruj Jej wyborami
życiowymi żeby była blisko Boga natchnij Ją Duchem św. aby szybko napisała i obroniła prace
magisterską, pomóż Jej znaleźć pracę.. Daj zdrowie całej mojej Rodzinie. Dziękuje Ci za Twoją
opiekę i obecność, którą odczuwam przez cały czas. Daj mi poczuć się spokojnie i bezpiecznie. Jezu
Ufam Tobie, Bądź wola Twoja Panie Gosia
918 Świeta Rito spraw prosze aby mezczyzna ktorego kocham do mnie zadzwonil i umowil sie ze
mna, spraw zebysmy byli razem
919 Św.Rito powierzam Ci w modlitwie opiekę nad poczętym dzieciątkiem syna i synowej. O opiekę
nad nimi nad ich miłością ,o wytrwanie syna w abstynencji oraz powierzam Ci opiekę moich
pozostałych dwóch synów i o zdrowie dla nas wszystkich.
920 Bardzo prosze o dołączenie do nowenny do ś.Rity następujących intencji:
-podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, szczególnie te które nas dotykają, a których nie widzimy
-podziękowanie za łaskę pomyslnej diagnozy u Wladysława
- o łaskę pokoju w naszej Ojczyźnie i na świecie-od powietrza,głodu ognia i wojny zachowaj nas
Panie
- o łaskę wytrwania w modlitwie, prawdziwego rozeznania, dobrego spowiednika-przewodnika
duchowego i za przyczyną Najświetszej Marii Panny o zwycięstwo w walce duchowej dla Marty, jej
uzdrowienie i uwolnienie
- o pomyślną operację i pomyślną diagnozę, opiekę Bożą dla Marty
- o zdrowie, błogosławieństwo Boże,Boże miłosierdzie i opiekę Matki przenajświętszej dla Alicji,
Macieja i Marty
-o uzdrowienie z choroby dla Janiny, pokój serca, łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem, zerwanie
z wszelkim złem szczególnie związanym z okultyzmem
-o łaskę uzdrowienia dla Macieja
-o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Władysława
-o uzdrowienie z choroby dla Zbigniewa, łaskę nawrócenia dla niego i jego rodziny, a także o zgodę w
najbliższej i dalszej rodzinie
-o łaskę dobrej pracy, a także pokój serca dla Ilony i Marty
-o udany zabieg operacyjny, pomyślną diagnozę i zdrowie dla Marty
-o siłę, uzdrowienie z chorób i łaskę nawrócenia dla Dorotki
-o zgodę i miłość w małżeństwie oraz błogosławieństwo Boże dla Ilony i Marka
- o zdrowie, boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki
-o opiekę Matki Bożej dla Bronisławy, siłę, zdrowie i uzdrowienie jej małżenstwa
-o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opieke Matki Przenjaświętszej dla Moniki
-o wieczne zbawienie dla ś.p.Walerii, Franciszki, Zdzisława, Damiana, Adolfa, Stefanii, Bolesława,
Bolesława i Józefa, Stanisława
- o zdrowie i błogosławieńswo Boże dla Joli, Henryka, Bogumiła i ich rodzin
- o pokój serca i łaskę dobrego męża dla Ani, łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla Beaty i jej
rodziny
921 proszę o modlitwę bym znalazła odpowiednią dla mnie pracę. Małgorzata.

922 Św Rito proszę Cię aby córka A i jej były chłopak J zeszli się .Prosze aby on dał im szansę i by
zaczęli razem wspólne życie a w przyszłości założyli razem rodzinę. Proszę Cię także Św Rito o
zdrowie i o opiekę nad naszą rodziną .
923 Droga Święta Rito. Proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o wyproszenie daru potomstwa
dla rodzin, które nie mogą zostać rodzicami. Wierzę, że cud narodzin otworzy im drogę do Boga.
Bądź pochwalona Święta Rito na większą chwałę Bożą.
Magdalena
924 Proszę o dobrą pracę dla bliskiej mi osoby i o potrzebne łaski do rozwiązania pozostałych
problemów.
Czcicielka św. Rity
925 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla mojej mamy, męża, dzieci z rodzinami, mojego brata oraz
Alinki, Marysi, Jasia oraz siostry Janny.
A także bardzo proszę Cię o szczęśliwą podróż i pobyt w Anglii mojego syna z rodziną.
Święta Rito proś Boga za nimi!
Z serdeczną pamięcią w modlitwie.
Urszula
926 Święta Rito, błagam Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Pana Boga oraz o moc Ducha Świętego i
zdrowie dla wnuczka Davidka, jego rodziców i dziadków oraz całej rodziny.
Dziękuję za dotychczasową opiekę oraz łaski już otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
A.D.
927 Święta Rito, błagam Cię o uzdrowienie z choroby, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Henryki. Prosi brat z rodziną.
928 Święta Rito, proszę o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy.
Dziękuję Ci za już otrzymane łaski. Prosi brat z rodziną.
929 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny. Proszę nas w swojej opiece. Błogosław
naszym staraniom o dziecko i pomóż przetrwać ciężki czas w pracy. Twoja Agnieszka
930 Proszę serdecznie o modlitwę za moją żonę Aleksandrę i za mnie, o moc poczęcia i dar
potomstwa. Ireneusz
931 Święta Rito
Dziękuję za pomoc w wypraszaniu łask dla moich bliskich i dla mnie za opiekę i twoje orędownictwo
u naszego Pana. Święta Rito dziś proszę o to by mój syn zdał wszystkie egzaminy maturalne by był
rozsądny i mądrze postępował. Moja rodzina była blisko Boga byśmy byli zdrowi.
Prosi Basia.
932 Święta Rito, proszę Cię o siłę i zdrowie dla naszych obydwu dzieciaczków, a szczególnie dla tego
które przyjdzie na świat w listopadzie. Czuwaj nad nimi!
933 O potężna i sławna Święta Rito.
Dziękujemy za Twoje cudowne orędownictwo. Za pomyślne szczepienia naszej córeczki, których się
tak baliśmy.
Prosimy Cię o pomyślne zakończenie kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i
sprawach osobistych.
Prosimy Cię o zdrowie dla naszej Córeczki i nienarodzonego jeszcze dzidziusia.
Prosimy o zdrowie i miłość dla całej rodziny.
Byśmy mogli w końcu cieszyć się spokojem.

By przepełniała nas nadzieja na lepsze jutro.
Byśmy nigdy nie zwątpili w Boże Miłosierdzie.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać naszych pokornych próśb.
MK
934 1. Podziękowanie za opiekę przez Św. Ritę sprawowaną
2. Prośba za Tomka o wyleczenie ręki, o pomyślne przeprowadzenie
remontów i budowy w domu Eli i Tomka, za Michała, Anię, Szymona,
Adasia, Martynę
3. O pomyślny wyjazd dla Marcina, potrzebne łaski na czas pobytu,
zdrowie, za otaczających ludzi
4. Za Ewę o zdrowie na ciele i duszy, potrzebne łaski
5. O pomoc materialną
6. Za Jadwigę o zdrowie, dary i owoce Ducha Świętego
dla niej dla całych rodzin dla poleconych i polecających
się naszej modlitwie ludzi
7. Za Beatę, Ulę, Kamilę, Ulę, Iwonę, Anię, Angelikę, Kasię,
Karolinę, Agnieszkę, Agnieszkę, Agnieszkę, Jadzię, Iwonę,
Alinę, Ryszarda, Iwonę, Stefanię, Rozalię za ich rodziny
935 Św.Rito wproś łaski dla mojego syna niech Matka Boża otoczy go płaszczem swej opieki niech
go strzeże o wszelkich złych duchów widzianych i niewidzialnych i niech odda go w opiekę
Chrystusowi aby go prowadził i opiekował się nim przez całe życie.
Proszę Św Rito usłysz wołanie matki i wysłuchaj wesprzyj moje prośby o łaski dla syna i całej
rodziny.
936 Święta Rito proszę Cię o powrót mojego męża do kraju.Pobłogosław nasze małużeństwo. Proszę
również o powrót do zdrowia mojego brata Andrzeja.
Teresa
937 Św Rito proszę o łaskę zdrowia dla mnie (Dominika)
938 Proszę o modlitwę o zdrowie dla rodziców, rodzeństwa i ich dzieci opiekę i radość z życia.
Ewa
939 ŚWIĘTA RITO DZIĘKUJĘ CI ZA WSTAWIENNICTWO W MOICH INTENCJACH
ORAZ ZA OTRZYMANE ŁASKI KTÓRE DLA MNIE WYPROSIŁAŚ I SIĘ
SPEŁNIŁY SERDECZNE CI ZA TO BÓG ZAPŁAĆ . PROSZĘ CIE WSTAWIAJ
SIĘ ZA NAMI DALEJ I WYPROŚ U BOGA OJCA , NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANY
I
JEJ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NASZE BŁAGALNE PROŚBYZWRACAM SIĘ DO CIEBIE ŚWIĘTA RITO Z BŁAGANIEM ABY UDAŁO SIĘ MOJEMU
SYNOWI KUBIE ZNALEZĆ NOWĄ PRACĘ GODNIE WYNAGRODZONĄ ORAZ ABY
UDAŁO MU SIĘ
ODZYSKAĆ NASZE MIESZKANIE I ZAŁATWIĆ
POMYŚLNIE WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM FORMALNOŚCI ,ORAZ W
INTENCJI
MOJEJ RODZINY O ZDROWIE I WYJŚCIE Z PROBLEMÓW I PRACĘ
W INTENCJI WITKA I JEGO RODZINY I O TWOJE WSTAWIENNICTWO ABY
BYŁ PRZYCHYLNY DLA
MOJEJ RODZINY
ORAZ O WSTAWIENNICTWO DLA WIOLI I POMOC W JEJ PROBLEMACH
oraz modlitwę w intencji za tych którzy nam źle życzą

940 Św Rito błagam o modlitwę za moją rodzinę która przechodzi ciężkie chwile aby wszystko się
ułożyło żeby moja żona zrozumiała że ją naprawdę kocham, a moje dwudziestolecie małżeństwa nie
poszło na marne - za moje córki aby się ustatkowały i żeby prawdziwie zaczęły myśleć o edukacji. A
przede wszystkim bardzo Cię proszę św Rito o modlitwę i łaskę żeby ułożyło się w mojej bardzo
ciężkiej pracy żebym sobie radził a mój trud i wysiłek ponad siły doceniły decydentne osoby Tak mi
dopomóż Bóg . Bardzo proszę wysłuchaj moich gorących próśb -Bóg zapłać!

