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Intencje z dnia 12 lutego:
884 Kochana Święta Rito, proszę o pomoc w pracy, w nauce dla Wiktorii, Oliwki, Frania i Pawełka.
Proszę o nawrócenie mojego męża i odrodzenie naszego małżeństwa.
885 Święta Rito proszę Cię o pomoc w uzdrowieniu małżeństwa , o zdrowie fizyczne i psychiczne dla
mnie i moich najbliższych i potrzebne łaski. ZM
886 Proszę o modlitwę w intencji o potomstwo.
Agnieszka i Mirek
887 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny, zwłaszcza męża który ma problem ze zdrowiem.
Proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy i poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę, żeby odrosły i zagęściły mi się włosy oraz żebym schudła.
888 Najpierw pragę podziękowwąć za dotychczasowe wstawiennictwo w sprawie pracy. Otrzymałem
umowę, proszę jeszcze o pomoc w przekształceniu jej w umowę na stałe.
Proszę o zdrowie dla kuzynki, aby wyzdrowiała z ciężkiej chorby oraz aby poznała dobrego
uczciwego mężczynę, który zostanie jej mężem.
Proszę o łaski dla babci i cioci, która od lat opiekuje się babcią.
Proszę aby nasza rodzina, mogła żyć zwyczajnie, choć trochę spokojnie. Choć trochę nacieszyć się
tym pięknym światem, życiem.
Irek
889 O opiekę nad moimi córkami i pomoc w wyborze drogi życiowej
890 Proszę o wstawiennictwo mojej wielkiej oblubienicy Świętej Rity w mojej wielkiej potrzebie o
łaskę zdania matury z matematyki dla mojej córki Natalii.
Kochana Święta Rito Ty znacz potrzeby ludzi, Ty wiesz jakie są pragnienia rodziców wobec dzieci.
Proszę Cię Święta Rito opiekuj się moją córką i jej rodziną.
Proszę o modlitwę
Małgorzata
891 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.
892 Dziękuję Ci Św.Rito za twoją pomc. Proszę Cię o dar dziecka dla Roksany i Jarka. Proszę Cię
także o zgodę w mojej rodzinie, proszę o to aby mąż był dobrym człowiekiem aby nienawiść, która
jest w nim zniknęła.
893 Św Rito proszę pomóż mi znaleźć dobrego męża
894 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 również o kolejny dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla Agnieszki

oraz dla naszych kochanych rodziców, pomagaj nam w załatwianiu różnego rodzaju spraw Tobie i
Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
895 Św.Rito proszę o szybki powrót do zdrowia dla mamy Lucyny i siostry Barbary.Obdarz
zdrowiem także moich synów.Spraw,aby Robert zrozumiał jaką krzywdę zrobił najbliższym i miał
czas na rozmyślanie i poprawienie się.
Dla siebie proszę o zdrowie i aby moje kłopoty jak najszybciej skończyły się .Św.Rito daj mi siłę na
pokonywanie truności jaki napotykam w życiu.Proszę ,aby Grzegorz dostał pracę o którą się stara
się.Niech moje problemy z zębami dobrze zakończą się.
896 Proszę o powrót Mieszka do rodziny.Prosze o Boźe błogosławieństwo dla Mieszka Kasi Alosia
Krzysztofa Daria Helenki Celinki Witolda i Hani.
897 moja intencje
o cud poczęcia i łaskę macierzyństwa dla Ewy i Michała, wytrwałość.
o zdrowie i silę w walce z chorobą dla Kamili, a także siłę dla rodziny w czasie choroby
Bóg zapłać
Gosia
898 Święta Rito, dziękuje, że dzięki Twojemu wstawiennictwu po 15 latach mogliśmy wrócić do
Ojczyzny i proszę, aby teraz wszystko jak najszybciej się poukładało, abyśmy byli szczęśliwi.
Dziękuje. Magda
899 Sw. Rito błagam Cię o wsparcie dla mojej rodziny i mojego syna. Żeby mój były mąż dał nam
spokój i pozwolił mi w spokoju wychowywać dziecko.
Proszę Cię też o zdrowie dla nas wszystkich.
anna
900 Proszę o modlitwę w intencji o zdrowie dla mamy, brata i dla mnie,szybkie za mąż pójście za
dobrego madrego mezczyzne, spokoju w pracy oraz o wyleczenie mojego brata z alkoholizmu i
spotkania w zyciu samych dobrych ludzi.
901 Święta Rito bardzo proszę o Twoje wstawiennictwo, o zdrowie, spokój duszy i szczęście w
sprawach uczuciowych. Proszę Cię również o sprawiedliwe rozwiązanie spraw.
902 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców oraz dzieci i ich dobrą naukę
903 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, o dobre żony dla moich braci, o łaskę
uzdrowienia z nowotworu dla Danuty, o wszelkie potrzebne łaski dla Moniki oraz dobrą pogodę dla
rolników.
904 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski. Proszę oreduj
nadal u Pana
za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, którzy w tym roku stali sie pełnoletni podążaja właściwą
drogą, dogą wiary
i miłości i dokonują samych dobrych wyborów. Niech Bóg obdarza ich swoją łaską i niech im
błogosławi w dorosłym życiu. A jeśli się pogubią niech sprowadzi ich na właściwe ścieżki. Prosze
także aby na swojej drodze spotkali oni
dobre dziewczyny.
Proszę również o modlitwę w intencji moich siostrzenic, siostrzeńców, bratanicy i bratanków, o łaskę
silnej wiary
dla Nich.O światło i dary Ducha Świętego, o dobra naukę - o chęci do niej. Niech będą wolni od
agresji i uzależnienia od komputera i telefonów. Niech powrócą na dobrą drogę wzajemnej

życzliwości i pomocy, aby zaczęli systematycznie uczęszczać do kościoła czerpiąc siły z eucharystii.
Dopomagaj im Boże, aby wyrośli na dobrych ludzi, na chwałę Twoją i rodziny.
Proszę Świętą Ritę o zdrowie, miłość, zgodę, wzajemne zrozumienie i jedność w całej mojej rodzinie.
Aby błache powody nie rozdrażniały nas, abyśmy umieli rozmawiać w atmosferze wzajemnej
życzliwości i szacunku.
Proszę również o łaskę zdrowia dla mojej koleżanki z pracy.
M.Z
905 Św. Rito z Cascia,
O Droga Święta, wybranka Pana, mająca niezmierne łaski!.
Z całego serca dziękuje za wszystkie łaski jakie zechciałaś mi uprosić. Coś co było, tak po ludzku
było niezmiernie trudne,
szybko stało się dobrem. Nasza rodzina znowu jest razem.
Wierzę, że i tym razem zechcesz się za mną wstawić u Pana.
Proszę Cie o łaskę zdrowia dla mojej Kochanej Mamusi,
która przechodzi trudne chwile - cierpi na chorobę nowotworową.
Uproś mi dla niej łaskę Pana - Pan wie co dla niej najlepsze.
Tak bardzo chciałabym, żeby nie cierpiała. Ma problemy z oddychaniem. Proszę Cię o Droga Święta
o wstawiennictwo.
Proszę także, o uproszenie łaski zdrowia dla nowo narodzonego dzieciątka - córeczki Marysi mojej
koleżanki, które ma białaczkę.
Droga Święta - błagam Cie o wstawiennictwo.Pomóż biednym zrozpaczonym rodzicom.
Proszę Cie także o wstawiennictwo za moją wnuczką, która ma Ciebie, Droga Święto za swoja
patronkę i opiekunkę,
która nosi cudowne imię Twoje nadane na Chrzcie św. - o zdrowie. Malutka ma częste infekcje dróg
oddechowych.
Dziękuję Ci z całego serca za całe dobro, które mi wypraszasz.
Twoja wdzięczna czcicielka
Regina
906 proszę o modlitwę w intencji Paulinki o zdrowie i opiekę Anioła stróża,oraz za jej rodziców i
dziadków,Niech św.Rita uprasza im wszystkie potrzebne łaski,Bóg zapłać
907 Dziękujemy Św. Rito za otrzymane łaski. Proszę Św. Rito o wstawiennictwo do Pana Boga.
Proszę o szczególną opiekę Miłosiernego Pana Jezusa nad synem Łukaszem i wlanie na niego
wszelkich łask Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Proszę o zdrowie, spokój ducha i
opiekę nad żoną Barbarą i synami Łukaszem i Michałem, moją mamą oraz rodziną brata i żony. Św.
Rito, proszę o wyleczenie Michała z dolegliwości kręgosłupa i problemów z drętwieniem palców ręki
i nogi oraz o wyleczenie Łukasza ze zmian trądzikowych na twarzy. Św. Rito uproś dla mnie łaskę
uzdrowienia z choroby reumatologicznej, aby zatrzymać jej postęp. Proszę też o zachowanie w
dobrym stanie zdrowia po przebytej operacji kardiologicznej. Proszę też o powrót do zdrowia dla
kuzynki Jadwigi. Proszę o szczęście w życiu osobistym dla Michała i Luizy aby Miłosierny Pan Jezus
im błogosławił. Proszę o pomyślność w życiu zawodowym dla Michała, aby projekty informatyczne
kończyły się powodzeniem oraz o pomoc w realizacji naszej szkółki programowania dla dzieci.
Leszek B z rodziną
908 Kochana Św. Rito!
Błagam o pomoc... Moja mama ma mieć operację... Ma raka... Proszę miej ja w opiece i wypros u
Pana Boga łaskę zdrowia dla niej.. aby wszystko zakończyło się dobrze, żeby wróciła do nas że
szpitala całą i zdrowa, aby mogła dalej cieszyć się życiem u boku męża z którym już nie długo będzie
obchodzić 40 lecie małżeństwa... Błagam Kochana Sw. Rito pomóż nam...
Twoja czcicielka Karolina..
909 O Święta Rito proszę Ciebie o laske zdrowia psychicznego dla naszej kochanej siostryMieczyslawy... odzyskanie sił, pokonanie swoici slabości oraz o postawienie na jej drodze dobrych

ludzi, trafnej diagnozy. Chcemy swiadczyć Maryjo o twojej dobroci... Panie przymnóż nam wiary.
proszę tez o Blogoslawienstwo Boże dla cale rodziny.
wierna czcicielka Ewa
910 Za mojego brata Krzysztofa - o nawrócenie i porzucenie nałogu.
Artur
911 Święta Rito, bardzo Ci dziękuję za dotychczasową pomoc. Znów muszę się do Ciebie zwrócić
ukochana patronko... Czuję, że jestem w sytuacji beznadziejnej, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana
Boga i wyproszenie łaski znalezienia pracy dla mnie i narzeczonego. Martwię się o niego, o jego
zdrowie i nastrój. Błagam Święta Rito, podźwignij go z marazmu i depresji, ulecz jego duszę, pomóż
znaleźć lepszą pracę. Jeśli taka jest wola Pana proszę, żebym i ja znalazła lepszą pracę. Proszę, żeby
między nami się poukładało, żeby narzeczony chciał planować wspólną pszyszłość, żeby chciało mu
się zyć, zaczęło lepiej układać zawodowo. Marzę o własnej rodzinie, o macierzyństwie... Dziękuję Ci
święta Rito za wszystko.
912 Św. Rito,
z największą ufnością zwracam się o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa
w mojej intencji.
Proszę Cię wyproś dla mnie łaskę, abym szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko, aby ciąża i poród
przebiegły bez komplikacji.
913 Sw. RITO PROSZE O WSTAWIENNICTWO DO BOGA ABY SPRAWY SADOWE
POTOCZYLY SIE POMYSLNIE DLA NAS.AMEN
914 Bardzo proszę o modlitwę, aby dobry Bóg pozwolił mi donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko.
Z Panem Bogiem,
Marta
915 Drogie Siostry zwracam się z prośbą o modlitwę w następujących intencjach :
Proszę o modlitwę do Boga Żywego za pośrednictwem Pięknej Świętej Rity w następujących
intencjach:
o Błogosławieństwo finansowe dla Kamili , o pomyślność finansową we wszystkich
przedsięwzięciach i wyjście z długów oraz jakieś oszczędności
Proszę o modlitwę o mądrość Ducha Św i jego przewodnictwo na codzien dla Kamili oraz jej bliskich
za pośrednictwem Św Rity
Bóg zapłać
Kamila
916 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta i szczęśliwy przebieg ciąży dla mnie oraz o dar rodzicielstwa
dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara. Prosze o dar zdrowia dla coreczki Magdy i szczesliwy porod.
917 Za pośrednictwem św. Rity proszę dobrego Boga o zdrowie duszy i ciała dla dzieci i wnuków
oraz odwagę dla Franka i jego rodzeństwa, o pełnię zdrowia dla Marysi.
Proszę również o dar nieba dla dusz czyśćcowych z naszej rodziny i tych opuszczonych modlitewnie,
aby Matka Boża Miłosierdzia pomogła im w dotarciu do raju, a kiedy już niebo osiągną aby
wypraszali nam tu na ziemi łaski potrzebne dla naszego zbawienia.
Elżbieta
918 Sw. Rito bardzo prosze o dar uzdrowienia głowy z zawrotów głowy, jej
przyczyny, oraz kregosłupa, lęków, klaustrofobii i zranien wewnetrznych...
Prosze tez za rodziców, brata, siostry i rodzine sisotry o wszelkie potrzebne
łaski, zdrowie, prace, nawrocenie... Ochraniaj nas tez i nasze mienie.
Wojciech

919 o zdanie sesji, prace na uczelni, szybki slub
920 Św. Rito:
1.Pomóż odbudować małżeństwo Piotra i Barbary,spraw by poczucie krzywdy i wrogość
ustąpiły małżeńskiej miłości,
2.Pomóż poprawić relacje między synem Adamem i jego ojcem,
3.Błagam, wstawiaj się by Marysia i Adam zostali uwolnieni od wpływu złego ducha i i powrócili na
drogę Zbawienia
4.Pomóż Leszkowi R,szczęśliwie zoperować kolano i znaleźć odpowiednie do zdrowia stanowisko w
pracy
921 Swieta Rito pragne podziekowac za wszystkie laski ktore otrzymuje dzieki twojemu
wstawiennictwu Prosze o laske wykupienia mieszkania wiec potrzebuje srodkow finansowych Bez
boskiej pomocy nie ma NIC na tej ziemi Prosze tez o wstawiennictwo proszac o opieke nad moimi
dziecmi wnuczkami i mezem ,Prosze równiez o uzdrowienie mojego zlego uzebienia ruszajace sie
zeby
922 Za przyczyną św.Rity -Patronki w sprawach najtrudniejszych i beznadziejnych proszę z wielką
ufnością o pomoc w sprawie naszej Rodziny. Proszę o dar Pojednania,Pokoju ,Jedności ,wzajemnego
szacunku i miłości. Abyśmy umieli podjąć właściwe decyzje. Niech św.Rita wstawia się za namiGosią i Radkiem- u Najwyższego,KTÓRY WSZYSTKO MOŻE!
923 Proszę Cie świeta rito pomóż mi i Pawłowi stać sie rodziną. Prosze niech nie ucieka przed slubem
kościelnym i stworzy ze mna dom . niech zniknie strach i kłótnie o slub a zapanuje miłośc i zgoda
miedzy nami
gosia
924 DZIĘKUJĘ ZA OTRZYMANE ŁASKI .
PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJACH :
-SPOKÓJ SERCA,
-DOBRĄ KOBIETĘ-ŻONĘ
-DOM DLA MNIE
-BŁOGOSŁAWIEŃSTWO , ZDROWIE DLA CAŁEJ MEJ RODZINY , TAKŻE DLA BASI ,
ZNAJOMYCH KTÓRYCH BÓG STAWIA MI NA DRODZE
-ŻEBYM NIE CZUŁ URAZY DO BASI I INNYCH KTÓRZY ŻLE ŻYCZYLI , MÓWILI O MNIE
-DOBRĄ EKIPĘ W PRACY
-SPOKÓJ SERCA
-POPRAWĘ KOMUNIKACJI Z LUDZMI
-ZA ZMARŁYCH , PRZODKÓW MOJEJ RODZINY , ZNAJOMYCH
925 Św. Rito! Proszę wyproś mi łaskę uzdrowienia emocjonalnego, uzdrowienia trudnych dla mnie
relacji.
Marta
926 proszę o modlitwę za Stasia, Helenką, Tosię i Franciszka - Ich zdrowie i uśmiechnięte
dzieciństwo.
Paweł
927 Bardzo proszę o modlitwę, aby dobry Bóg pozwolił mi donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko.
Z Panem Bogiem,
Marta
928 Sw.Rito prosze wstaw sie za mna do Boga w sprawach sadowych aby potoczyly sie dla nas
pomyslnie.Amen

929 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski pracy, której bym podołał, i gdzie
mógłbym się realizować. P.
-Pozdrawiam
Piotr
930 bardzo prosze o modlitwe za moja chora na raka mame i jednoczesnie dziekuje za wszystkie laski
i pomyslny rezultat naswietlan. Prosze o dalsze laski w tej intencji.
Prosze takze o spokoj i brak klotni w mojej rodzinie i nawrocenie mojego meza.
Prosze o zdrowie i laske wiary dla mojej corki.
Prosze w bardzo osobistej intencji.
931 Święta Rito otocz opieką moje dzieci, moja rodzinę daj siłę i szczęście . Pomóż Monika
932 Orędowniczko w sprawach trudnych i niemożliwych proszę o wstawiennictwo w wyproszeniu
łaski zdrowia dla mojej najbliższej rodziny a w szczególności dla mojej siostry w której rozwija się
nowe maleńkie życie. Miej nas wszystkich w opiece. A.R.
933 Święta Rito wybrałam Ciebie na moją przewodniczkę, ponieważ Twoje małżeństwo nie było
idealne. Pycha, małostkowość i satysfakcja mojego męża z tego, ze mniej zarabiam i borykam się z
brakiem pieniędzy zabija nasze małżeństwo. Modlę się, ale to za mało. Potrzebuję Twojej pomocy w
wołaniu o pomoc do Pana Boga. Wstaw się za moimi prośbami do Pana, proszę o łaskę spłaty moich
Rodziców, o Boską opiekę nad nimi, nad moimi braćmi, nad moją rodziną. Proszę o zdrowie dla
Andrzeja, Haliny, Kornelii i dla nas.proszę o szczególne łaski dla Sióstr Eremitek, które modlą się za
mnie.
934 Sw Rito,
goraco proszę o Twe wstawiennictwo w intencji zdrowia i nawrócenia mojej córki Anny...
935 Święta Rito, miej w swojej opiece Łukasza, mojego byłego narzeczonego. Proszę módl się za
nim, by korzystał z darów Ducha Świętego i zmienił swoje życie na lepsze i bardziej szczęśliwe. A
także o zdrowie dla niego i odpowiednią osobę na całe życie.
Twoja czcicielka K.
936 Kochana Święta Rito
Dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo w połączeniu dwóch samotnych dusz sakramentem
małżeńskim; proszę Cię o dalszą modlitwę za nich, aby dobry Bóg obdarzył ich zdrowym
potomstwem.
(Benia)
937 Proszę o włączenie mojej intencji do nowenny. Błagam o zdrowie swoje i córki. Joanna
938 Święta Rito Patronko Spraw Beznadziejnych bardzo serdecznie Cię proszę o wstawiennictwo w
znalezieniu pracy dla mnie i mojej żony. O wyjście z długów i wreszcie życie w spokoju. Dziękuję za
wszelkie dobro i łaski odebrane. Twój czciciel Robert.
939 Św.Rito bardzo dziękuję za otrzymane łaski za Twoim pośrednictwem.Bardzo proszę o Twoje
wstawiennictwo u Boga w intencjach mojej rodziny.Proszę o zdrowie duszy i ciała dla nas, o pomoc w
nauce dla mojej córki Weroniki, skupienie ,pamięć, koncentrację,większe chęci i aby poprawiła oceny
i zdała do trzeciej klasy.Bardzo proszę o zdrowy głos bez chrypki i bezgłosu, wyzbycie się lęków,
radzenie sobie na studiach dla mojego syna Michała.Proszę o zgodę i dobre relacje między moimi
rodzicami.Proszę o nawrócenie i powrót do Pana dla Julity Justyny Beaty i Karola. Bardzo dziękuję
Renata

940 Święta Rito, proszę zabierz ode mnie ból i cierpienie po rozstaniu z P., spraw abym przestała o
nim myśleć i abym zaczęła układać swoje życie na nowo, minął już rok od rozstania, a ja nadal
cierpię. Proszę Cię, postaw na mojej drodze dobrego kandydata na męża, który będzie mnie szczerze
kochał i szanował. Proszę także o łaskę znalezienia dobrej pracy poza miejscem dobrego
zamieszkania, abym mogła zmienić otoczenie i uwolnić się od wspomnień z poprzedniego związku.
Twoja czcicielka Agata
941 Proszę o modlitwę o łaskę wiary dla Danasa i Alego za pośrednictwem Św Rity .
O Boże Błogosławieństwo we wszystkich dziedzinach życia i wolę Bożą w życiu Kamili .
O Ducha Św. na co dzien dla Danasa.
z serdecznymi pozdrowieniami i podziekowaniami
Kamila
942 bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę o zdrowie dla Karoliny, Dawida, Karinki i Michaliny. I
o wszystkich naszych bliskich. Proszę o zgodę w mojej rodzinie. Od dziś zaczynamm nowennę
pompejańską a od jutra do Św Rity w intencji uwolnienia od nałogu Karoliny. Już sama nie daję rady i
ufam że Matka Boża oraz św Rita pomogą mi.
943 Św Rito proś Boga by zabrał ode mnie lęki jeśli taka jest Jego Wola a jeśli nie to by dał mi siłę do
znoszenia ich, proś też Boga by przywrócił zdrowie mojej mamie i mnie jeśli taka jest Jego Wola i
proś Boga o zdrowie duchowe dla brata, rodziców i dla mnie.
Bóg zapłać
Natalia
944 Św. Rito patronko od spraw trudnych proszę Cię uwolnij mojego męża od nadużywania alkoholu,
proszę aby moja córa zaczęła chodzic do kościoła, proszę o zdrowie dla mnie i moiej rodziny. Miejw
opiece Rodzine mojej siostry i mojego brata. Dziekuję za wszystkie łaski. AF
945 Św Ritoprosze o Twoje wstawiennictwo abym dostał prace abym zarobil na opłaty i utrzymanie
rodziny prosze pomoz mi
946 Święta Rito, Dziekuje ci za dotychczasowe wsparcie, opiekę i wstawiennictwo u najukochańszego
Pana. Święta Rito, wypraszaja dla mnie nieustannie skruszenia serca męża, wyzwolenie go z egoizmu
i cud macierzyństwa. Proszę wypraszaj dla mnie i mojej rodziny łaskę zdrowia. Wypraszaj u Pana
łaskę stabilnej pracy uwolnienie z choroby mojej mamy.
947 Proszę o wspomnienie w modlitwie nowenny o dobre relacje z synem Igorem, ochronę dla niego
od wszelkiego zła, złych kontaktów i wzorców i błogosławieństwo we wszystkich planach i
zamierzeniach Boga co do Niego i jego przyszłości.
Mama Wioletta
948 Sw rito proszę o zdrowie i potrzebne im łaski
949 Prosze o modlitwe o uwolnienie mnie z nalogu palenia, nawrocenie mojego syna Marcina i siostry
Marioli, a takze o pokore dla ksiedza Tadeusza. Pozdrawiam
950 Proszę o zdrowie dla najbliższych ,nawrócenie męza
951 Święta Rito proszę o cud macierzyństwa oraz zdrowe dziecko dla córki
952 Proszę o modlitwę w intencji abym spotkał miłość swego życia
953 I Intencja:
Czcigodna Święta Rito,

Z całego serca dziękuję Ci za dobre wyniki z badań dla mnie i dla mojej babci. Pragnę prosić o dalsze
wstawiennictwo o trwałe zdrowie u Pana Jezusa Chrystusa dla mojej babci, mojej teściowej, cioci,
mojej żony, wszystkich członków mojej rodziny oraz dla mnie o to bym w pełni powrócił do zdrowia i
bóle pooperacyjne oraz ich przyczyna nareszcie ustąpiły.
II Intencja:
Czcigodna Święta Rito,
Proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga w intencji duszy mojego tragicznie zmarłego taty w 11
rocznicę jego śmierci. Oby Dobry Pan Bóg zechciał dopuścić jego duszę do oglądania Swojej
Światłości i dał mu życie wieczne.
Amen.
954 Św.Rito proszę Cię o wstawienictwo do Boga o zgodę między małżonkami Waldemarem i Joanną
żeby do siebie wrócili i żyli w zgodzie i miłości
955 bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia, pracy i pomyślności dla mojej przyjaciółki i jej
rodziny B.CH., W.CH. K.CH.,F.CH
956 bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia, pracy i pomyślności mojej siostry i jej rodziny ED,
JS, MD, KW, PW, ND, AD
957 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia oraz w intencji łaski pracy I POMYŚLNOŚCI DLA
MOJEGO BRATA I JEGO RODZINY rk, rk, dk, pk, zk.
958 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia moich rodziców i siostry HK, WK, JK
959 Bardzo proszę o modlitwę w intencji pozytywnego i spokojnego załatwienia sprawy w czwartek,
aby sprawiedliwości stało się zadość, i abym mogła wreszcie iść do przodu
960 Bardzo proszę o modlitwę w intencji o spokój w pracy , żeby w "O" było wszystko dobrze i
żebym dała radę pomagać Kindze.
Z serca Bóg zapłać.
Kasia
961 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego, moich dzieci i męża oraz w intencji łaski
pracy dla nas . IZ, M.Z., K.C. K.Z.
962 O św Rito dziekuje Ci za opiekę i pomoc w trudnych chwilach proszę ci o zdrowie dla dzieci o
właściwy wybór drogi życia Dziękuję
963 o pomoc w trudnej sytuacji
964 Proszę o modlitwę za mnie, żebym znalazła pracę i męża.
Anna
965 Swieta Rito modl sie za mojego meza aby wyzdrowial i depresja mu minela,za moja corke aby sie
nawrocila a ja zebym miala wiecej sily i zdrowie.Prosze tez o zdrowie i sile dla calej rodziny.
966 Kochana Swieta Rito prosze Cie z calego serca o dar zdrowia i wybudzenie ze spiaczki Andrzeja.
Prosze Cie wysluchaj mnie, Bog zaplac.
967 Święta Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę o uzdrowienie dla Aliny i Jakuba oraz Boże
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla naszej rodziny.
Małgorzata

968 Święta Rito proszę o spokój wewnętrzny, prowadź mnie i siostrę, pomóż w pracy w wyborze
dobrej drogi i niech sprawy zawodowe pomyślnie dla nas się ułożą. Postaw na naszej drodze
przyjaznych nam ludzi.
969 Intencje na lutową nowennę do św. Rity
-----------------------------------------------Kochana św. Rito dziękuję Ci z całego serca za Twoją opiekę modlitewną nad nami. Twej modlitwie
wstawienniczej powierzam nadal mojego syna aby wszystkie sprawy związane z jego kształceniem
ułożyły mu się pomyślnie i zakończyły jak najlepiej zdanym egzaminem. Proszę o zdrowie dla niego
oraz o to aby na swej drodze spotkał dobrą dziewczynę, z którą mógłby iść przez życie.
DM
970 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, za chorych i cierpiących, za zmarłych, we
wszystkich intencjach NMP, mojej mamy i moich, za Marka o jego przemianę,
971 Św. Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych proszę o uzdrowienie wewnętrzne mojego
męża Andrzeja, jego powrót do Boga, o zdrowie dla chorych dzieci i siostry oraz o uzdrowienie
wewnętrzne Edyty.
972 Kochana Święta Rito,
dziękuję za opiekę nad moją Rodziną, za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
Bardzo Cię proszę o pomoc w pracy, błagam o pomoc finansową i nowe zlecenia, proszę o pomoc w
zakończeniu i rozwiązaniu trudnych spraw urzędowych i finansowych.
Proszę o pomoc w pracy dla mojego męża i zdrowie dla niego, pomoc dla moich dzieci w nauce,
pomoc synowi w grze i opieką nad córką i jej psychiką.
Proszę o opiekę nad moim małżeństwem.
-A.
973 proszę przez wstawiennictwo sw Rity o zdrowie łaski i uratowanie meza z ciężkiej choroby Ania
974 O zdrowie dla mojego nienarodzonego synka i o szczęśliwe rozwiązanie.
Iwona
975 Święta Rito dziękuję Ci za wszelkie otrzymane łaski. Nieustannie proszę o dar potomstwa dla
Anety i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla mojego syna.
Boże pomóż moim dzieciom.
Bóg zapłać Siostrom za modlitwę.
Beata
976 Świata Rito miej mnie i moich najbliższych w swojej opiece i wyproś u Boga łaski i by moje
prośby i modlitwy się spełniły. Proszę Cię zachowaj nas odezłego i zawsze bądź przy nas

977 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się do Boga w intencji szczęśliwego rozwiązania moich problemów w pracy oraz
zdrowia , sił i opieki Bożej dla mnie i moich najbliższych.
978 Święta Rito proszę o łaskę pięknego i pełnego przeżycia Wielkiego Postu , o oczyszczenie mojej
duszy , umysłu i ciała z trądu moich grzechów.
Dorota
979 Bardzo proszę o modlitwe w intencji męża WOJCIECHA o jego powrót do rodziny do domu. O
uratowanie naszego sakramentalnego małżeństwa. Bóg zapłać. BARBARA
980 Proszę Cię Św Rito potronka spraw trudnych i beznadziejnych o łaskę zdrowia dla Krystyny w jej
trudnej chorobie, aby zawsze ufała dobroci i miłosierdziu Boga.
981 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci.
Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry,szczęśliwe donoszenie ciąży,szczęśliwe
rozwiązanie i zdrowe dzieciątko.
982 Gorąco proszę Najukochańszą Mateńkę ąby za wstawiennictwem św. Rity wysłuchała prośby w
sprawie moich synów aby ich miała w opiece i aby znaleźli kobiety na dalsza drogę życia. Proszę
Mateńko czuwaj nad nimi w każdej chwili i sekundzie życia. Dziękuje za wszystko co uczyniłaś dla
mojej rodziny. matka
983 Święta Rito, błagam Cię, wyproś u Pana Boga łaskę uwolnienia mnie od kłopotów finansowych i
długów oraz rychłego pozytywnego wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znalazłam.
Szczęść Boże. M.
984 Św. Rito kochana moja oredowniczko proszę ublagaj mi u Boga łaskę wyjścia z długów.
Wspieraj moją rodzine. Kocham Cię święta Rito.
Módl się za nami, ratuj nas.
985 Proszę gorąco o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania, o zdrowie dla mnie i mojej
córeczki. O spokój i wytrwałość .... Szczęść Boże.
986 intencja: Proszę św. Ritę o pomoc w wyjściu z uwikłań, które wydają się beznadziejne.
E.
987 1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny.
2. Dla Synka - o uzdrowienie z wady wzroku i innych problemów zdrowotnych, o dobre relacje i
przyjaźnie z kolegami, dalsze dobre wyniki w nauce.
3. O wzajemną wyrozumiałość, ciepło, szacunek i miłość w naszej rodzinie. O kontynuację częstej
spowiedzi i Komunii św. dla Żony, o znalezienie dla Niej odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego,
spełnienie marzeń, planów zawodowych i życiowych.
4. O pomoc, powodzenie i dobre wybory w aktualnych planach i decyzjach osobistych,
mieszkaniowych i zawodowych. O pomoc w znalezieniu dobrego mieszkania lub domu. O
powodzenie obecnych i przyszłych projektów zawodowych.
5. O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla najbliższych, szczególnie Rodziców. O uzdrowienie
dla Mamy i Teściów. O akceptację w środowisku dla siostrzeńca.
6. O radość życia wiecznego dla śp. Babci i Taty, pocieszenie, zdrowie, łaski Ducha Św. i opiekę Bożą
dla Mamy, z podziękowaniem Dobremu Bogu za całe życie Babci i Taty, dobrą śmierć i wszystkie
otrzymane łaski podczas ich choroby. O radość życia wiecznego dla najbliższych.
7. Za duszę ś.p. Marka, ś.p. Jacka i ś.p. Janiny i za ich rodziny. O zdrowie poważnie chorych córek
znajomych. O zdrowie dla ciężko chorego Jacka oraz zdrowie dla żony przyjaciela.

8. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski (w tym przepiękne przyszłe wakacje) i za wszystkie
osoby, które swoją modlitwą wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej
988 Swieta Rito, prosze Cie o pomoc w rozwiazaniu naszych problemow ekonomicznych i
duchowych, aby nasze dzieci byly zdrowe i wyszly z chorob. Prosze Cie aby moja mlodsza siostra
znalazla meza.
M.
989 Kochane siostry bardzo proszę o modlitwę w intecji Beaty oraz jej projektu Łączy nas Jezus o
podopiecznych i wszelkie łaski dla osób korzystających z pomocy, o pomoc w walce ze
złym,uzdrowienie Mamy z boleriozy, nawrócenie Daniela i Wandy o łaskę czystości, podziękowanie
za uzdrowienie Oli z raka i wolność oraz miłość dla Magdy i Michaliny oraz całej mojej rodziny
990 Proszę o modlitwę w intencji, abym znalazła pracę.
991 Święta Rito, dziękuję za wysłuchane prośby. Proszę Cię o dar zdrowej, spokojnej starości dla
mojej Mamy i o długie życie dla niej. Dla siebie proszę, aby obecna terapia była skuteczna i aby udało
się uniknąć kolejnej operacji. Błagam też o pomoc w znalezieniu dobrego męża.
992 W intencji dziękczynnej 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, Jadwigi, o uzdrowienie z choroby
Mariusza, Małgorzaty, Pawła ks. Stefana, o uzdrowienie Krzysia z autyzmu poprawę sytuacji
finansowej rodziny. Aby Pan doprowadził do zerwania każdej znajomości córki, która Jemu się nie
podoba. O życie wieczne dla Mariana, Stefana i zmarłych przodków. We wszystkich intencjach w
których obiecałam modlitwę i proszono mnie o modlitwę. Jezu Ufam Tobie.
993 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o modlitwę o stabilizację w pracy i zakończenie
sprawy z siostrą.
994 Prosze o modlitwe w intencji o laske zdrowia dla mnie oraz blogoslawienstwo Boga dla calej
mojej rodziny oraz o potrzebne nam laski Sw.Rito modl sie za nami JAGODA
995 Św. Rito, Proszę Cię o zdrowie i prawidłowy rozwój nowo poczętego życia, które noszę pod
swoim sercem. Błagam o wyciszenie nerwicy lękowej na okres ciąży. Dziękuję za wszystkie łaski
otrzymane za Twoim pośrednictwem. Aneta z Mielca
996 Święta Rito,
wstaw się za nami w sprawie Bogu wiadomej.
Prosimy o cud...
BG
997 Kochane siostry proszę o modlitwę i wstawiennictwo św Rity nad moją rodziną .o zdrowie dla
wszystkich i dobre ścieżki prowadzące poprzez wiarę która chce wyprosic dla dzieci i ich
współmałżonkow.o pozbycie się lęków o przyszłość. Proszę o pokój na świecie i ludzie żeby byli
dobrzy. Szczęść Boże. ZOFIA
998 Drogie Siostry Eremitki
Bardzo Was proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji mojej szefowej, aby Pan Bóg
jej pomógł.
M.

999 Święta Rito proszę Cię o Boże błogosławieństwo dla Pawła i Magdy oraz Konrada i Sylwii.
Proszę Cię również o dobrego męża dla Justyny.
1000 Proszę św.Ritę o dar uzdrowienia moich oczu. magdalena
1001 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o przemianę serca mojego męża żeby wrócił
do domu niech Bóg poblogoslawi i naprawi nasze małżeństwo św. Rito pojednania mojego meza z
moją mama. w intencji Ewy i jej rodziny oraz intencjach jej powierzonych
1002 Sw Rito dziekuje za wszystko dobro ktore otrzymalismy od Boga teraz jednak osmielam sie
prosic aby moja corka donosila dzieciatko ktore nosi pod sercem mimo swoich problemow
zdrowotnych
1003 Sw.Rito proszę pomóż mi rozwiązać wszystkie sprawy z którymi sobie nie radzę,dopomóż mi
także w ułożeniu życia osobistego
Aneta
1004 Najdroższa sw. Rito, z całego serca błagam o siłę i zdrowie dla Krzyśka. Od tego zależy i Jego, i
moje życie. Proszę, módl się za nami, Agnieszka
1005 Błagam ciebie Maryjo o łaskę cudu zdrowia dla Ewy. Powierzam tobie całe życie me. Oręduj
sprawie oswobodzenia od nowotworu i cudu zdrowia przez usta świętej Rity.
Ja pragnę własnej śmierci bo serce moje umarło i nie jestem godzien błagać a może sam umarłem i
jeszcze nie wiem.
1006 prosze o modlitwe w mojej ciezkiej sytuacji a mianowicie utraty mieszkania prosze o wsparcie
Sw. Rity o yo zebym nie stracila mieszkania.
1007 Święta Rito błagam o uratowanie narzeczeństwa mojego i Roberta jeśli to jest zgodne z wolą
Bożą. O przełom w relacji. Anna
O zdrowie dla Ewy.
O zdrowie dla Zbigniewa.
1008 Święta Rito, proszę o Twoje wstawiennictwo i łaskę nawrócenia dla mojej matki, ojca i syna.
Kamilla
1009 Proszę o modlitwe w intencji mojej i moich najbliższych:
- moje uzdrowienie
- prace dla męża
- odwzajemnioną miłość dla córki
Z Bogiem - Anna
1010 PROSZE O MODLITWĘ W INTENCJI JOANNY I PAWŁA O PODJECIE DECYZJI O
ZAWARCIU SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO,
PROSI MAMA JOANNA
1011 Święta Rito proszę o wyjednanie łask dla naszego małżeństwa, rozwiązania problemów ze
zdrowiem oraz zdrowie dla naszej córki, która jest Twoją imienniczką.
Z Bogiem
B.
1012 Błagam o wsparcie i modlitwę o całkowite uzdrowienie mojego siostrzeńca Oskara, który
walczy z kolejnym nawrotem białaczki.

1013 Proszę o modlitwę wstawienniczą o szczęśliwie rozwiązanie spraw Panu Bogu wiadomych u
moich dzieci.Bog zapłać.
1014 Swieta Rito,
Bardzo prosze w intencji dobrego przygotowania do czekajacego mnie waznego egzaminu
zawodowego
i o pomyslne wyniki.
Dziekuje za Twa opieke.
Ola
1015 Święta Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie. Monika
1016 Sw.Rito proszę o opiekę nad naszą rodziną , o Twoje wstawiennictwo u Boga w zaliczeniu
egzaminów Michała i Marcina. O wyciągnięcie z problemów Marcina oraz o pozytywne rozwiazanie
moich problemów w domu i w pracy.
1017 Kochana Św. Rito bardzo proszę Cię o pomoc w znalezieniu pracy, o odzyskanie wiary w swoje
możliwości i odrzucenie wszelkich lęków. Proszę Cię także o zdrowie dla córeczki i całej rodziny. Z
serdecznymi pozdrowieniami B.J.
1018 O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę .Uproś proszę łaskę uzdrowienia z choroby dla mojej
córki Joanny.
Jezu ufam Tobie !
Anna
1019 SW Rito ,
Proszę wstaw się u Pana w intencji mojego synka o jego zdrowia i prawidłowego rozwoju.
Proszę o spokój wewnętrzny dla mnie.
Wstaw się u Pana o szczęśliwe rozwiązanie dla K.
A.
1020 Święta Rito dziękujemy za dotychczasową opiekę i prosimy o dalszą opiekę nad naszą rodziną i
o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu naszych bardzo trudnych finansowych spraw firmowych.
Urszula i Antoni.
1021 Święta Rito błagam o wstawiennictwo i moją za mną i moją rodziną u Pana naszego
Najwyższego. Błagam aby moje sprawy zawodowe i finansowe uległy poprawie,aby mój Syn
odzyskał wzrok.
Ewa
1022 Święta Rito,
pomóż mi się rozwieść z moim beznadziejnym mężem,
uratuj moje dzieci od biedy i nienawiści
Kasia
1023 Święta Rito, dziękuję za wszelkie wstawiennictwo u Pana Boga. Za każdą chwilę, która dzięki
Tobie przynosi nadzieję na lepsze jutro... Proszę wysluchaj mej prośby i przedstaw ja Bogu, bo wierzę
że Ciebie wysłucha! Proszę o pracę dla mojego męża, na którą czeka już od wielu miesięcy i na
powodzenie jego twórczych dokonań! Kocham mojego męża i pragnę by miał w końcu satysfakcję ze
swoich zawodowych dokonań. On na to ze wszechmiar zasługuje. Powierzam Ci więc Święta Rito te
prośbę, na spelnieniu której tak bardzo mi zalezy! Amen
1024 Święta Rito z całego serca dziękuję za Twoją opiekę oraz proszę o Twoje wstawiennictwo i
modlitwę, o odnowienie przyjaźni mojej córki i chłopaka z którym się spotykała , aby zaczęli ze sobą

rozmawiać i ponownie spotykać się. Otwórz ich serca i napełnij wzajemną miłością. Proszę też o
zdrowie dla całej rodziny.Wierzę ,że moje prośby zostaną wysłuchane. Bóg zapłać za modlitwę
1025 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych i
beznadziejnych,Wszechmogący i
miłosierny Boże - nasz Stwórco i Panie, Ty obdarzyłeś św. Ritę
szczególnymi łaskami i dałeś nam w niej szczególną orędowniczkę; prosimy Cię za jej wstawiennictwem - dopomóż nam w tej trudnej sprawie proszę cie św Rito
o Błogosławieństwo Boże dla mnie, moich dzieci dla mojego partnera ,dla wnuków
,proszę cie o wsparcie finansowe jakakolwiek wygrana pienieżna.Uchroń mnie przed mandatami
Proszę cie św Rito o zdrowie dla mojej całej rodziny dla wnuczki Lilianny
Święta Rito proszę cie o wyleczenie mięśniaków które mam żeby już zniknęły i żebym miała zdrowe
jelita proszę cie także żebym miała zdrowa tarczyce żebym mogła jak najszybciej wyjechać za
granice do pracy,proszę cię aby moja prośba nie była odrzucona Amen.
Święta Rito, módl się za nami.
1026 Kochane SiostryBardzo prosze o dołączenie do nowenny do ś.Rity następujących intencji:
-podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, szczególnie te które nas dotykają, a których nie widzimy
- 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 zdrowie, błogosławieństwo Boże,Boże miłosierdzie i opiekę Matki przenajświętszej dla Alicji,
Macieja i Marty
-o uzdrowienie z choroby dla Janiny, łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem, zerwanie z wszelkim
złem szczególnie związanym z okultyzmem
-o łaskę uzdrowienia dla Macieja
-o zdrowie, pomyślną diagnozę 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 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
1027 Św.Rito, Ty znasz serca ludzi, którzy zwracają się do Ciebie, znasz i moje. Sama wiele
wycierpiałaś z powodu miłości do męża. Ja nie uszanowałem, nie doceniałem należycie, pycha i
nieczystość zniszczyła mnie, walczę z tym z modlitwą, a przez to wszystko zniszczyłem skarb
miłości. Proszę, pomóż, błagam bo niszczę siebie wewnątrz i krzywdze innych. Niechcę być martwy
wewnątrz i nie mieć pragnień do życia które kiedyś miałem. Samotność jest okrutna, boje się stoczyć
w grzech nieczystości, a tak bardzo pragne katolicką rodzine założyć. Proszę, wyjednaj mi chociaż
cień z promyczka Miłosierdzia Bożego. Tęsknie i kocham tą dziewczyne żyjąc nadzieją na jej powrót
serca, by móc stworzyć rodzinę tak jak marzyliśmy, planowaliśmy, nie moge poradzić sobie z tym
wszystkim. Prosze, by w jej sercu rozpaliła się miłość do mnie. Św. Rito, Dziękuje za wszystko co
czyniłaś i czynisz dla mnie, Dziękuje Boże co czynisz dla mnie choć tego nie widze i nie rozumiem,
ufam, że to dla mojego dobra, a ja jedynie po ludzku szczęsliwym chce być i szczęście dać. Proszę Cię

św. Rito, wysłuchaj, pomóż, znasz moje modlitwy i prośby, wysłuchaj i pomóż. Proszę o Tą łaskę.
Błagam.
Mirek
1028 Święta Rito, powierzam całą moją rodzinę Twojej opiece oraz proszę o modlitwę i
wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego w sprawach Tobie i Bogu wiadomych.
Twoja czcicielka - Zofia.
1029 Kochana Sw Rito, proszę o łaski dla moich synów w szkole, szczególnie dla Janka na zbliżająca
sie maturę , błogosław im . AA
1030 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia. Czekam na wyniki, które mają wykluczyć
szpiczaka. Błagam aby były dobre i nie oznaczały dla mnie żadnej choroby.
Proszę aby moje dziecko wychowywało się ze swoją mamą.
Bóg zapłać
Agnieszka
1031 Kochana Święta Ritko,
dziękuję Ci najpierw za Twoje wstawiennictwo, bo wiem, że wypraszasz nam łaski u Pana. Tym
razem proszę Cię serdecznie za zdrowie naszego Michałka, aby dobrze zniósł zbliżające się
szczepienia. Proszę także, by moje małżeństwo zostało uzdrowione. Pan wie, o co chodzi. Proszę też o
to, bym miała siły i motywację do napisania pracy, a także, bym szybko ją obroniła. Pragnę też
należeć do pewnej organizacji, to moje ciche marzenie, św. Rito, jeśli jest taka Wola Pana, to poproś
też za mnie w tej intencji, by test, który pisałam, otworzył drzwi do tej organizacji. O łaskę zdrowia
dla chorego brata, Krzysztofa i dla koleżanki, Agnieszki, a także o zgodę w rodzinie i łaskę
nawrócenia.
Z serca dziękuję.
Małgosia
1032 Prosimy bardzo o modlitwę w intencji zmarłego 4 lata temu taty oraz o modlitwę w intencji
zdrowia całej rodziny.
1033 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
ODZYSKAĆ NASZE MIESZKANIE PRZEZ NASZEGO SYNA KUBĘ 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
1034 Błagam Cię święta Rito o ratunek dla mojego syna, proszę, byś pomogła mojej rodzinie uzyskać
środki finansowe na życie.
1035 Ukochana Rito, która już tak wiele wyprosiłaś mnie i moim bliskim, proszę wstaw się za mną o
uwolnienie od złych duchów obżarstwa i spóźnialstwa, które dręczą mnie od dzieciństwa. Powierzam
Twojej modlitwie moje zdrowie ciała i duszy, abym w pełni sił mogła służyć moim bliskim i tym do
których Pan mnie pośle.

Św. Rito Twojej opiece powierzam moje ukochane dzieci i męża. Proszę uproś mojemu mężowi
nową, dobrą pracę, aby mógł spędzać wieczory i weekendy z nami. Zawierzam Twojemu
wstawiennictwu moich braci i mamę, moją chrześnicę Anię i wszystkich, którym obiecałam modlitwę.
1036 najdroższa Święta Rito proszę Cię aby mój mąż przestal pić i o łaskę pracy dla niego.
Monika
1037 Kochane Siostry,
Proszę o dodanie intencji ode mnie o nawrócenie brata i bratowej, o męża dla siostry i rozwiązanie
problemów, z którymi borykają się rodzice, aby Bóg zesłał im odpowiedzi, jak mają sobie poradzić.
Św. RITO proszę wstaw się za panią K. by zdołała się nawrócić, zanim Bóg powoła ją do siebie.
1038 Święta Rito proszę o zdrowie dla mamy zmagajacej sie z chorobą nowotworową, o dobre wyniki
badan i o polepszenie samopoczucia.
1039 Święta Rito prosimy Cię bardzo o pomyślny wyrok w sprawie Alfiego, o godne życie dla niego i
wszelkie łaski i siły dla niego, jego rodziców i osób, kóre go wspierają
1040 Św Rito proszę Cię aby corka A i jej były chłopak J pogodzil się .Sw Rito proszę Cię aby on dał
im szansę by pokochali się i w przyszłości założyli rodzinę. Proszę Cię także o opiekę i zdrowie nad
naszą rodziną. Dziękuję za laski.
1041 Święta Rito, proszę o dalszą opiekę nad moim synem Przemysławem. Ufam, że czuwasz nad
jego zdrowiem i życiem duchowym. Wyproś u Pana Jezusa, aby chciał założyć rodzinę.
1042 W pewnej, Bogu wiadomej, intencji,
O pomyślnyy przebieg rehabilitacji i powrót do pełnej sprawności stłuczonego palca,
1043 Dobry Boże, przez wstawiennictwo św.Rity proszę o Twoje prowadzenie dla syna Jędrzeja, wlej
łaskę w jego serce,
poczucie Twojej miłości, odnalezienia swej drogi w tym świecie, porzucenie nałogów, wytrwałości w
pracy i nauce ,
ratuj go Panie przez świetą krew Twojego Syna przelaną na Krzyżu -niech będzie uzdrowiony w imię
Jezusa Chrystusa Ewa
1044 Św. Rito!
Proszę o pomoc dla mojej rodziny, uzdrów nas i ratuj, daj nam zdrowie i poprowadź!
Powierzam Ci moich Rodziców, moją żonę i moje dzieci. Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba!
Poprowadź mnie według woli bożej!
Grzegorz
1045 Proszę o spotkanie dobrego męża.Beata
1046 Święta Rito proszę o zdrowie dla calej mojej Rodziny a szczególnie dla męża by pokonał
chorobę i miał siłę z nią walczyć.Proszę również o szczęśliwy powrót do pracy.
1047 Święta Rito
Dziś zwracam się z prośba o Twoje wstawiennictwo Święta Rito w intencji syna Konrada o łaskę
jasnego umysłu oto by kolejne sprawdziany, egzaminy szczęśliwie zaliczał by nie denerwował się w
czasie odpowiedzi. Proszę o modlitwę by mój syn szczęśliwie zakończył rok szkolny a następnie zdał
maturę. Proszę o łaskę zdrowia dla mojej rodziny o błogosławieństwo dla córki Darii i jej maleństwa
które nosi pod sercem. Dziękuję za wysłuchanie moich próśb polecam siebie i moich bliskich dalszej
opiece.

1048 Święta Rito uproś łaskę u Boga dla moich wnuków
Marianny, Dominiki i Jakuba.
Proszę o zdrowie dla nich, dobrą naukę w szkole, , posłuszeństwo
wobec rodziców, opiekę i błogosławieństwo Boże.
Babcia.
1049 Ukochana Swieta Rito,
Korej ufam, blagam Cie
wysluchaj mnie i zanies
moje blagania przed
oblicze
Trojcy Swietej,
Jezusa Milosiernego. Blagam,by Christian byl
moim
opiekunem,ktorego
mi zeslalas, o ktorego prosilam.By kochal
mnie uczciwie i
byl
prawdziwym ojcem
moich dzieci,ktorego nie mialy.Blagam,by
oficjalnie
przedstawil mnie
corkom.Bysmy stali sie rodzina.By
zrealizowal
swoje
obietnice.Dal prace
synowi.Zdejmij z niego problemy
przeszlosci,koszmary
wojenne,problemy
finansowe,by odzyskal odszkodowanie
finansowe i nie
pracowal
tak niewolniczo.
Teraz doszla jego choroba trzustki, blagam
niech sie wyleczy
z
tego. Niech zacznie
normalne zycie. Niech nie mysli, ze
nie nadaje sie
dla mnie,bo nie moze dac mi
szczescia. Niech mi
zaufa, powroci i zacznijmy
prawdziwy zwiazek
na nowo. Poswieci sie wiecej mnie,
swoim corkom,
moim dzieciom.By
byl wspanialym opiekunem moich dzieci, by
dzieki niemu
odzyskaly
godnosc,wiare we wlasne sily i byly
szczesliwe.Bysmy
zaczeli po
Bozemu prawdziwe
zycie rodzinne w szacunku i
milosci.Spraw,by

dzieki mnie powrocil
do Pana.(Juz
odmowil po tylu latach Zdrowas Mario i Ojcze
nasz)...Bylam
taka
wzruszona.Blagam
pozwol mi go doprowadzic na nowo do Boga. A
ja blagam, by byly
uznal decyzje sadu,by nie robil mnie i dzieciom
problemowpodzialu majatku, by nam
niczym nie grozil, pozwol, bym pozniej
otrzymala
uniewaznienie
slubu przez
kurie.Blagam o szanse nowego zycia rodzinnego po
Bozemu.Prosze
tez
o poparcie ze
strony medycyny pracy stanowiska pracy takiego abym przy
mojej chorobiefibromialgii dala rade
pracowac w osobnym biurze.Nie pozwol mi
watpic, bac sie,
wpadac w depresje. Blagam pozwol mi wyjsc z kryzysu
fibromialgii. Blagam,bym miala tego opiekuna, ktory sie
zajmie mna i w chorobie. Zawierzam
wszystko
Tobie, wstaw sie za
mna
blagam,wypros
blagane laski.
I pragne bardzo,
bysmy z Christianem
mogli pojechac
do
Twoich
Sanktuarium i spraw, by sie
wypelnilo i by sie
na nowo mocno nawrocil dzieki mnie.Blagam
za moje dzieci
chron je od zlego
zwlaszcza syna od uzywek i zlego
towarzystwa,by
dzieki pracy
i opiece Christiana
wyrosl na porzadnego mezczyzne.Corce
pomagaj,w jej
doroslym
zyciu
profesjonalnym,by dostala to upragnione stanowisko, postaw na jej drodze uczciwego i
kochajacego
mezczyzne.Boja sie
dzieci moje zwiazkow,po tym co widzialy w
domu od
psychopatycznego
ojca. Pozwol sie im na nowo narodzic i mnie

rowniez.
Blagam,by
Christian byl
naszym opiekunem, naszym Sw.Jozefem. Prosze Cie, chcialabym sie starzec
przy nim.Nie pozwol
by nas
zawiodl.Modle sie
goraco,by go nawrocic na nowo, a czuje,ze
zle miesza.Chron
nas!.Wierze Ufam
Kocham. Amen Joanna
1050 Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej dla mnie wszelkich łask. Proszę o
zdrowie dla mnie, mojego Męża, moich Rodziców i Teściów; uchroń nas od
nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków. O dobre i efektywne wykorzystanie
przeze mnie czasu, o duże pokłady siły i energii do pracy,
studiowania, twórczego działania. O czas dla rodziny i przyjaciół, o
duże pokłady sympatii i życzliwości dla mnie ze strony ludzi, którzy
mnie otaczają w pracy, na uczelni, w rodzinie, o oddanych i
szczerych przyjaciół. O łaskę rodzicielstwa dla mnie i Męża, żebyśmy
zostali szczęśliwymi rodzicami zdrowego maluszka, o spokój, miłość,
wzajemny szacunek i zrozumienie dla Nas i naszych Rodziców. O to, żeby moje
serce i umysł po wielu latach zwątpienia, cierpienia,
niepokoju,strachu przed przyszłością, niechęci do świata i ludzi,
wypełniła wreszcie wielka radość, optymizm, olbrzymia wiara w siebie i
w ludzi,olbrzymia sympatia do świata i ludzi. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej całkowite wyzdrowienia z choroby
nowotworowej dla Antoniego Grodzickiego. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej całkowite wyzdrowienia z choroby
nowotworowej dla Ryszarda Przybylskiego. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej dla mnie wszelkich łask, żeby
doskonale układały mi się relacje z moimi Rodzicami i moim Mężem, żeby
były pełne miłości, przyjaźni, zaufania, wsparcia w trudnych
momentach, pełne radości i optymizmu oraz żeby łączyły mnie również
dobre relacje z moimi Teściami, również, żeby były pełne miłości,
wsparcia, przyjaźni, zaufania. Proszę również o dobre relacje, pełne
sympatii, życzliwości i wsparcia, pozbawione fałszu, obłudy między mną
i moimi koleżankami i kolegami z pracy oraz między mną a moimi
szefami. Żebym wreszcie zaczęła czuć się bardzo dobrze w pracy i wśród
kolegów i koleżanek z pracy i żebym nie czuła się wyalienowana i
wyobcowana, żeby z wieloma z nich udało mi się zaprzyjaźnić i żeby to
była bardzo szczera i życzliwa przyjaźń. Żebym wreszcie czuła się
doceniona w pracy przez koleżeństwo i szefostwo. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej dla mnie, żebym bez problemu i
przeszkód rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku analityka medyczna
oraz fizjologia stosowana i kliniczna w CM UMK w Bydgoszczy.
Proszę Cię wyproś dla mnie również życzliwość Profesorów i
egzaminatorów, u których będę zdawała egzaminy, żeby z życzliwością i
wielką wyrozumiałością podchodzili do mnie oraz proszę o życzliwość i
wyrozumiałość w rozpatrywaniu moich wszelkich podań i wniosków

dotyczących przebiegu i kontynuacji moich studiów ze strony Dziekana,
pań z dziekanatu i wykładowców oraz ich pozytywne rozpatrywanie.
Proszę o siłę, mądrość, łatwość skupiania się i koncentracji i łatwość
zapamiętywania wiedzy podczas przygotowywań do wszelkich egzaminów i
kolokwiów oraz spokój i opanowanie podczas zdawania egzaminów. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej dla mnie i mojego męża zdrowie i
łaski rodzicielstwa. Proszę, żebyśmy spotkali na swojej drodze mądrych
i dobrych lekarzy, którzy otoczą nas swoją opieką i życzliwością i
pomogą nam spełnić nasze marzenie o dziecku. Bardzo pragniemy zostać
rodzicami zdrowego maleństwa. Proszę również o łaskę miłości dla nas,
żeby nasze Małżeństwo rozkwitało z dnia na dzień coraz bardziej, żeby
nasza miłość była coraz większą a nasz związek stawał się coraz
silniejszy, mocniejszy. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej znaczną poprawę mojej sytuacji
materialnej, a także o zmianę pracy na zgodną z moim kierunkiem
(biologia molekularna) i poziomem wykształcenia i lepiej płatną lub
awans na wyższe stanowisko w obecnej pracy, zgodne z moim kierunkiem
i poziomem wykształcenia i lepiej płatne. Żebym wreszcie miała możliwość
realizowania się i rozwijania zawodowo po tylu latach nauki
i wyrzeczeń. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej, żebym bez problemu napisała
bardzo dobrą pracę magisterską związaną wpływem innowacjo na rozwój
przedsiębiorczości i obroniła dyplom magistra. Proszę Cię uproś Ducha
Św. aby oświecił mój umysł i obdarzył mnie umiejętnością, łatwością i
lekkością doboru słów podczas pisania tej pracy. Proszę również, aby
odpowiednie instytucje zechciały ze mną współpracować i udostępnić mi
dane potrzebne do napisania i opracowania empirycznej części mojej
pracy magisterskiej oraz proszę Cię o życzliwość i opiekę mojego
promotora oraz życzliwość dla mnie Pani Dziekan Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej, żebym wyleczyła się wreszcie z
depresji i stanów lękowych, żebym wreszcie uwierzyła w siebie i swoje
możliwości, żebym nie stresowała się nauką ani egzaminami, żebym była
taka jak dawniej, radosna, uśmiechnięta, twardo stąpająca po ziemi,
wierząca w siebie i swoje możliwości, silna psychicznie, mająca
łatwość uczenia się, zapamiętywania i koncentracji Ewa. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętsze, żeby połączyła mnie z Wiolettą W.,
Olgą I. Anią K. Tadeuszem M., Iwoną Ł., Joasią W., Magdą B.,
Grzegorzem W., Robertem S., Aleksandrą R., Piotrem P., Agnieszką T-K
wielka, Adrianem T., Grażyną K. ogromna, dozgonna przyjaźń, sympatia
i życzliwość Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej dla mojego Męża wszelkich łask.
Proszę Cię, żeby otrzymał pozytywną ocenę w pracy i przedłużenie
zatrudniania na kolejne lata. Proszę, żeby jeszcze przed oceną
przyjęto jego dwie ważne publikacje do druku i żeby wreszcie w tym
roku uruchomił procedurę uzyskania habilitacji. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej zdecydowaną poprawę sytuacji
materialnej mojej i mojego męża. Prosimy o dodatkowe zlecenia w
pracy dodatkowo płatne. Ewa

