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Intencje z dnia 12 maja:
892 Proszę o zdrowie i pracę.
893 Swieta Rito, prosze Cie o nieustajace wsparcie dla mojej coreczki o jej prawidlowy rozwoj oraz o
opieke dla mojej rodziny.
A.
894 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,żebyśmy nie odchodzili
od Boga. Aga
895 Proszę o łaskę uzdrowienia duszy i ciała Kingi,o łaskę uzdrowienia księdza Tadeusza z ciężkiej
choroby,o odnalezienie Roberta. Aleksandra.
896 Proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo u Boga dla mojej rodzinny i bliskich. Dziękuje za
wszystkie łaski otrzymane od Boga przez Twoje wstawiennictwo. Paweł
897 Święta Rito proszę cię, o ulgę w cierpieniu dla 92 letniej mamy niech dobry Bóg ma ją w swojej
opiece.
Święta Rito proszę cię o siłę i cierpliwość nad opieką nad matką o ukojenie wszelkich złych emocji.
Święta Rito proszę o zgodę w rodzinie miłość ,zdrowie i uczciwość.
Święta Rito wstaw się za naszą firmę krawiecką, mamy kłopoty finansowe, brak klientów sprawia, że
nie mamy na spłatę fv.
Firma jest dla mnie bardzo ważna i nie chce jej stracić.Pomóż Sw. Rito
Bóg zapłać za wszystko Grażyna
898 Święra Rito. ,pomnij proszę na prośby , które Ci powierzyłem. Józef
899 Proszę o pomoc w naszej sprawie, Ty wiesz o co chodzi.
Patrycja i Kamil
900 SW.Rito proszę z całego serca o zdrowie dla mnie abym podoła nowym wyzwaniom aby moje
dzieci pomogły mi to wszystko ogarnąć aby stanęli na wysokości zadania proszę też o poprawę
warunków finansowych.Blogoslaw każdego dnia moim darczyńcom a szczególnie mamie.
901 Jak co miesiąc proszę o modlitwę o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych naszej
rodziny niech Miłosierny Jezus za wstawiennictwem Św.Rity wysłucha naszych próśb i nie dopuści
do bankructwa naszej firmy.Modląc się do Św.Rity już kilka lat zaczynam widzieć coraz większe
światełko w tunelu,że moje prośby są wysłuchiwane.Dodatkowo chciałbym jeszcze prosić o modlitwę
też w trudnej sprawie o nawrócenie się i z powrotem powrót do Boga naszych sąsiadów i przyjaciół
Szczęść Boże za modlitwy i pamięć Grzegorz z Rodziną
902 Święta Rito błagam pomóż...
wstaw się na nami...
podpowiedz co zrobić...roztocz swój parasol ochronny...
903 Św. Rito!

Dziękuję za już otrzymane łaski. Proszę o kolejne, proszę o szczęśliwy poród dla Madzi i zdrowe
potomstwo. Proszę o zdrowie dla Marty. Proszę o siłę i determinację dla Adama w jego pracy. Proszę
o nawrócenie dla Marty, Magdy, Konrada, Łukasza i Piotrka.
Proszę o dar zdrowia dla mojej żony Krystyny i dla moich rodziców.
Proszę, także o uzdrowienie moich niedomagań. Proszę również o poprawę sytuacji majątkowej,
proszę o możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Grzegorz
904 Święta Rito, proszę o potrzebne dla mnie łaski w trudnych wiadomych Tobie moich sprawach.
Proszę o łaskę rychłego małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Proszę o poprawę mojego zdrowia.
Proszę żebym rychło otrzymała uczciwą, stałą, satysfakcjonującą mnie w moim zawodzie pracę.
Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo u Jezusa i Maryi w moich prośbach i modlitwach. T.C.
905 Cudowna sw Rito , prosze o łaskę przebaczenia I pojednania dla mnie.Agata
906 O zdrowie dla mnie i mojej rodziny, dary Ducha Świętego dla moich dzieci i wszelkie łaski, z
podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski.
Barbara
907 Św Rito nieustanne wypraszaj u Boga łaskę zdrowia dla malutkiej Rituni... a zwłaszcza teraz...gdy
czekają ją szczepienia... proszę aby nie było po nich skutków ubocznych. Dziękuję Św Rito za
wszystkie łaski które otrzymałam za Twoim wstawiennictwem. Mama
908 Św. Roto błagam cię o wstawiennictwo u Boga o pozytywne wyniki badań i postawienie
diagnozy dla 1,5 rocznego Natalia i o zdowie dla niego.
909 Proszę w intencji mojej rodziny, o potrzebne łaski, zgodę, wzajemne przebaczenie i uświęcenie.
Proszę o łaskę cierpliwego i zgodnego z Wolą Bożą niesienia krzyża
910 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo za mną w Niebie, pokornie proszę o to, żebym jak
najszybciej i za pierwszym razem zdała jazdę z prawa jazdy, proszę także o to, żebym była niezależna
finansowo, o uzdrowienie Andrzeja, o nawrócenie moich braci i o to by Bóg był u nich na pierwszym
miejscu, proszę także o przemianę serca Jakuba, aby on także się nawrócił i nie ranił swoich
najbliższych. Bardzo dziękuję za toi ,że mój brat dostał pracę, dzięki temu powoli przemienia się jego
życie. Pokornie proszę o miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych. Boże opiekuj się Siostrami, które
omadlają te intencje.!Bóg zapłać
911 Święta Rito błagam wyrwij mego męża z nałogu alkoholowego Już nie mam sił Wierzę w Twoją
pomoc Marianna
912 Proszę o włączenie do nowenny, modlitwy o wstawiennictwo św. Rity w intencji syna Damiana o
łaskę wiary i pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty, o przemianę serca
i uzdrowienie duchowe wewnętrzne, o szybkie znalezienie stałej pracy, o cierpliwość i wytrwałość w
pracy, o dobrą żonę i potomstwo, o zdrowie i siły w stawianiu czoła w trudnościach codziennych.
Prosi mama
913 Sw Rito pragne podziekowac za Twoje wstawiennictwo i Blagam o pomoc w moich problemach
mam cukrzyce ,chore uzebienie bede miec ekstrakcje wszystkich zebow,prosze tez o modlitwe
wstawiennicza o finanse ,chcialabym wykupic mieszkanie,Prosze o dalsza opieke nad moja rodzina
914 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo w moich intencjach : uratowania mojego małżeństwa
przez nawrócenie mojego męża , uwolnienie go z grzechu cudzołóstwa , o przemianę duchową mojego
męża , uratowanie mojej rodziny

915 Prosze o moja przemiane, o poprawe moich Sylwi P. warunkow zyciowych, finansowe, zdanie
egzaminu z niemieckiego oraz znalezienie odpowiedniej pracy i mieszkania
Prosze o modlitwe Jorg K. Prosze o jego nawrocenie i uwolnienie. O Powrot na dobra droga i milosc.
Malzenstwo
W intencji za dzieci Klaudia i Olivier. Boze chron je i pomagaj w dobrym wychowaniu
W intencji calej mojej rodziny a szczegolnie mamy i rodzenstwa
916 Święta Rito,
Bez wsparcia Twojego nie daje rady, proszę kolejny raz o wysłuchanie mojej prośby jaka zanoszę za
posrednictwem Sióstr i ich modlitw do Ciebie.za.mnie. Postaw na mojej drodze prawdziwą szczera
miłość przyjaciela jakiego nigdy nie miałam , a którego tak bardzo mi brakuje w życiu w którym nie
ma dzieci. Święta Rito pomóż mi w walce z codziennością z jaką się zmagam z braku dzieci, nie mogę
przestać myśleć dlaczego Bóg tak mnie upokorzył dlaczego wszyscy mają dzieci tylko ja nie mam,
zbliża się Dzień Matki i to jeszcze bardziej boli że do mnie nigdy nikt nie powie Mamo, czemu Bóg
który umiłował świat , tak bardzo mnie skrzywdził , a mąż ze zdrady ma dziecko i ma siłę do życia,
dlaczego Bóg tak bardzo jednych dotyka krzyżem a drugim wręcz błogosławi. Proszę o modlitwę za
mnie bo tracę wiarę i siły do życia. Niedoszła mam
917 Proszę o zdrowie, o siłę do samodzielnego oddychania i potrzebne łaski dla córki Klary.
918 Św. Rito wypraszaj dla Jana obfite błogosławieństwo Boga Ojca wszechmogącego we grach
losowych i konkursach. Amen
919 Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Pana Jezusa o odpuszczenie grzechów, opiekę od
zła, szczęśliwą podróż, zdrowie, udane wakacje, bogactwo i błogosławieństwo w całym życiu dla całej
rodziny.
920 Św. Rito proszę o dobrą diagnostykę u Michała oraz właściwe leczenie dziękuję za
wstawiennictwo w moich intencjach Twoja czcicielka
921 Proszę o miłosierdzie i ulgę w cierpieniu dla bardzo chorego taty, o wypełnienie woli Boga.
Proszę także o ocalenie mojej rodziny w bardzo trudnej , beznadziejnej po ludzku, sprawie. Maryjo,
wyproś nam łaskę prawdziwej wiary i ufności Twemu Niepokalanemu Sercu. Bożena z rodziną
922 Proszę o lepszą pracę dla mnie, o to, abym nie tłumił w sobie emocji i
o to, abym wyzbył się lęków. Proszę też o błogosławieństwo Św. Rity i
Matki Bożej przy renowacji mojego domu - aby wszystko poszło dobrze.
923 Ukochana sw Rito wyzwól Marka od nałogualkoholizmu i zaopiekujsię naszą rodziną
924 KochanaRito proszęuproś dla córek życie według ewangelii i dobrychchłopakaków
katolikówwolnych od nałogów zdrowie i błogosławieństwo na całe życie
925 Kochana Czcigodna święta Rito. Orędowniczko nasza u Pana.
Miesiąc maj tak szczególnie Tobie poświęcony.Tobie i Maryi.
Pragnę podziękować Ci za wysłuchanie w błaganiu.Dziękuję za spowiedź mojego męża. Za
miłosierdzie Pana.
Czcigodna Św.Rito - w tym miesiącu nadal polecam Ci moją Rodzinę,prosząc o Twoją opiekę nad
nami wszystkimi.Polecam Ci moje małżeństwo ,polecam Ci Radka i siebie,a także nasze dzieci.Aby
się wzajemnie szanowały.
O siłę i pokój w sercu dla mnie. O uzdrowienie tego co uzdrowienia potrzebuje.
Czuwaj nad nami,abyśmy zawsze byli blisko Jezusa i Maryi.
Twoja Czcicielka gosia

926 ŚwiętaRito błagamulitujsię nad samotnościąEmilki iześlij jej piękną miłość oraz DaryDucha
świętego
927 Św.Rito proszę o Twoją pomoc, bo sama nie mogę udzwignąć trudności życia. Proszę wyprostuj
mój los i spraw życie łatwiejszym. Pomóż pomyślnie załatwić bardzo ważną sprawę w najbliższym
czasie. Ufam Tobie.
928 Św.Rito proszę o modlitwę aby Szymon nie był uzależniony od środków uzależniających ,aby był
porządnym człowiekiem,poznał porządną dziewczynę,
aby był zdrowy i mógł mieć potomstwo.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji,aby znalazł sens życia.mama
929 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o modlitwę w następujących intencjach:
Św. Rito, proszę o łaskę miłości, znalezienia dobrego kandydata na męża. Proszę, aby na mojej
drodze pojawił się dobry chłopak, który mnie nie skrzywdzi. Proszę także o poukładanie wszystkich
moich życiowych spraw, odbudowanie relacji z moją dawną przyjaciółką. Proszę także o
odbudowanie poczucia własnej wartości i pokonanie nieśmiałości, a także o pokój i dobre relacje w
mojej rodzinie. Proszę także o zdrowie dla całej mojej rodziny.
Twoja czcicielka Agata
930 Św Rito, dziękuję za łaski, jakie za Twoim wstawiennictwem otrzymałam i otrzymuję. Proszę o
zdrowie dla rodziców, dobry wybór szkoły dla Julii i dary Ducha Świętego dla niej. Proszę o opiekę
nad całą rodziną i błogosławieństwo w pracy. Gosia
931 Proszę, aby Św. Rita i Najświętsza Panienka podpowiedziały czy jest
jakieś rozwiązanie, aby ludzie przestali mnie dręczyć.
932 Św. Rito,
dziękuję za wszystkie łaski, które otrzymałam za Twoim pośrednictwem
Proszę o zdrowie dla Władysława i Wiktorii,
oraz o znalezienie miłości życia dla moich synów.
Renata
933 Kochana Święta Rito proszę spraw, aby Robert G. wszedł na moją Asi P. stronę na Facebooku i
obejrzał moje nowe zdjęcie. Dziękuje za Twoje wsparcie
Twoja czcicielka
Asia P.
934 Błagam Cię, Święta Rito, o wyproszenie łaski uzdrowienia ciała i duszy
dla mojego taty, Krzysztofa.
935 Święta Rito, cicha przyjaciółko wstawiaj się za Panem za nami. Ty widzisz ile spraw po ludzku
niemożliwych nas dotyczy wyproś u Pana Jezusa jasne rozwiązania i pokój.
936 Św.Rito módl się za nami i wypraszaj całej rodzinie potrzebne łaski AS
937 Bardzo proszę o modlitwę o zdrowie moich dzieci i ich rodzin.
Proszę o Dary Ducha Świętego w pracy.
Szczęśliwe powroty z podróży.
Wiarę dla moich dzieci wnuków.
938 O najukochansza siostro do Ciebie zanosze dziś moje prośby o pomoc. Kochana św Rito proszę
Cię o szczęśliwe odnoszenie ciąży przez Dorotę. Pomóż aby wszystko było dobrze bo bardzo
potrzebuje twojej opieki. Proszę Cię również o opiekę nad moim synem aby pomyślnie zdał egzamin i
zdobył zawód...

Aby odnalazł się w pracy i był szczęśliwym człowiekiem. Chce Cię jeszcze prosić o zdrowie dla mnie
i męża. Abym ja od września nadal miała pracę i abyśmy mogli spokojnie żyć. Pomóż również tym
którzy potrzebują Twojej pomocy bardziej niż inni. A nie chce pominąć jeszcze Martyny żeby udało
jej się zdać maturę. Z góry dziękuję Ci kochana wiem że mi pomożesz.
939 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
o potrzebne łaski dla Andrzeja, Miłosza,Juliana, Kamila, Igi, Antka i Leny; o nawrócenie dla Agaty, o
uzdrowienie duchowe i z alkoholizmu dla Marka, o umocnienie małżeństwa Agnieszki,
o błogosławieństwo Boże dla rodziców i rodzeństwa.
Bóg zapłać
Pozdrawiam, Monika
940 Św Rito błagam wstaw się do Pana Jezusa za moim najukochańszym wnuczkiem Oskarkiem, o
szczęśliwy przebieg operacji , dobre wyniki badań oraz za całkowity powrot do zdrowia. Prosi babcia
Halina
941 O święta Rito
błagam Cię o pomoc dla mojego Syna. Pomóż mu wyjść z choroby, pomóż mu znaleźć pracę i drogę
w życiu osobistym.
twoja oddana czcicielk Roma
942 przez wstawiennictwo św. Rity proszę Dobrego Boga o zdrowie duszy i ciała dla nas, naszych
dzieci i wnuków, o siły w walce z pokusami i złem, o zgodę w rodzinie i dobre relacje w
małżeństwach. Jezu Ty się tym zajmij
Elżbieta
943 Św Rito bardzo proszę Cię o zdrowie dla mojego kolegi M. D. Oby przeżył operacje i wrócił do
rodziny i przyjaciół. Jesteśmy myślami i modlitwa z Tobą M. Opiekuje się nim Sw Rito.
944 Matko Kochana otocz płaszczem opieki moją siostrę Annę, Łukasza i mnie w życiu osobistym i
zawodowym.
Mateńko błagam Cię zabierz smutne i samotne dni od Elżbiety. O cud finansowy.
Proszę o zdrowie i wszelki łaski. Proszę miej nas pod swoją opieką i prowadź w każdym dniu w
zdrowiu i w radości. Opiekuj się nami również w pracy i proszę o życzliwe osoby, które nas otaczają.
O umocnienie ważnej przyjaźni i zaufanie z mojej strony w tej relacji. Proszę Cię, abym odnalazła
prawdziwą miłość, szczęście i spokój u boku uczciwego i dobrego człowieka, bym przestała wreszcie
być samotna.
945 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w błaganiu o łaskę nawrócenia i Darów Ducha
Św. dla syna. Uproś zdrowie duszy i ciała i wyzwolenie z nałogów dla męża a dla mnie zdrowie
duszy i ciała a także stabilizację finansową dla naszej rodziny i spłatę długów. Kochana Św. Rito
prosimy zanieś te prośby do tronu Bożego.Dziękujemy za wszelkie dobro otrzymane od Ciebie. Módl
się za nami Św. Rito.
946 Kochana Święta Rito dziękuję za dotychczas otrzymane łaski.Pomóż mi nieść krzyż dnia
codziennego,napraw moje przeszłe życie.Bądź zawsze ze mną.Ania
947 Święta Rito dziękuję za otrzymane łaski, proszę o dalszą opieke i wsparcie dla mojej córki
Małgorzaty, która pracuje za granicą i ma tam problemy, pomóż jej je przezwyciężyć, proszę również
o wsparcie zdrowia dla mnie i dla córki, abym jej mogła jeszcze pomagać.
Twoja wierna czcicielka
Wanda
948 Święta Rito proszę Cię bardzo o cud uzdrowienia Mileny i Pawła z ciężkich chorób;
Proszę o zdrowie dla Marioli, Anny i Bożeny;

Pomóż wymodlić potrzebne łaski dla dzieci; Oli, Weroniki i Igora;
Strzeż rodziny, wyproś małżonkom siły aby potrafili żyć w pokoju, miłości i wierności; poprawę
relacji w moim małżeństwie. ZM
949 Błagam Cię św. Rito o wstawiennictwo za mnie i Adama, abyśmy żyli w pokoju, miłości, zdrowiu
i szacunku, by dane nam było otrzymać w przyszłości sakrament małżeństwa, abym dostała
unieważnienie ślubu Kościelnego i Bóg miał nas w opiece oraz nam błogosławił. Proszę Cię o opiekę
nad moim życiem, bym zamkneła pomyślnie sprawy firmowe, czerpała radość z pracy, wyleczyła się z
depresji i by sprawa sądowa Adama rozstrzygneła się pomyślnie. Dziękuję z całego serca za
otrzymane łaski i opiekę.
Bóg zapłać sw. Ricie za wstawiennictwo i Siostrom za modlitwę. D
950 Kochana Święta Rito,moja patronko!Proszę Cię z całego serca o znalezienie świadka do
bierzmowania dla syna Tomasza.Proszę Cię również o zdrowie i siły dla mojej babci Stefanii oraz
całej mojej rodziny.Miej nas w swojej opiece i chroń od złych ludzi.Proszę Cię także o poprawę
mojego życia.Jezu Ufam Tobie.Bóg zapłać.
951 Św. Rito wspomagaj nas i módl się dalej za nami, wypraszaj nam łaski o które się modlimy.
952 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci i pomyślne rozwiązanie wszystkich naszych
spraw.
Święta Rito proszę Cię o pomyślą operację i zdrowie dla mamy.
953 Za przyczyną sw. Rity proszę o dobrego męża oraz o zdrowie dla Mamy
Terenia
954 o domknięcie finansowe tego miesiąca błagam
955 Święta Rito za Twoim pośrednictwem proszę o pozytywne dla mnie zakończenie procesu
sądowego z pracownicą i pomyślne dla mnie zakończenie wszystkich trudnych spraw zawodowych.
Uproś mi Święta Rito łaskę zdrowia i spokojnego zakończenia obowiązków zawodowych.
956 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
za Anielę i Antosia o łaski Boże i pomoc w trudnym czasie rozpadu ich rodziny
za Gabrielę o siłę dla niej do zerwania złej relacji oraz z nałogiem
o przemianę serca, Boże prowadzenie, szczęśliwą podróż i powrót dla Jacka
o odbudowanie rozbitej rodziny i odrodzenie miłości małżeńskiej
o nawrócenie Kamili i dobrego męża dla niej
o nawrócenie Rafała, Agnieszki, Krzysztofa, Piotra, Alicji, Artura, Doroty, Kingi
o małżeństwo Jacka, Edyty, Andrzeja, Rafała, Grzegorza, Joli, Ewy
o dar życia wiecznego dla Edwarda, Wiesława, Jadwigi, Bolesława
Bóg zapłać
Gabriela
957 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców pojednania z ojcem ,jeszcze więcej
siły i jeszcze więcej zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla
moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.

Bóg Zapłać
Marek
958 Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia, oczyszczenia i uzdrowienie duszy i ciała dla Tomka.
Proszę o modlitwę w intencji mojego serca.
Proszę o uzdrowienie ran przeszłości Tomka oraz moich ran przeszłości
Bóg zapłać Natalia
959 Święta Rito proszę pomoż mi w wiadomej dla ciebie sprawie. Niech .M. w koncu sie nawroci.
Niech bedzie spokoj miedzy nami. Niech przestanie robic glupoty. Pomoz nam zalozyc rodzinne, i
niech oddejda osoby ktore nam w tym przeszkadzaja. Prosze cie.J.
960 prosze o modlitwę w intencjach:
o zdrowie dla rodziców, teściów, rodzeństwa, dzieci z całęj rodziny, Ani, Sary, Tomka, Adama
o zgodę pokój i miłość w rodzinie
o szczęśliwe prace polowe dla Sławka, rodziców, Ewy, tesciów
o dar potomstwa dla Marleny i Karola
o wygranie wyborów do Europarlamenu przez pis
Prosi Agata
961 blagam o rozwiazanie wszystkich problemow ,tez i pomoc w rozwiazaniu problemow
finansowych,wygranych w totku.opieke kazdego dnia ,pomoc i sile na kazdy dzien,pozalatwiania
wszystkich spraw pozytywnie ,blagam pomoz,tylko cud mi pomoze
962 prosze o modlitwę w intencji męża, macierzyństwa i znalezienia dobrej pracy.
963 Św. Rito proszę Cię o łaskę wiary i dobre życie dla Maćka z okazji I Komunii Świętej oraz w
intencji poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka pomimo Bogu znanej sytuacji. Ania
964 Siostro, zwracam się z prośbą o modlitwę za wstawienictwem św. Rity, aby wyprosiła nam u
Boga pomyślne załatwienie trudnej sprawy, aby rury zostały usunięte i abyśmy mogli w końcu
spokojnie i bezpecznie żyć.
Aby mój brat znalazł dobrą pracę.
O uzdrowienie nogi i kręgosłupa mojej mamy.
O uleczenie ran serca moich rodziców, o zdrowie dla nich.
O dar miłości małżeńskiej dla mojej siostry Marty.
O dar miłości małżeńskiej i macierzyńskiej dla mnie. Św. Rito oddaję pod Twoja opiekę i powierzam
Twojemu wstawiennictwu tę znajomość z Przemysławem, aby Pan Bóg to poprowadził w dobrym
kierunku, jeśli taka jest Jego wola.
Dziękuję Ci św. Rito za wszystkie otrzymane dotąd łaski, za to że ja i siostra zdałyśmy egzaminy na
prawo jazdy, za dar pracy, za to, że czuwałas nad nami w tych bardzo trudnych chwilach. Za to, że
mama i tata wyzdrowieli po udarach. Dziękuję za uzdrowienie Ewusi.
Bóg zapłać
Jadwiga
965 Święta Rito patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych proszę ciebie o wstawienictwo do
Boga z moją prośbą o znalezienie kobiety mojego życia .Jestem zbyt długo sam żeby męczyć się w
samotności dopomóż mi w tym a uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem jestem
przekonany że będę ją pielęgnował każdego dnia mojego życia
966 Święta Rito dziękujemy za dotychczasową opiekę i prosimy o dalszą opiekę nad naszą rodziną, o
zdrowie dla nas, naszych dzieci i wnuków, o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych przez naszego
wnuka oraz o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu naszych bardzo trudnych firmowych spraw
finansowych.
Urszula i Antoni.

967 Intencje do św.Rity na nowennę majową:
Kochana św.Rito proszę Cię bardzo o Twoją modlitwę wstawienniczą o zdrowie moje i moich
najbliższych i błogosławieństwo Boże w pracy dla mojego syna oraz o to aby na swej drodze spotkał
dobrą dziewczynę z którą mógłby iść przez życie.
DM
968 Proszę o pojednanie w rodzinie, proszę o łaskę zdrowia dla mnie, o miłosierdzie dla mojego
męża, i nawrócenie teściowej, o zdrowie dla mojej mamy
Elżbieta
969 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienie mojego niepełnosprawnego Brata. Panie Jezu oddaje
także w Twoje ręce relacje między mną i pewną osobą. Jezu proszę podpowiadaj nam właściwe kroki,
prowadź nas zgodnie z Twoją wolą i zajmij się tym czym my sami nie potrafimy.
K.
970 Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla dzieci Przemka, Daniela, Andrzeja, Beaty, męża Darka i dla
mnie Doroty. Proszę o wierność w małżeństwie oraz o uzdrowienie narządów rodnych córki Beaty i
moich Doroty. Proszę o Dary Ducha Świętego opiekę Matki Boskiej oraz w intencjach wiadomych
Bogu. Proszę aby syn Andrzej miał zdrowe jelita żebym nie miała uczulenia i abyśmy mieli
szczęśliwe życie.
Dorota
971 Święta Rito błagam o wstawiennictwo za moim wnukiem Andrzejkiem o uzdrowienie z choroby ,
o zagojenie rany po zabiegu o wyleczenie z gronkowca i pozytywne wyniki badań. Proszę o zdrowie
dla moich wnucząt, dzieci i zdroje łask dla nich i ich rodzin. ŚWIĘTA Rito módl się za nami
972 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla Gabriela, Macieja, Mateusza.
Z Panem Bogiem,
Ewelina
973 Św.Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski. Św.Rito proszę za Twoim wstawiennictwem o dary
Ducha Świętego dla mnie i moich dzieci,proszę o opiekę nad moją rodziną.Proszę wstaw się za mną u
Pana Boga i Najświętszej Maryi aby zmieniły się moje obowiązki w pracy, Ty wiesz ile mi zostaje
dokładane z których nie jestem wstanie się wywiązać a później są wyciągane konsekwencje.Proszę
Cię tak boję się aby mnie nie zwolnijli.Miej mnie w swojej opiece.
974 Św. Rito, proszę o Twoje wstawiennictwo u Trójcy Przenajświętszej i Maryi Niepokalanej, za
moją córkę Monikę i jej przyjaciela Mateusza, o ich nawrócenie, aby Zmartwychwstały Jezus
przyprowadził ich do Siebie, a Maryja pomogła w uwolnieniu od wszelkich nałogów i zniewoleń.
Wyproś św. Rito dla nich przemianę życia, serca, sumienia, myślenia, aby Jezus obdarzył ich miłością,
radością życia i pokojem serca, dał zdrowie psychiczne i fizyczne, by dali sobie radę w życiu. Wyproś
dla nich dobrych i pobożnych wspólmałżonków.
Św. Rito, oręduj też za mną – Jolą, prosząc dla mnie o wytrwałość i siłę w przezwyciężaniu wszelkich
trudności jakie samotne życie mi przynosi. Wyproś dla mnie zdrowie, kompleksowe, nawet to
estetyczne – bo nie chcę ograniczać Ojca Niebieskiego w łaskach jakie pragnie nam zsyłać i nas nimi
obdarowywać. Ojciec nasz Niebieski wie czego mi potrzeba i o co się modlę, wesprzyj mnie tylko w
tych modlitwach i uproś moja Rito, aby Duch Święty zesłał na mnie łaskę żywej i świętej wiary oraz
czystej, gorącej miłości do Boga i bliźnich według przykazania miłości jakie Jezus nam zostawił.
975 Miłościwy Panie za pośrednictwem św Rity proszę
o dar zdrowia duszy i ciała dla całej mojej rodziny.
Darek
976 Święta Rito

za Twoim wstawiennictwem zwracam się do Boga z prośbą o cud uratowania naszego małżeństwa, o
to byśmy znowu stali się rodziną, by wróciła do nas miłość, wiara i nadzieja. Błagam z całego serca,
bym znowu żyła jako żona i kiedyś stała sie matką.
977 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża, dzięki któremu będę mogła wzrastać w
wierze.
978 Kochana święta Rito, z całego serca proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej Mamy. Żeby Pan
zabrał od nas wszystkie choroby i przywrócił pełną sprawność. Serdeczne Bóg zapłać.
Aga
979 Sw Rito,
Od kilku lat modlę się codziennie do Ciebie o pomoc i wstawiennictwo i nigdy nie odeszłam
niewysluchana a zawsze silniejsza i szczesliwa. Zawsze okazywałaś mi wsparcie i zrozumienie.
Dzisiaj też zwracam się do Ciebie z prośbą owpomyślne rozwiązanie problemu w pracy. Bardzo się
niepokoje tą sprawą i mam nadzieję że wszystko się ułoży dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Szczęść Boże
AK
980 Swieta Rito prosze Cie o opieke Boza and wnukami.za ich zdrowie prosze siostry kochane o
modlitwe.za zdrowko Zuzi I Milosza zeby zabieg sie udal.prosze I opieke nad cala rodzina a
zwlaszcza Karolina.sw rito czuwaj nad nami I miej nas w swej opiece.niech nie zamartwiamy sie
wszystkim.oraz I szczesliwa podroz do Rzymu.szczesc Boze.Zofia
981 Prosimy cię, św. Rito, uproś Miłosiernego Boga o rozwiązanie spraw małżeńskich i rodzinnych
Agnieszki według Jego świętej woli oraz Światło Ducha Świętego i pomoc w wychowaniu córek.
982 intencja dziękczynna Bogu i św. Ricie znana
983 Za posrednictwem Swietej Rity chce podziekowac za wszystkie laski I dobro jakie mnie spotyka
w zyciu. Dziekuje, ze udalo mi sie sprzedac mieszkanie i splacic czesc dlugu. Prosze o
blogoslawienstwo w pracy zawodowej, o milosci i laske malzenstwa dla mnie i pomoc w szybkim
splaceniu dlugow. Swiata Rito wyblagaj laske zdrowia dla moich rodzicow , mojej siostry i kolezanki
z pracy.
Bog zaplac
Ela
984 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji szczęśliwego i zgodnego z oczekiwaniem mojej córki
przebiegu jej studiów oraz realizacji planów po ich zakończeniu. Proszę o potrzebne jej zdrowie , siły,
wytrwałość, przychylność ludzi oraz Bożą opiekę.
Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.
985 Św, Rito proszę Cię o dar macierzyństwa dla mnie. Ty wiesz jak bardzo z mężem cierpimy.
Bardzo prosze o modlitwę w mojej intencji.
Anna
986 W intencji spotkania Darka i o pocieszenie w trudnej chwili. Dziś w wieku 15 lat odszedł mój
największy przyjaciel Puszek. Serce pęka chociaż mam nadzieję,że nie cierpi tam gdxie jest.

