Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 12 września:
848 proszę św. Ritę o wstawiennictwo w mojej walce o uzdrowienie.
Ewelina
849 Sw Rito! Dziekuje Ci za kolejny rok zycia....prosze uratuj moje dzieci przed ojcem....Sw Rito
blagam nie zabieraj mi dzieci
850 Prosze o modlitwe do Sw. Rity o wstawiennictwo w nastepujacych intencjach:
Za powrot meza do trzezwosci
Za ustabilizowanie sytuacji finansowej
Za naprawienie stosunkow w rodzinie
Za powrot K do pelni zdrowia
Za sukcesy w nauce dla corki
Za zdrowie dla mamy i tesciow
Za SP tate i dusze w czyscu cierpiace
Za ustabilizowanie sytuacji w pracy i dla K i D
Bog zaplac!
K.
851 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w sytuacji beznadziejnej związanej z egzaminem, aby
zakończyła się dla mnie pozytywnie.
852 Ty nasza cudowna pośredniczko, uproś Boga o powrót do zdrowia dla mojego brata Tadeusza.
Czcicielka Ewa
853 Proszę o laskę zdania egzaminów przez Paulinę (zaliczenia poprawek)Bóg zapłać
proszę o światło dla Iwony związane z praca .Bóg Zapłać
854 Święta Rito proś razem ze mną u Pana naszego w mojej intencji, aby kontrola która trwa
zakończyła się szybko i bez żadnych zastrzeżeń. Bardzo dziękuję, że przy mnie jesteś i cierpliwie
wysłuchujesz moich modlitw.
855 Święta Rito dziękuję za Twoje wstawiennictwo i otrzymane łaski..Ty znasz moje modlitwy,
codziennie je do Ciebie zanoszę i teraz też szczególnie proszę Cię o łaskę przyjaźni, żeby była piękna,
codzienna, pełna miłości i troski. Pozwól mi czuć jego obecność każdego dnia.
856 Kochana Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Pana Boga o wszelkie łaski dla mojej rodziny o
uzdrowienie dla Anny Gacek oraz żeby moje problemy zdrowotne i mojego męża nie okazały się
czymś poważnym.
Irena
857 Św. Rito, patronko od spraw trudnych i beznadziejnych. Dziękuję za dotychczasową pomoc i
wstawiennictwo. Proszę o pomoc w czekającej mnie trudnej do rozwiązania sytuacji . Dodaj mi oraz
mężowi siły i odwagi do pokonywania trudności. Pomóż w rozwiązaniu problemów osobistych i
finansowych w mojej rodzinie. P Joanna
858 Św. Rito, patronko od spraw trudnych i beznadziejnych. Proszę o błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla rodziny Hani .

859 Przesyłam prośbę o modlitwę w intencji Zofii i jej pracy oraz w
intencji moich problemów materialnych, mieszkaniowych, zdrowotnych.
prosi Jan
860 Święta Rito patronko spraw beznadziejnych proszę Cię o uzdrowienie z choroby nowotworowej,
o łaskę zdrowia, szybkiego powrotu do pełni sił po operacji. Proszę również o to, żeby natknąć
lekarzy, aby wynaleźli lek na glejaka i żeby ta choroba była wyleczlna. Święta Rito miej w opiece
pacjentów oraz nasze rodziny. Proszę również o dobry wynik histopatoligiczny i aby choroba już
nigdy nie wróciła.
861 Św. Rito,
proszę Cię w intencji mojego Władysława o zdrowie dla niego, abyśmy mogli jeszcze jakiś czas być
razem.
Renata
862 Święta Rito,
Dziękuję Ci za dotychczasowe łaski.
Proszę o błogosławieństwo dla mojego synka. Żeby skończyły się jego problemy w szkole i żeby
znalazł prawdziwych przyjaciół.
Proszę, aby problemy finansowe mojego męża skończyły się.
I.
863 Sw Rito ,proszę o zdrowie dla mojego Syna oraz o piratowania mojego małżeństwa.
864 Bardzo proszę o modlitwę do Świętej Rity w sprawie która rujnuje nasze zycie rodzinne. Proszę o
rozwiązanie problemów z mężem mojej Mamy ; który oszukał nas wszystkich i okrada mamę; zamiast
zapewnić jej gpdziwą pomoc w chorobie.
865 Bardzo proszę o modlitwę podczas wrześniowej nowenny do Świętej Rity oraz podczas Mszy
Świętej dnia 22 września 2018 r. w następującej intencji:
O łaskę wiary dla mnie.
Szczęść Boże
Grzegorz
866 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo do Boga o znalezienie pracy dla Piotra. Często
zwracałam się do Ciebie o zdanie egzaminów i za Twoim wstawiennictwem zostałam przez Boga
wysłuchana i teraz ośmielam się ponownie Ciebie prosić aby Piotr znalazł zatrudnienie po
ukończonych studiach z wyróżnieniem.
Zatroskana matka.
867 PROSZĘ O PRZYJĘCIE INTENCJI NA WRZESIEŃ b.r.
ŚW. RITO.BARDZO CIĘ PROSZĘ O:
1.POMYŚLNE BADANIA i ZABIEG oraz POWRÓT DO ZDROWIA JÓZEFA
2.ZDROWIE DLA JOANNY I JEJ RODZINY
3.CUD UZDROWIENIA DLA MARZANNY
BÓG ZAPŁAĆ
JOANNA
868 Święta Rito bardzo proszę o wyblaganie łaski zdrowia dla męża Grzegorza.a dla mnie o
uwolnienie od lęków.
869 proszę o modlitwę z prośbą o pomyślne zaliczenie zajęć na studiach, światło w dokonywaniu
wyborów; za Damiana, Marcina i Maritę; o rozwiązanie trudnych sytuacji, światło i opiekę Maryi i
św. Józefa

Dziękuję,
z Panem Bogiem,
MP
870 Dziękuję Ci cudowna św. Rito za pomoc i proszę o dalszą opiekę dla córki Pauliny!
871 Św. Rito, proszę Cię, wyproś dla mnie spokój ducha i pozytywną stabilizację życiową. I to, żeby
Duch Św. mocno mnie prowadził....
Dziękuję, Szczęść Boże!
z pozdrowieniami
Margita
872 Sw. Rito dziękuję Ci za piękny dzień zawarcia sakramentu małżeństwa mojego syna i
uroczystości weselnych i za wszystkie otrzymane łaski. Proszę cię o cud uzdrowienia z nawrotu
choroby nowotworowej Wiktora i o dobre wyniki badań. Proszę Cię o zdrowie dla Ani i o uwolnienie
mojej rodziny od złosci, kłótni i nieprzebaczenia.
873 Proszę o nawrócenie Roberta. O wyzwolenie z nałogów, złych obietnic.
Daj mu Boże serce z ciała, a zabierz serce kamienne.
O dobrego męża i szczęśliwe małżeństwo. O uzdolnienie do małżeństwa. Anna
O Boże błogosławieństwo dla Franka, Janka, Aleksandra, Moniki i Garbysi.
Bóg zapłać Kochane Siostry.
Ściskam
Anna
874 Św. Rito, dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo. Proszę Cię o wyproszenie łaski wiary dla Jakuba
w trudnym dla niego czasie oraz prowadzenie przez Ducha Św. dla jego rodziców, by byli dla niego
wsparciem w poszukiwaniu drogi do Boga.
875 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Igi, żeby doczekała się potomstwa.
876 Sw.Rito prosze o spokoj duszy mojego meza.Prosze o poprawe warunków finansowych i aby
moje dzieci bardziej sie zzyli z soba aby zawsze mogli liczyc na siebie .
877 prosze o modlitwe w intencji " Swieta Rito, prosze o Twoje wstawiennictwo u Boga w modlitwie
o urodzenie zdrowego dziecka" Dziekuje, Joanna
878 Kochana św.Rito proszę cie o dobrego męża i wybranie dobrej drogi dla córki Izabeli , błagam z
pokorą za nią,wstawiaj się do Pana i błogosław jej oraz jej związek z chłopakiem Patrykiem.
Błogosław im i wstawiaj się do Pana o łaski dla nich.
Pomóż jej aby rzuciła palenie papierosów, daj je siłę i wytrwałość do tego.
Gorąco proszę prowadź ją każdego dnia.
Pokornie błagam o uleczenie jej kolana po wypadku, niech się noga dobrze zagoi.
Błagam pokornie.
Proszę gorąco o życie wieczne o oglądanie Pana twarzą w twarz dla śp .Magdaleny,śp.Zofii
,sp.Mariana oraz o uzdrowienie dla męża Ryszarda .Zabierz Panie drżenie jego rąk,ból kręgosłupa i
łokcia i daj mu łaskę zdrowia i siły.
Błagam o wybaczenie za moje złe zachowanie względem niego,obdarz go Panie zdrowiem i długim
życiem ze mną błagam cie Rito wstawiaj się za niego do Pana Jezusa aby był zdrowy i silny.
Proszę też pokornie o pomoc w pracy. Proszę aby była spokojna i mila atmosfera. Błagam o pomoc w
kontaktach z szefową i koleżankami oraz z Ewą,pomóż aby te nasze relacje się poprawiły. Oddaje ci
moją prace, proszę prowadź mnie w tym trudnym,nowym czasie.
Święta cudowna Rito pomóż mi i wstawiaj się w moich prośbach,pokornie proszę.
Proszę pokornie o sprzedanie mieszkania w dobrej dla nas cenie.
Proszę pokornie o to aby udało się mojej córce oraz mnie otrzymać stypendium.

Daj mnie i mojej rodzinie zdrowie. Oddaje ci Panie wszystkie moje sprawy i wszystkich których
kocham. Pokieruj nami i miej nas w swej opiece. Jezu Ufam Tobie. Dziękuję za wszystkie łaski.
Agnieszka
879 Błagam o modlitwę za cudowne uzdrowienie mojego wspaniałego męża Aleksandra i o zdrowie
dla dzieci Gabriel i Rita
880 Dziękuję za wszystkie łaski i proszę o nawrócenie moich dzieci
O zdrowie dla Wioli i siły w ciężkiej terapii
881 Święta Rito proszę dopomóż by się spełniło moje marzenie. Proszę pomóż by Daria dostała dobrą
i stałą pracę. Uproś u Boga by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Proszę by nasza rodzina
była zdrowa. Za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
882 Święta Rito dziękuję za dotychczasowe wsparcie modlitewne
proszę Cie jednak wyjednaj u Matki Bożej mieszkanie socjalne dla mojej córki Małgorzaty i rozwiąż
pozytywnie dla mnie problemy z moim mężem alkoholikiem. Niech podda się leczeniu i nie nęka
mnie, chociaż zmuszona byłam wyprowadzic się od niego i zamieszkać w wynajętym mieszkaniu z
uwagi na ciągłą przemoc domową.
Wanda
883 Święta Rito, proszę Cię o pomoc i wstawiennictwo w intencji powrotu do zdrowia Magdaleny, by
uszkodzone oko zostało uleczone. Święta Rito patronko spraw beznadziejnych - gdzie medycyna nie
sięga – pokładamy w Tobie nadzieję, wyproś łaski u Pana.
Anetta
884 Święta Rito proszę zajmij się relacją syna Gracjana z mamą, jak również zajmij się święta Rito
naszymi finansami i przymnażaj nam ich. Święta Rito zajmij się także tym byśmy znaleźli i mieli
możliwość przeprowadzenia się do większego domku.
Dziękuje Ci święta Rito za dotychczasową opiekę i pomoc
Dariusz
885 Św. Rito. Bardzo dziękuję o wstawiennictwo u dobrego Boga za moją poprawę sytuacji
finansowej. Proszę Cię jeszcze dalej o dobre wyniki badań kontrolnych mojej choroby nowotworowej
(nowotwór złośliwy piersi), oraz dodaj mi sił w samotnej opiece nad bratem z chorobą Alheizmera.
886 Św Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji mojego syna
Wojtka o wybór dobrej drogi życia.
Błagam Cię, o pracę dla mojego męża i godne wynagrodzenie, miłość zgodę w naszej rodzinie
dziękuję za otrzymane łaski. JK
887 Proszę o darowanie win i kar i łaskę Nieba dla śp.Marìi Biednej, śp.Bogdana Bielewicza
,śp.Leszka Millera śp.Romana.
888 Proszę o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa, o przemianę naszych serc, żebyśmy chcieli
je wogóle ratować.
Z Panem Bogiem
M.M.
889 Dziękuję Święta Rito za opiekę i pomóż wytrwać w gorącej wierze do końca ziemskiego życia
mego. Ania
890 proszę o modlitwę w mojej intencji.

Święta Rito, pokornie proszę Cię o pomoc w moich problemach mieszkaniowych i z pracą - proszę,
pomóż mi przez to wszystko przejść i wyprostować zgodnie z Wolą Pana. Pomóż mi, święta Rito,
prosżę.
Agata.
891 Moje Ukochane Siostry bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej Rodziny , a szczególnie w
intencji mojego małżeństwa o uratowanie go przed rozwodem. Moja Rodzina przeżywa bardzo
poważny kryzys , rozwody , rozstania , proszę o pojednanie w rodzinie z mężem Adamem, córkami
Agnieszką i Izabelą, pojednanie miedzy siostrami i miedzy ojcem i córkami.
ŚWIĘTA RITO ! MÓDL SIĘ W INTENCJI MOICH NAJBLIŻSZYCH, BLAGAM O POTRZEBNE
dla mojej rodziny DARY Ducha Świętego !
DZIEKUJĘ SERDECZNIE ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ŁASKI
Święta RITO ! Błagam WYPRASZAJ Miłosierdzie Boże dla mojego małżeństwa , nawrócenie
mojego męża ADAMA , uzdrowienie mojego małżeństwa i uratowanie przed rozwodem oraz
uzdrowienie relacji w mojej rodzinie .
Proszę święta RITO o miłość, zgodę i pojednanie w mojej rodzinie.
Święta Rito ! spraw by moje codzienne modlitwy w tej intencji zostały wysłuchane.
Święta Rito módl się o nawrócenie osób szkodzących naszym sakramentalnym małżeństwom .
Święta RITO proszę o łaskę uzdrowienia dla JERZEGO , wszelkie potrzebne dla niego łaski.
Błagam Święta Rito wspieraj mnie w modlitwie w intencji moich najbliższych
Serdecznie dziękuję za to, czego Bóg dokona dzięki tej modlitwie.
Anna
892 Św Rito!
Bóg zapłać za opiekę i wszystkie łaski wyjednane Twoim
wstawiennictwem.
Św. Rito, łącząc się w modlitwie nowenną we wrześniu, błagam o
opamiętanie i nawrócenie mojego ojca. Pomóż mu zrozumieć,
że Rodzina jest najważniejsza, a to co robi jest grzechem.
Wierze, że tylko powrót do Boga pozwoli mu żyć bez grzechu, przestając
krzywdzić innych.
Chroń nas, a przede wszystkim Mamę przed skutkami jego lekkomyślności.
Miej w opiece naszą rodzinę, aby się nie rozpadła.
Proszę Cię o ustabilizowanie sytuacji w naszej rodzinnej firmie, która
od ponad trzech lat boryka się z poważnymi problemami.
Daj nam siłę przetrwać ten bardzo trudny okres nie tylko pod względem
zawodowym, ale i rodzinnym.
Wierzę, ze dzięki modlitwie oraz Twojemu wstawiennictwu przezwyciężymy
życiowe trudności.
Dziękuje za dar posiadania dzieci i męża, zdrowie nasze i całej
rodziny. Miej nas w swojej opiece.
Bardzo proszę o łaskę cierpliwości, spokoju, opanowania i
łagodności.
Chroń nas nieustannie od złego.
Wyjednaj nam łaskę długiego, zdrowego i spokojnego życia.
Miej w opiece moje małżeństwo i dzieci.
Obdarz nas mądrością dobrego ich wychowania na porządnych
ludzi.
Łącząc się w modlitwie - Anna
893 Bardzo proszę o dołączenie intencji do nowenny:
Św. Rito proszę Cię z całego serca o wstawiennictwo w intencji Bogu wiadomej którą noszę w sercu i
którą zanoszę teraz w Nowennie Pompejańskiej. Ty wiesz św. Rito jak bardzo jest to dla mnie ważne,
proszę uproś mi tą łaskę u Pana Boga, u Serca Jezusowego. Ilona.

894 Święta Rito pragnę za Twoim wstawiennictwem podziękować za wszystkie łaski jakie otrzymuję
każdego dnia od Boga i prosić o wysłuchanie Najwyższego w modlitwach za Twoim pośrednictwem
o opiekę i zdrowie dla Stanisławy,Bogdana, moich dzieci Joanny i Anny wraz z rodzinami... a w
szczególności o zdrowie Krzysztofa C ,Jolanty G. oraz za dusze śp.
Reginy,Zbigniewa,Stanisława,Waldemara.Jaga
895 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem zanoszę prośby; o pracę dla Jolanty, o zdrowie dla
Anny, o pomoc w rozwiązaniu trudnych i zagmatwanych spraw rodzinnych dla Małgorzaty, o
unormowanie relacji w małżeństwie ZM
896 Drogie siostry,wiem,że macie dużo intencji do cudownej Św.Rity,jednak gdybym mogłą prosić o
modlitwe w intencji zdrowia dla mojego męża Macieja .Rok temu wykryto u niego 2 guzy mózgu
przeszedł operacje i radioterapie teraz czekamy na badanie które pokaże czy leczenie poskutkowało
.Bardzo proszę o modlitwe o jego wyzdrowienie ,z góry ogromne Bóg zapłać.
897 Proszę o modlitwę w intencji moicb dzieci. O zdrowie dla nich i całej mojej rodziny
Z Panem Bogiem,
Marta
898 Św. Rito proszę o uzdrowienie Wiktora, Eli i Mateusza z choroby nowotworowej.
Uzdrowienie Oczu i zgodę w rodznie
899 Święta Rito proszę Cię o to, aby przyjęto mnie do pracy w miejscu gdzie mi zależy. W końcu
zobaczyłam ochroniarza na którym mi zależy. Ale bardzo chciałabym z nim porozmawiać. Dziękuję
jednak za tę możliwość, że po tylu miesiącach go widziałam.
900 Święta Rito proszę o wyjednanie łask zdrowia dla moich najbliższych, o dobre wyniki badań o
powrót do zdrowia dla Grzegorza i pełnej sprawności, uzdrowienie z problemów neurologicznych o
zdrowie dla moich rodziców i o Boży pokój i nawrócenie dla Artura, Kingi i Dawida.
901 proszę za wstawiennictwem św.Rity o pomyślne rozwiązanie spraw syna Łukasza i moich
własnych a wiadomych Panu Bogu...
dziękuję za otrzymane łaski
Czcicielka Mariola
902 Swieta Rito,
Bardzo dziekuje Ci za wspaniale wakacje i bardzo prosze o pomoc
w organizacji tego Nowego Roku szkolnego, o dobre ulozenie planu i
blogoslawienstwo dla mojej i meza pracy.
Oddaje Twej opiece moich rodzicow i prosze za przyjaciol, ktorzy przezywaja
powazny kryzys malzenski z powodu choroby psychicznej zony.
Dziekuje za Twa nieustanna opieke i wstawiennictwo.
Ola
903 Kochana Święta Rito, wysłuchaj moje prośby zanoszone co dzień w modlitwie. Zlituj się nade
mną, odnów moją relację z kochanym, napraw moje smutne życie.
I.
904 Bogu znana Intencja.
905 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,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
906 Prosze o modlitwe w intencji ratowania mojego malzenstwa. O dar pojednania wybaczenia i aby
milosc zagoscila ponownie w sercu mojej żony Katarzyny. Prosze takze o modlitwe za mnie abym
odnalazl Boga w tej trudnej chwili i za naszego syna Mateusza
907 Święta Rito uproś u Boga by Daria dostała dobrą i stałą pracę. Uproś u Boga by nie brakowało
nam pieniędzy na życie i opłaty. Proszę bądź z moją rodziną każdego dnia i nie opuszczaj nas w
naszych potrzebach dnia codziennego. Proszę o zdrowie dla całej rodziny. Za wszystkie otrzymanie
łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
908 Św. Rito zwracam się z prośba o znalezienie stałej pracy. Proszę Cie bardzo św. Rito spraw aby
w końcu udało się znaleźć stałe miejsce pracy wiem że to jest możliwe z Twoja pomocą.
Twoja Czcicielka
909 Proszę o modlitwę wstawiennicza o zdrowie dla moich wnuków i o uporządkowanie spraw
osobistych mego syna,Bóg zapłać.
910 Swieta Rito wyproś dla mnie łaskę zdrowia i powodzenia w znalezieniu dobrej pracy .Prosze też o
łaske zdrowia dla mojego taty .
Bóg zapłać!
Izabela z Cieszyna
911 Święta Rito, błagam Cię o pomoc...
Pomoż mi uwolnić się od bylego męża, zeby już dał nam spokój. Żeby udalo się poukładać wszystkie
sprawy. I o sprawne zakończenie remontu. Wspomóż nas Święta Rito!
A
912 Święta Rito błagam Cię o uzdrowienie w chorobie nowotworowej. Pomóż mojej rodzinie i
wyproś potrzebne łaski dla męża i dzieci.
Chroń kierowców w mojej rodzinie i żeby zawsze szczęśliwie wracali do domów.
913 Święta Rito,
chcę rozwodu i wolności
chcę by moje dzieci były szczęśliwe
chcę przestać się bać
Kasia
914 Droga Święta Rito,
Dziękuję Ci z całego serca za Twoje modlitwy które zanosisz w naszym imieniu do Pana Jezusa
Chrystusa - Boga Żywego i Jedynego Prawdziwego w całym Wszechświecie.
Pragnę podziękować za dotychczasowe modlitwy, którymi wymodliłaś się o zdrowie oraz łaski Ducha
Świętego dla mnie oraz całej mojej rodziny.
Proszę także o dalsze modlitwy za moje zdrowie oraz za zdrowie mojej kochanej babci, teściowej oraz
mojej żony i mamy i całej rodziny.
A także proszę o modlitwę o zesłanie uzdrawiającej mocy Ducha Świętego na małżeństwo moich
teściów. Aby Duch Święty odnowił oblicze ich małżeństwa i całej naszej rodziny.

915 Św Rito bardzo proszę o zdrówko dla mojej malutkiej Rituni. Dziękuję za wszystkie łaski
otrzymane za Twoim pośrednictwem. Aneta.
916 Swięta Rito, prosze o pomoc finansową dla mnie i mojej rodziny, dziękuje za dotychczasowe
laski i cuda w moim życiu.
917 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę i zdrowie dla niej, za syna Mikołaja o pomyślną
adaptację w nowej szkole, syna Igora oraz córkę Olgę i całą naszą rodzinę, aby poprzez
wstawiennictwo Świętej Rity udało się nam wyjść z długów i żyć spokojnie. Abym umiał
podejmować właściwe decyzje w sprawach szkoły, którą kieruję. Abym potrafił ułożyć sobie dobre
stosunki z władzami gminy. Proszę Cię św. Rito wyproś mi u Boga wsparcie w pomyślnym przebiegu
wszystkich kontroli dotykających placówkę, którą zarządzam. Daj mi siłę w walce z codziennością,
abym umiał odnaleźć swoją drogę w Kościele. Dopomóż mi Boże, ulituj się nade mną Panie.
Bóg zapłać,
Artur
918 Święta Rito ,powierzam Ci moją rodzinę wszystkie nasze problemy ,Ufam ,że uprosisz u Jezusa
Miłosiernego łaskę ich rozwiązania .prosi mama Sofia HJ
919 Bardzo proszę o modlitwę o zdrowie mojego Brata.
Bóg zapłać.
Magda
920 Święta Rito, błagam o wstawiennictwo, proszę, aby mój syn kontynuował studia i nie był pod
wpływem złego towarzystwa, aby mąż znalazł pracę, która umożliwi nam bycie razem , by wszyscy w
rodzinie byli zdrowi. Dziękuję za dotychczasową opieke.
Magda
921 Kochana Święta Rito
Dziękuje Ci za prace moja i za wszelkie łaski dla nas.
Proszę Cię o łaskę zdrowia dla całej mojej rodziny a szczególnie dla mamy i babci. Proszę Cię o
opiekę o pomoc i błogosławieństwo dla nas. Bądź przy nas.
Wdzięczna
Kasia z rodziną
922 Z całego swego serca proszę o rozpoznanie drogi życiowej dla Mnie ,O Błogosławieństwo dla
Całej Mojej Rodziny.
923 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych wyproś u Boga łaskę zrozumienia nałogu
i pomyślnego leczenia. Spraw aby Dobry Bóg udzielił nam wsparcia, abyśmy udzielali sobie
wzajemnej pomocy i uwolnili się od uzależnień. Niech za Twoim wstawiennictwem Wszechmocny
ma nas w swojej opiece byśmy wrócili na jego ścieżkę i wolni trwali w wierze.
924 Święta Rito dopomóż mi podjąć dobre decyzje związane z życiem, nauką, praca oraz dopomóż mi
spotkać kobitę, która jest mi przeznaczona jako zona.
925 ukochana św Rito proszę o łaskę zdrowia i adaptacji w nowym roku szkolno przedszkolnym dla
Natalki i Paulinka.
926 Święta Rito, proszę o pomyślne zdanie ustnego egzaminu państwowego, który czeka mnie w tym
miesiącu. Proszę o to, abym mogła dobrze się do niego przygotować, o wyrozumiałych
egzaminatorów oraz o zdrowie fizyczne i psychiczne. Proszę także o to, abym znalazła nowe
mieszkanie oraz aby wszystko dobrze się ułożyło w związku z przedłużaniem umowy w pracy.
Paulina

927 Święta Rito prosze cię o wstawiennictwo dla mamy Agnieszki o zdrowie dla niej o to by nie
zaległa i nie wymagała stałej opieki.Proszę o szczególną opiekę w najbliższych dniach w czasie
naszego urlopu.
Proszę również o opiekę dla Natalii by dobrze ułożyła sobie życie, znalazła kochającego, wierzącego
męża.
Święta Rito wstaw się za naszego syna i synowa, spraw żeby uwierzyli w naszego Pana.
Ukochana Rito prosze o modlitwę w sprawie naszej firmy, żebyśmy mieli dużo więcej klientów i
mogli spłacić wszystkie zaległe faktury.
A dla siebie proszę o pomnożenie miłości w rodzinie, zgodę, uczciwość małżeńską i zdrowie. Dla
męża żeby wyzwoli się z wszelkich nalogow
Szczęść Boże Grażyna
928 Proszę aby dobry Bóg zamienił moją samotność w radość bycia żoną i matką, aby postawił na
mojej drodze mężczyznę z którym będę mogła założyć szczęśliwą rodzinę. Dorota
929 Proszę o modlitwę w intencji o wyprostowanie ścieżek życia i dobrego męża dla Jadwigi.
930 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o błogosławieństwo Boże dla Miłosza, Juliana i Kamila z
okazji urodzin.
Szczęść Boże,
Monika
931 Święta Rito dziękuję Ci za opiekę
Proszę o uwolnienie mojego męża od spożywania alkoholu i nieuzasadnionych wybuchów agresji.
Święta Rito módl się za nami.
932 Proszę o włączenie do nowenny i modlitwę 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 , o znalezienie stałej i dobrej pracy, o cierpliwość i wytrwałość w pracy,o
stabilizację życiową, o dobrą żonę i potomstwo oraz pokój ducha, zdrowie i siły do pokonania
trudności, - prosi mama.
933 Proszę o modlitwę za wnuczkę Zosię. o potrzebne łaski Boże i podziękowanie za dotychczasowe
łaski i opiekę nad całą rodziną.o właściwe wychowanie jej przez rodziców i życie według woli Bożej.
żeby umiała się właściwie zachowycwać w każdej sytuacji i żeby była grzeczna.
Prosi babcia Joanna
934 Św. Rito!
Proszę i błagam o Twoje wstawiennictwo!
Proszę o zdrowie dla mojej żony Krystyny, proszę o zdrowie dla moich dzieci Madzi, Marty i Adasia.
Proszę o potomstwo dla Madzi i Łukasza. Proszę o dobrego męża dla Marty. Proszę o dobrą żonę dla
Adama. Proszę o światło Ducha św. dla Adama w jego pracy zawodowej i wspomożenie w pracy
naukowej. Proszę o zdrowie dla moich schorowanych Rodziców. Proszę o zdrowie dla mnie i łaskę
pokonania niedomagań i braków zdrowotnych. Proszę o poprawę sytuacji materialnej abym potrafił
zarobić na kupno mieszkań dla dzieci. Dziękuję za dotychczasowe łaski, jakie wybłagałaś dla mnie
św. Rito! To są namacalne łaski, dziękuję!
Grzegorz
935 Moja kochana Święta Rito wiesz o co prosoze, pomożesz wiem :) OO
936 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mnie, mojego męża Andrzeja córki Paulinki i Klaudii moim
rodzicom Danucie i Władysławowi bratu Mariuszowi oraz jego córeczce Weronice.Bóg zapłać

937 Święta Rito! Pomóż! Miej w opiece dzieciątko, które znajduje się w łonie Ewy. Spraw by dziecko
urodziło się zdrowe. Miej w opiece całą naszą rodzinę. O nic więcej nie proszę- tylko o zdrowie dla
wszystkich członków rodziny.
Święta Rito, miej w opiece Sylwię, która miała wypadek. Pomóż jej dojść do zdrowia i sprawności
sprzed tego przykrego zdarzenia. Święta Rito, proszę, pomóż.
938 Św.Rito proszę o Boże błogosławieństwo dla Mauriego Karoliny i ich poczętego synka oraz
szczęśliwy poród.
939 Przez wstawiennictwo św. Rity o miłosierdzie, przebaczenie i pojednanie, uwolnienie rodziny z
alkoholu, nieczystości i wszelkiego zła, dla: Adama, Rafała, Zofii, Łukasza, Antosia, Bożeny, Asi,
Haliny i Tadeusza. O pokój w tych rodzinach i radość życia, pomoc Miłosiernego Boga Ojca i
przebaczenie. Prosi Zosia.
940 Intencje błagalne przez wstawiennictwo św. Rity do NMP - O miłosierdzie Boże, przebaczenie i
pojednanie, nawrócenie, uzdrowienie ran od dzieciństwa, przemianę życia, serca, sumienia, myślenia,
uwolnienie z nałogów, uzależnień, zniewoleń, o wolność duchową, przezwyciężenie lęków, światło
Ducha Świętego i owoce Jego łaski, radość życia i pokój serca, dobrego i pobożnego męża, zdrowie
psychiczne i fizyczne dla 25-letniej Moniki, aby Miłosierny Bóg Ojciec zdjął skutki i konsekwencje
grzechów w rodzinach Bogu wiadomych i dał w nich pokój i radość.
Prosi mama - Jola, o wytrwałość dla siebie i potrzebne łaski. O nawrócenie Mateusza i jego rodziny.
941 Święta Rita bardzo dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę nadal o opiekę nad moją
rodziną. zbliża się termin porodu proszę o szcżęśliwe rozwiązanie ciąży, zdrowe dzieciątko oraz
podjęcie prawidłowych decyzji. Święta Rita proszę także o zdrowie dla mojego drugiego syna
Kubusia oraz dar wiary dla Męża Tomasza.
Martyna
942 Bogu znana intencja
943 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam siebie prosząc o uzdrowienie mnie z choroby trzustki. Uproś u P.Jezusa
Łaskę uzdrowienia również dla syna Tomasza. ..pomóż mu ułożyć sobie życie i znaleźć dobrą pracę.
Pobłogosław moją rodzinę udziel Łaski zdrowia dla męża Zbigniewa i otocz go swoją opieką . Pomóż
Sylwii zaliczyć egzaminy i obrać drogę życiową . Św Rito wspomagaj nas w różnych trudnościach
dnia codziennego i wypraszaj potrzebne Łaski .
Św.Rito z całego serca składam dziękczynienie za narodziny mojej wnuczki - proszę otocz ją swoja
opieką , spraw aby była zdrowa i wyrosła na wartościowego człowieka . Błogosław mojemu synowi
Łukaszowi i synowej Sabinie -wspomagaj ich w życiu i ratuj od wszelkiego zła .
Św Rito módl się za nami!!!!
Twoja czcicielka Urszula
944 Kilka tygodni temu przesłałam prośbę o modlitwę w wielu intencjach. Dziś pragnę podzielić się
radością, że doświadczyłam łaski. Za wstawiennictwem św. Rity Pan zatroszczył się:
- o pracę dla Teresy ,
- o szkołę dla Damiana i Dawida.
W trudnych okolicznościach się to stało, ale ja i tak jestem Panu Bogu i św. Ricie ogromnie
wdzięczna.
Drogie Siostry, proszę o dalszą modlitwę w intencji:
- Magdaleny, którą w najbliższych dniach czeka operacja - o pokój w sercu, ulgę w cierpieniu i
zdrowie,
- Jagody - o potrzebne siły i pomoc w doświadczeniach, światło i dary Ducha Świętego, o rozwiązanie
trudnych i skomplikowanych spraw - po ludzku - nie do rozwiązania,
- męża i córki - o błogosławieństwo Boże,

- miejsca pracy - o dobre relacje między pracownikami, o przetrwanie firmy i jej rozwój na chwałę
Pana.
Z serca dziękuję Siostrom za dar modlitwy.
Pamiętam w modlitwie,
Jagoda
945 Święta Rito chciałam Cię prosić o szczęśliwe poczęcie zdrowego dziecka i szczęśliwe donoszenie
upragnionej istotki. Wiem że już raz wstawiłaś się za mną i za naszym synem i uratowałaś nas od
śmierci dziękuję Ci bardzo i proszę o drugi cud.
946 Proszę o modlitwę we wrześniowej nowennie w intencji poczęcia przeze mnie i męża
upragnionego dziecka.
Bóg zapłać!
Wioletta
947 Św. Rito, proszę nieustannie o łaskę nawrócenia mojego męża Wojtka. Proszę też o dobrego męża
dla mojej córki Izy. Kasia

