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Intencje z dnia 13 kwietnia:
941 Święta Rito proszę wysłuchaj, moich intencji, które noszę w sercu. Asia
942 Św. Rito wybłagaj dla mnie łaskę dobrej pracy i błogosławieństwa finansowego.
943 Proszę o uzdrowienie oraz prawidłowe wyniki badań dla Haliny, Teresy i Marianny. Niech się
dzieje wola Twoja Ojcze. Z góry dziękuję. Justyna
944 Dziękuję Ci Kochana święta Rito za pomoc i proszę o dalszą opiekę nade mną i powierzam
problemy córki Hiacynty.
945 Święta Rito dodaj mi ufności i siły, pomóż wytrwać w moich postanowieniach i błagam Cię,
uproś u Pana Łaskę pracy, bym mogła ulżyć Rodzicom i bardziej potrzebującym ode mnie, i
pomnażać talenty, którymi Bóg mnie tak szczodrze obdarzył. Święta Rito, pokornie Cię proszę,
wyjednaj mi tą łaskę.
Agata
946 Dziękuje Ci Św.Rito za wstawiennictwo do P.Boga Ojca naszego wszechobecnego i
wszechmogącego i za łaski którymi, dobry Bóg obdarował moją żonę Martę. Z całego serca proszę
Cię Św. Rito o dalsze wstawiennictwo do P. Boga Ojca naszego. Wypraszaj proszę dla mojej żony
Marty łaski zdrowia, łaski wiary, łaski miłości , łaski cierpliwości, łaski nadziei, łaski mądrości w
lekarskich diagnozach. Proszę wyproś łaski zdrowej buzi we wnętrz, łaski zdrowego gardła, łaski
zdrowego policzka, łaski zdrowego języka, łaski otwierania szeroko buzi, łaski gryzienia i połykania
pokarmów, łaski zdrowych zębów i dziąseł, wypraszaj proszę łaski zdrowej zatoki nosowej, łaski
zdrowej wargi. Wyproś proszę mądrego stomatologa-protetyka który, z oddaniem zajmie się
uzębieniem i szczęką mojej żony Marty. Proszę Cię Św. Rito wypraszaj u P. Boga Ojca naszego,
łaski bogactw i mądrości dla mojej córki Moniczki i Piotra, wypraszaj proszę łaski bogactw i
dobrobytu dla mnie i mojej żony Marty. Niech dobry Bóg otocza opieką Bronka. Dziękuje Ci Św. Rito
za wstawiennictwo i że, mnie wysłuchałaś Ty mnie zawsze wysłuchujesz.
947 Święta Rito
Dziękuję za Twoje wstawiennictwo u Pana Boga za moim synem i za wszelkie łaski które uprosiłaś
dla naszej rodziny.Z wielką pokorą proszę Cię św. Rito o dalszą opiekę nad naszym dzieckiem.
Wiesława
948 Święta Rito błagam Cię o wysłuchanie moich próśb i zaniesienie ich do Pana. Błagam o zdrowie
w rodzinie, dla córeczki, żony, rodziców, przyjaciół oraz moje. Błagam Cię Święta Rito o dar stałej
pracy oraz stałych dochodów zawsze, obym przez całe życie mógł zapewnić wszystko dla moich
bliskich, obym mógł wszystkim pomóc.... Proszę Cię o Święta o wysłuchanie próśb mojej córeczki
która się do Ciebie modli...
Dziękuję z całego serca Święta Rito za wszystko co otrzymałem od Ciebie i za Twoim
pośrednictwem. Św Rito Módl się za nami - błagam wysłuchaj moich próśb..... " Łukasz
949 Z głębi Serca pragnę ponownie podziękować Św Ricie za otrzymane łaski i za Kobietę na którą
tak długo czekałem i dzięki Jej wstawiennictwu Poznałem Ją ponad 1.5 roku Jestem bardzo
szczęśliwy . Ponadto proszę o dalsze błogosławieństwo i pomoc w znalezieniu dobrej pracy w Polsce
gdyż na stałe jestem poza granicami kraju ale zamierzam wrócić do ojczyzny. Dzięki pracy i kobiecie

która poznałem spełni się moje marzenie o którym od zawsze marzyłem tzn. Rodzina Dom i mam
Nadzieje, że Szczęście w Miłości.
950 Proszę o modlitwę w następujących intencjach
- o zdrowie duszy i ciała w naszej rodzinie
- o zdanie matury dla Marcina i umiejętność wyboru dalszej drogi
- o radość w życiu Maksymiliana
- o miłość w mojej relacji z Moniką
- o zdrowie dla byłego męża Beaty
Bóg zapłać
Maciej
951 Proszę Cię św Rito o:
- powstanie w moim mieście ośrodku kultu św Rity i ulica św Rity
- o bożą przemianę w Domu Kultury w moim mieście
- o nawrócenie, dobrą spowiedź, przymnożenie cnót boskich i kardynalnych i łaskę przebaczenia dla
Henryki, Joanny, Joanny, Sławomira, Katarzyny, Michała, Kazimiery, Krystyny, Norberta, Piotra,
Agnieszki, Adriana, Andrzeja, Dawida, Dagmary, Mikołaja, Anny, Ewy, Ewy, Floriana, Hanny,
Iwony, Ireny, Agnieszki, Agnieszki, Agnieszki, Nikoli, Judyty, Jakuba, Jakuba, Jacka, Sabiny, Anity,
Jerzego, Ireneusza, Violetty, Violetty, Sabiny, Renaty, Bogumiły, Jana, Krystyny, Beaty, Zofii,
Reginy, Anny, Patryka, Mirelli, Sławomira, Doroty, Kamili, Kamili, Miłosza, Katarzyny, Ryszarda,
Barbary, Arnolda
- o uzdrowienie relacji i dar bożej miłości w rodzinie Joanny, Kamila, Reginy, Małgorzaty, Marii,
Ewy, Bożeny, Patryka, Doroty, Janusza, Aliny, Stanisława, Stanisława, Pawła, Elżbiety, Leszka,
Romana, Dariusza, Agaty, Dariusza, Grzegorza, Adriana
- o nawrócenie i uzdrowienie emocji i psychiki dla Mirosława, Piotra, Sabiny, Jacka, Jakuba, Kamili,
Michała, Romana, Tomasza,
- o dobrych włodarzy Trójmiasta, Mławy i Olsztyna oraz w całej Polsce
- o dobrego dyrektora i dobre relacje w pracy w Operze Bałtyckiej
- o pomoc w pracy dla polskiego środowiska logistyków, dziennikarzy, artystów
- o pomoc w zorganizowaniu, wyreżyserowaniu i przedstawieniu spektaklu dla Sylwii
- o pomoc w nauce i w pracy, oderwanie od komputera, kieliszka, demonicznej muzyki,
nieprzyzwoitych treści dla mojego syna i jego otoczenia
- o światło wiary, łaskę zdrowia i pomoc w chorobie dla Dariusza, Julii, Siergieja, Katarzyny,
Sergiusza, Piotra, Piotra, Franciszki
- o boże miłosierdzie dla zmarłych i żyjących z rodziny Kokis, Trzpioła, Kierakowicz, Wątroba,
Kocięckich, Bruździak, Łukasik, Krzych, Olejniczak, Mikuckich, Potrykus, Łączkowskich, Orzeł,
Dorawa, Duśko, Szram, Kisiel, Kowalczyk, Bieniak, Peta, Mróz, Kowalskich, Płotast, Wojewoda,
Krygier, Bąk, Narutowicz, Abramczyk, Grocholewskich, Radka, Wilk, Kędziorek, Adamus,
Gołębiewskich, Fijoł, Stolz, i Orzeszko
- o cnotliwą synową dla Sylwii, o dobrego męża dla Moniki, Doroty, Joanny, Bożeny, Marii, Julianny,
Judyty,
- o nawrócenie i odrodzenie miłości małżeńskiej dla Sabiny i Dariusza, Bożeny i Antoniego, Danuty i
Mieczysława, Joanny i Karola, Sławomira i jego żony, Joanny i Sławomira.
Św Rito błagam o pomoc w cierpieniu, chorobie, samotności i niedostatku. Błagam o środki na
ocieplenie mojego domku, naprawienie dachu, podłóg i podłączenie wody do mojej posesji. Św Rito
dziękuję za opiekę. Przemień swoją modlitwą serce i umysł Piotra, Adriana, Jacka, Jakuba i Grzegorza
by mieli serce i umysł Chrystusowy. Dziękuję
Św Rito proszę o nawrócenie, łaskę dobrej śmierci, opamiętanie i uwolnienie od Świadków Jehowy
dla Kamili, Tomasza i Romana, a o uwolnienie od Zielonoświątkowców dla Leopolda, Krystyny,
Andrzeja, Mieczysława, Reginy, Małgorzaty, Łukasza, Agnieszki,
Proszę o modlitwę za zmarłych: +Fryderyka, +Gabriela, +Stanisława, +Stanisława, +Czesława, +
Zofię, +Filipa, +Jana, + Janinę,+ Wiktorię, + Mieczysława, +Kurta, +Annę, + Stefana, + Sabinę, +
Romana, + Heleny.
Bądź błogosławiona św Rito!

952 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam moją córkę Sylwię pomóż jej w nauce i spraw aby na swojej drodze
znalazła dobrego męża .Obdarz ją Łaskami zdrowia i wszelkiego Błogosławieństwa pomóż jej w
podejmowaniu właściwych decyzji. Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o
uzdrowienie mnie z choroby trzustki i przywrócenie do zdrowia i obdarz potrzebnymi Łaskami. Panie
Jezu Ty się tym zajmij! !!!
Proszę Cię o Łaskę uzdrowienia dla syna Tomasza oraz potrzebne Łaski dla męża Zbigniewa i syna
Łukasza i Sabiny. Maryjo Matko Boża do Ciebie się uciekamy I Twojej pomocy wołamy. Panie
Jezu , Maryjo nie opuszczaj nas wysłuchaj naszej modlitwy za wstawiennictwem Św.Rity.
Twoja czcicielka Urszula
953 Bardzo proszę o modlitwę w intencji żeby Kinga wyszła z długów i żeby w O było wszystko
dobrze.
Kasia
954 Dziękuję za dotychczasowe modlitwy.
Proszę o kolejne modlitwy do świętej Rity w intencjach:
- o zdrowie, by ustąpiły objawy szyjne, szum w uszach, zawroty głowy i dysfagia.
- o zdrowie dla rodziny
Z góry dziękuję.
Natalia z rodziną.
955 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w intencji mojego syna o łaskę uwolnienia z uzależnień.
Bóg zapłać!
Kamilla
956 Proszę o Włączenie mojej intencji do Nowenny w tym miesiącu.
Najukochańsza Swięta Rito w Tobie cała nadzieja.
Błagam, wstaw się do Boga Pana naszego by uprosić nam pomyślne zakończenie spraw urzędowych.
Prosimy o zdrowie i siły dla J, T i A.
A
957 Kochana Święta Rito wielkie Bóg zapłać za łaski które mnie dotykają gorąco proszę o
uzdrowienie syna Huberta z jego choroby by zaczął się prawidłowo rozwijać,
O naprawienie relacji z Wojtkiem by on potrafił wybaczyć mi wszystko i uwierzył ze warto ratować
naszą rodzinę.
- gorąco proszę o wyleczenie mnie z depresji przez ktora rozwalil się mój związek.
Kochana Święta Rito patronko od sparaw trudnych i beznadziejnych zwracam się z gorąco prośba do
Ciebie byś wyprosila mi łaski o które skladam swoje modły do Ciebie. Justyna
958 wnoszę intencję z prośbą o o ochronę naszej rodziny przed złem, oraz o zdrowie dla żony Beaty.
Piotr
959 Św. Rito, wstaw się do Pana Boga za moją wnuczką, która 17 maja przejdzie bardzo ciężką
operację serca ratującą jej życie. Św. Rito bądź z tym dzieckiem w tych trudnych chwilach i pomóż,
aby operacja się udała i żeby Nataszka była zdrowa. Dziękuję za dotychczasową opiekę i proszę o
dalsze wsparcie mojej 2,5 letniej wnuczki.
Marta Jolanta
960 Święta Rito, proszę Cię o pomoc wstawienniczą w skończeniu tematów, które mi ciążą i o
zdrowie dla Męża.
961 święta Rito, uproś zgodę dla mnie na urlop zdrowotny
Twoja czcicielka

962 Święta Rito, uproś zgodę na urlop zdrowotny dla mnie.
Twoja czciecielka
963 Bardzo proszę o modlitwe za wstawiennictwem Sw Rity o przemiane moich rodziców i
rodzeństwa o żywią wiarę dla Nich. O cud uzdrowienia dla Mamy, Taty i Ani. O to aby sprawa
sądowa z Pan B. w koncu dobiegła konca, aby Pan B. przyznał sie do winy i żeby sędzia wydał
sprawiedliwy wyrok.
Bóg Zapłać
Marta
964 Kochana ŚW. Rito moja wielka oblubienica proszę Cię bardzo gorąco o Twoje wstawiennictwo w
mojej gorącej prośbie. Proszę Cię o zdanie matury z matematyki dla mojej córki Natalii. Święta Rito
całą nadzieję pokładam w Tobie. Proszę wybłagaj mi u Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego łaskę, której
tak bardzo potrzebuję. Proszę o modlitwę. Pozdrawiam Małgorzata
965 Bóg zapłać za comiesięczne modlitwy i powierzanie naszych problemów Św..Ricie i Jej
wstawiennictwu,jednocześnie dalej proszę o modlitwę i wstawiennictwo Św.Rity o rozwiązanie
naszych dużych problemów finansowych w które popadliśmy kilka lat temu. Od tych kilku lat modlę
się codziennie do Św.Rity i póki co nie poszliśmy jeszcze na dno.Dlatego głęboko wierzę że
Miłosierny Jezus wysłucha próśb a Św.Rita wstawi się za nami. Łączymy się w modlitwie i prosimy o
modlitwę gorąco wierząc że doczekamy w końcu szczęśliwego zakończenia naszych kłopotów,
szczęść Boże, Bóg zapłać Grzegorz z rodziną
966 Edyta
Sw. Rito bardzo Cie prosze o modlitwe i wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Panienki
Przenajswietszej. Wyblagaj mi prosze laske dobrego i kochajacego meza oraz zdrowe i madre dzieci.
Bardzo Cie prosze sw. Rito, juz tyle lat sie modle.
I prosze aby Bartek sie do mnie odezwal, aby napisal. Dodaj mu odwagi wzgledem mnie sw. Rito i
spraw abym była w jego sercu, aby o mnie nie zapomnial. Modl sie za nas i polec nas dobremu Bogu.
967 Święta Rito wypraszaj u Boga łaskę zdrowia dla Krystyny.
968 W pewnej, Bogu wiadomej, intencji. Bóg zapłać za modlitwę!
Jola
969 Proszę o modlitwę za moją rodzinę.
O silną wiarę dla nich i zdrowie.
Szczególnie prosze o wyleczenie z choroby oczu dla Joasi, o zdrowie dla Oli Aleksandry.
Proszę o cierpliwość i siły w zajmowaniu się Mamą i dary Ducha św, żebym mogła szczęśliwie
zakończyć pracę
970 Kochana święta Rito.
1. Bardzo proszę uproś nam łaskę rozwiązana trudnej sprawy rodzinnej, zgodę w rodzinie, wzajemne
przebaczenie/pojednanie i wzajemną obecność braci na 1-szych Komuniach świętych dzieci.
2. Proszę o rozeznanie w sprawie przyjęcia Komunijnego Mateusza dla Oli Małgosi, jedność w
małżeństwie Krzysztofa i Aleksandry Małgorzaty, wybór tego czego pragnie Bóg dla nich i dla ich
dziecka/dzieci.
3. Proszę o to żeby spełniła się wola Boża w pewnej sprawie.
Ania
971 Święta Rito, wstawiaj się proszę u Boga za nami o potrzebne łaski dla każdegoEwa i Rafał z dziećmi, wnuczkami i mamą

972 Św.Rito wyproś małżonkom Joannie i Waldemarowi siłę i odwagę aby potrafili żyć razem w
pokoju ,miłości i w wierności .Wybłagaj im łaskę
powrotu do siebie.
973 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę i zdrowie dla niej, za syna Mikołaja o pomyślne
zdanie egzaminów gimnazjalnych, 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
974 O ulgę w dolegliwościach i przespane noce dla mojej mamy oraz pomoc w rozwiązaniu bardzo
trudnych spraw.
975 Proszę o modlitwę o uzdrowienie taty z choroby nowotworowej, o dobre wyniki badań, oraz
skuteczną chemioterapię oraz o zdrowie dla mamy, o powrót jej do pełnej sprawności po niedawnym
złamaniu. Święta Rito wstaw się za nami.
976 Święta Rito wypraszaj u Pana łaski, o które proszę - przede wszystkim o zdrowie dla moich
wnuczek zwłaszcza Mai, która ma ciężkie schorzenie, dla bratowej Agnieszki, która zmagała się z
choroba nowotworową i dzięki Twojemu wstawiennictwu są nastąpiła poprawa oraz dla męża Piotra
oraz dla męża Piotra mojej opoki i przyjaciela w każdej potrzebie oraz dla pozostałej rodziny tj.
synów, synowych , mamy, brata i wszystkich innych. Proszę też o zgodę w rodzinie i pomyślność
moją w pracy. Dziękuję za Twoją obecność i pomoc w trudnościach dnia codziennego .
Twoja czcicielka
977 W Bogu wiadomych intencjach.KM.
978 Proszę o modlitwe w intencji mojej mamy.
Ania
979 Kochana Sw. Rito!!!
Dziekuję Ci za wstawiennictwo za mną i moją rodziną u Pana!!!
Proszę o wspomożenie byśmy szczęśliwie dolecieli i wrócili z wczasów, o zdrowie dla członków
mojej rodziny, a także dla Tymka i Roksanki, którzy walczą z nowotworem.
Kocham Cię Sw. Rito, Natalia
980 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.
981 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie
nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w trwały związek w postaci małżeństwa i
poczęcia zdrowego dziecka) o ich skuteczne, szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o
zdrowie i przemiane Rafała.o zdrowie Jasi, Ewy i Steni.o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej
rodziny,za scementowanie i uratowanie relacji rodzinnych, za nowe powołania do Zakonu
Augustiańskiego. za Syrię, Liban i Włochy.o dar znajomych i przyjaciół.za zdanie prawa jazdy kat.A i
B na starych zasadach.Bóg zapłać.
982 Dziękuje Ci Św.Rito za wstawiennictwo do P.Boga Ojca naszego wszechobecnego i
wszechmogącego i za łaski którymi, dobry Bóg obdarował moją żonę Martę. Z całego serca proszę

Cię Św. Rito o dalsze wstawiennictwo do P. Boga Ojca naszego. Wypraszaj proszę dla mojej żony
Marty łaski zdrowia, łaski wiary, łaski miłości , łaski cierpliwości, łaski nadziei, łaski mądrości w
lekarskich diagnozach. Proszę wyproś łaski zdrowej buzi we wnętrz, łaski zdrowego gardła, łaski
zdrowego policzka, łaski zdrowego języka, łaski otwierania szeroko buzi, łaski gryzienia i połykania
pokarmów, łaski zdrowych zębów i dziąseł, wypraszaj proszę łaski zdrowej zatoki nosowej, łaski
zdrowej wargi. Wyproś proszę mądrego stomatologa-protetyka który, z oddaniem zajmie się
uzębieniem i szczęką mojej żony Marty. Proszę Cię Św. Rito wypraszaj u P. Boga Ojca naszego,
łaski bogactw i mądrości dla mojej córki Moniczki i Piotra, wypraszaj proszę łaski bogactw i
dobrobytu dla mnie i mojej żony Marty. Niech dobry Bóg otocza opieką Bronka. Dziękuje Ci Św. Rito
za wstawiennictwo i że, mnie wysłuchałaś Ty mnie zawsze wysłuchujesz.
983 Święta RITO patronko spraw beznadziejnych z całego serca proszę Cię o zdrowie dla naszej
córeczki Ani.Ania ma uszkodzenia neurologiczne ma padaczkę oddycha przez rurkę tracheostomiczną
karmiona jest przez pega i jest śliczną mądrą i dzielną dwuletnią dziewczynką
.Wiele przeszła w swoim krótkim życiu rodząc się jako wcześniak z wagą 540 gram. Błagam Cię o
wyproszenie u Boga
Łaski zdrowia dla naszej Anusi.ŚWIĘTA RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.
984 O potężna i wszechmocna święta Rito. Błagam o wstawiennictwo Do Jezusa Chrystusa
Najwyższego o zdrowie dla mojej córeczki Wiktorii. Błagam aby torbiel, którą u niej znaleziono w
głowie okazała się niegroźna, nigdy już nie urosła i nigdy nie dała żadnych objawów fizykalnych. Aby
się wchłonęła i nigdy już nie pojawiła. Abyśmy trafili na mądrych lekarzy, którzy pomogą córeczce,
aby już nigdy nie bolała jej głowa. Błagam aby opuściły ją również inne choroby i dolegliwości –
alergia wziewna, bóle kolana, problemy z tarczycą, a przede wszystkim arytmia komorowa serca,
której bardzo się boimy. Św. Rito, błagam o uzdrowienie, boję się w każdej chwili życia o nią...
Alicja
985 Święta Rito dziękujemy za Twa nieustanną opiekę,prosimy o zdrowie dla całej rodziny a
szczególnie naszego synka Antosia, Szczęść Boże
A.A.S
986 Błagam o uzdrowienie mojego wujka Leszka B., który ma raka trzustki. Św. Rito wysłuchaj mojej
prośby, błagam ulecz go.
987 Św Rito wypraszaj u Pana Jezusa uwolnienie od tików nerwowych i zła dla mnie. Joanna
988 Proszę o modlitwę za moją 2 letnią córeczkę która cierpi na chorobę genetyczną. Aby Moja
prośba o uzdrowienie została wysłuchała. Boże nie zostawiaj Nas. Bóg zapłać.
989 Proszę o modlitwę o zdrowie: M, M, L, K, D, E, A, D, M, E, E, I, B i ich rodzin, pomoc w
rozwiązaniu wszystkich spraw i powodzenie w nauce.
D.
990 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone. O pomoc w
remoncie i pomyslne zakończenie najmu.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.

Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci i aby dzieci się nie kłóciły.Prosze dla córek aby miały
dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami..
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w nowej pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w
pracy /na parter/ i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i
reszta pracowników i aby mnie doceniano.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania. Prosze o Rodziców, o zdrowie.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
O powrót Rodziców do zdrowia po stracie pupila/kota-szczególnie dotyczy to mamy.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
991 Święta Rito, bardzo dziękuje za wysłuchanie mojej prośby o zdrowie i uleczenie mojej nogi i
kręgosłupa że ponownie mogę chodzić.
Za Twoim pośrednictwem i na Twoje ręce składam moje prośby do Boga Najwyższego. Bardzo
proszę wyproś mi potrzebne łaski. Proszę o dalsze zdrowie dla mnie moich Rodziców, Rodzeństwa,
mojej Rodziny i Przyjaciół. Bardzo proszę o łaskę przebaczenia przez Patrycję którą bardzo
skrzywdziłem swoim postępowaniem tylko w Tobie nadzieja.
Proszę również ażeby pozytywnie wyjaśniła się sprawa mieszkania żebym miał gdzie mieszkać i żeby
finansowo było mnie na nie stać, proszę rownież ażeby sprawa upadłości konsumenckiej przebiegała
pomyślnie. Miej mnie w swojej opiece. Wiele razy mnie wysłuchiwałaś i zanosiłaś moje prośby przed
oblicze Boga Wszechmogącego za co bardzo dziękuje, tylko w Tobie ostatnia szansa i nadzieja...
Wstawiaj się również u Boga w intencji Patrycji żeby w jej życiu wszystko układało się pomyślnie i w
dobrym zdrowiu.
Janusz
992 Św. Rito
proszę za mojego syna Piotra, aby pozytywnie zdał egzamin maturalny.
proszę też o zdrowie dla mojego Władysława
Renata
993 Kochana Święta Rito, proszę Cię o modlitwę i wstawiennictwo, aby mój syn Konrad zdał maturę i
wybrał dobrą drogę dalszej edukacji.
994 Kochana Święta Rito,
Bardzo Ci dziękuje za Twoją opiekę nad naszą rodziną, proszę Cię otaczaj nas dalej swoim
błogosławieństwem i dobrocią strzeż nas od złego chroń od chorób i złych ludzi. Bądź z nami.
995 Prosze o modlitwę w intencji Mariusza o uwolnienie od sił zła, potrzebne łaski oraz Boża opiekę i
błogosławieństwo.
Także w intencji rodziny Buczaków o Boża pomoc, opiekę i błogosławieństwo.
996 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo i modlitwę. W moim związku dzieje się bardzo źle. Proszę
o siłę i sprowadzenie do mnie i mojej rodziny prawdziwej, szczerej milości, zaufania, pokory,
wierności, szczerości i szacunku.
K
997 Swieta, uwielbiona Rito dziekuje Ci za wszelkie czyny w moim zyciu ktore prozaicznie
wydawaly sie niemozliwe a z Twoja pomoca poprostu sie staly...podzieka to nawet za malo.
Prosze Cie zebym poradzila sobie przejsc przez rozwod i wychowanie syna.Strach i obawa O
przyszlosc paralizuja moje czyny i umysl..nie mam w sobie sily i motywacji do cieszenia sie z

zycia.Stracilam wiare w dobrych ludzi...spraw prosze by pojawil sie w moim zyciu dobry mezcxyzna,
partner na dobre i zle .Prosze Cie o szczerych i oddanych przyjaciol tak abym i ja mogla oddac cala
siebie i czynic dobro.
Dziekuje Ci za zdrowie i poprawe spraw laryngologicznych.Prosze Cie o dobrych lekarzy w leczeniu
syna. Prosze Cie o cud wygrania sprawy bledu lekarskiego i aby proces zakonczyl sie sprawiedliwie.
Miej w swojej opiece rowniez tego lekarza ktory wierzy tylko w pieniadze i zatracil sie calkowicie w
porzadnym i uczciwym traktowaniu pacjentow.
Oddana Tobie M
998 Prosimy bardzo o modlitwę w intencji zmarłego 4 lata temu taty oraz o modlitwę w intencji
zdrowia całej rodziny.
999 Św Rito, Ty możesz wszystko, Błagam Cię o zdrowie dla mnie i dla Leszka,
Gosia i Leszek.
1000 O Święta Rito proszę o Twe wstawiennictwo przez Maryję do Naszego Pana Jezusa Chrystusa o
laskę zdrowia psychicznego oraz przywrócenie sprawności fizycznej szczęśliwy powrot do domu dla
naszej kochanej siostry Mieczyslawy , a także o zdrowie dla syna Adama, wyjście z depresji,
odnalezienie swojego miejsca w życiu, otwartości na drugiego człowieka... Miej nas w swojej opiece.
Pokój o Dobro.
wierna czcicielka Ewa
1001 Cudowna ukochana Święta Rito błagam Cię o:
- spotkanie dobrego męża, z którym będę mogła wejść w sakramentalny związek małżeński
- o ponowne macierzyństwo
- o możliwość mieszkania w obecnym mieszkaniu przez długie lata, na zawsze
- o koscielne uniewaznienie mojego małżeństwa
- o pomoc w sprawach sadowych
- o spłacenie długów i poprawę sytuacji finansowej
- o znalezienie sposobu na mądre wychowywanie mojego Synka, w spokoju i łagodności,a
jednoczesnie bym potrafiła być stanowcza i konsekwentna
- o zdrowie dla Babci Grażynki
- o uleczenie Bartka z choroby alkocholowej
- w pewnej mojej intencji
- błagam o wszystko to co tak dobrze znasz i co przynosze do Ciebie kazdego dnia moja ukochana
Święta Rito!
Zanieś wszystko to do Pana i błagaj o jego łaski, jego miłosierdzie,uległość woli dla mnie , dla całej
mojej Rodziny,dla Ewy.
Dziękuję całym sercem za pomoc i pomyślny i sprawiedliwy wyrok mojej rozprawy rozwodowej oraz
za mozliwość pozostania w obecnym mieszkaniu.
Za wszystko Bóg zapłać!
Twoja Czcicielka!
1002 Proszę Cię św. Rito, abyś wymodliła dla mnie dobrego męża. Módl się także za mojego brata o
łaskę nawrócenia i uzdrowienia wewnętrznego, za moich rodziców, a także za Anię, aby Bóg uzdrowił
jej serce i duszę.
1003 Św. Rito bardzo dziękuje Ci za moje życie , szczególnie za to , że tak bardzo się zmieniło u mnie
. Dziękuje , że to życie moje zostało przedłużone. Dziękuje za te wszystkie osoby , które spotkałem w
ciągu kilku tych ostatnich lat . Dziękuje za każdy uśmiech , rozmowę , serdeczność , całus , po prostu
za każdą miłą chwile. Dziękuję , że mam dobrą pracę i kolegów , koleżanki oraz przełożonych .
Dziękuje , że nie jest jeszcze u mnie tak źle ze zdrowiem , daje radę pracować . Dziękuje też za
cierpienie , które mnie spotyka . Dziękuje za moją rodzinę , że nie jest tak źle , jeszcze się jakoś
dogadujemy . Dziękuje za te wszystkie dziewczyny , które spotkałem na tych rehabilitacjach i
masażach . Dziękuje za te wszystkie osoby , które mi pomogły i którym staram się pomagać .

Dziękuje za bardzo dobry wzór wychowania , opieki , miłości , szacunku dany mi przez moich
dziadków : Teresę i Antoniego.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za duszę babci Teresy i dziadka Antoniego , za nich o
miłosierdzie Boże , zbawienie , życie wieczne , o życie z Bogiem dla nich na wieki.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i o modlitwę za
te wszystkie duszę , za które nikt się nie modli , aby otrzymały wszystkie potrzebne im łaski .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie o nawrócenie , abym był świętym .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za te wszystkie dziewczyny , które poznałem na
masażach erotycznych i sex spotkaniach , aby się nawróciły , zostawiły to , zniechęciły się do tego ,
jakoś się zraziły , miały coraz to mniej klientów , proszę aby coś w ich sercach , ciałach , duszach się
stało , aby zrozumiały , że to grzech i się nawróciły , zostawiły to , nie grzeszyły , znalazły inną ,
normalną pracę .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie o zdrowie z plecami , kręgosłupem , korzonkami
, żylakami , tarczycą , sercem , reumatyzmem w dłoniach , zębami , by było jeszcze wszystko dobrze u
mnie ze zdrowiem.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie by było wszystko dobrze u mnie w rodzinie ,
bym dobrze się dogadywał z rodzicami i rodzeństwem , by był ten pokój i zgoda w mojej rodzinie .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , by było wszystko dobrze u mnie w pracy , bym
dobrze dogadywał się z kolegami , koleżankami i kierownikiem w pracy i podołał dla mnie tym
nowym wyzwaniom
kierownika.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za wszystkie formacje i domy seminaryjne w Polsce i na
Świecie , które kształcą młodych ludzi na osoby duchowne , aby nie były nigdy puste , ale zawsze
pełne młodych ludzi , którzy pójdą za Jezusem i będą tu na Ziemi przedłużać jego misję .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę o liczne i święte powołania zakonne , kapłańskie ,
misyjne i o inne też święte powołania.
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę o pokój na tym Świecie , szczególnie na Ukrainie , w
Syrii , w Iraku , Iranie , na Bałkanach , w Ziemi Świętej , w Anglii , w Europie , w Afryce , w Azji , w
Chinach , w Rosji , w krajach Islamskich , wśród uchodźców .
Św. Rito nie będę pewnie Ojcem , ani mężem , ale bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie ,bym
był szczęśliwy w życiu prywatnym , abym kogoś poznał , jakąś dziewczynę , tak na dobre i na złe ,nie
na chwilę , by była to ta jedna jedyna mi przeznaczona .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , aby mi się poszczęściło i było lepiej z tymi
moimi finansami .
Św. Rito bardzo dziękuje Ci za Twą modlitwę za mnie, o dobre przygotowanie do Świąt
Wielkanocnych poprzez moje umartwianie się , post , modlitwę w tym świętym czasie Wielkiego
Postu oraz szczerą spowiedź Wielkanocną .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie i o modlitwę za mnie wszystkich
błogosławionych i świętych .
Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie we wszystkich moich intencjach . Św. Rito
bardzo proszę Cię o Twą modlitwę , nie tylko proszę , ale też dziękuje za wszystko , za wszystkie
otrzymane łaski każdego dnia , każde najmniejsze dobro , które mnie spotyka , za wszystko jeszcze raz
dziękuję i przepraszam za wszystkie moje słabości , grzechy , zaniedbania .
1004 Za + Gabrielę Lipską , za ++ jej rodziców Krystynę i Wilhelma, za + Piotra Kubeckiego , Za +
Adama Hary , Za ++Gertrudę i Tadeusza Lipskich, Za +Gerarda Kulika, Za
+ Zofię Furgoł , Za + Helenę Hary , za wszystkich których znam i z którymi nie żyję w zgodzie aby
św Rita znalazła drogę na zgodę i pojednanie.
Proszę również sw Rity o uwolnienie mnie z pewnego nałogu i uzdrowienie mnie z niego.
Z panem Bogiem
Michał
1005 O Cudowna Święta Rito pragnę podziękować Ci za wszystkie łaski, które otrzymałam. Proszę
Cię o wstawiennictwo u Boga o zdrowie i błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny (mamy, taty,
Pauliny, Rafała), o pomyślność na studiach, zdanie egzaminów.

1006 Kochana św. Rito dziękuję Ci za wszelkie łaski które wypraszasz dla mnie, proszę o szczęśliwe
rozwiązanie i przemianę serca mojego i mojego męża.
1007 Św Rito za wszystko Ci dziękuje, proszę Cię o Twoje wstawiennictwo abyśmy otrzymali 28 tys
kredytu na auto a reszte dopłacimy, miej nas w swojej opiece.
1008 Św. Rito bardzo proszę o wyjednanie łask zdrowia dla rodziców i siostry.
Prosi Darek
1009 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. Ewa.
Święta Rito, błagam Cię wyproś u Pana Boga, Jego Syna Jezusa
Chrystusa i Matki Przenajświętszej całkowite wyzdrowienia z choroby
nowotworowej dla Ryszarda. 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

