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Intencje z dnia 13 maja:
823 Sw. Rito Proszę o drogowskaz dla mojego syna Damiana aby odnalazł swoją drogę w życiu,
otworzył się na ludzi i zaufal swoimi możliwościa.
824 Swieta Rito wyproś dla mnie łaskę zdrowia i powodzenia także tego w znalezieniu dobrej pracy i
pozytywnych rozwiazań w sprawie sadowej.
Bóg zapłać!
Izabela z Cieszyna
825 Kochana Swieta Rito prosze Cie o nowa lepsza prace i o to, zeby problemy zdrowotne
minely.Bog zaplac.K.
826 Święta Rito, proszę o pomoc w walce z chorobą, endometriozą, aby choroba nie postępowała
dalej, aby nie zajmowała kolejnych narządów i aby leczenie było skuteczne i objawy się cofnęły, aby
nie byly potrzebne kolejne operacje, abym w przyszłości mogła zostać matką. Bóg zapłać.
Marta
827 Proszę Cię Święta Rito o wszelkie łaski i miłosierdzie dla mnie i moich najbliższych spraw Święta
Rito by moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się. Miej nas w swojej
opiece błogosław nam i zachowj ode złego bądź zawsze przy nas nie zostawiaj nas samych
828 Edyta
Sw. Rita bardzo Cie prosze o modlitwe i wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Panienki
Przenajswietszej. Wyblagaj mi prosze laske dobrego i kochajacego meza i zdrowe i madre dzieci.
Bardzo cie prosze Sw. Rito.
I prosze aby Bartek sie do mnie odezwal, aby napisal. Spraw aby o mnie nie zapomnial i abym byla w
jego sercu. Modl sie za nas sw. Rito i polec nas dobremu Bogu.
829 Swięta Rito patronko spraw trudnych, proszę Cię pomoc w rozwiązaniu problemów, które mnie
dotykają: o zdrowie po ciężkiej chorobie; o potrzebne łaski i siły dla Jolanty i Piotra; o pracę dla Joli;
o potrzebne łaski dla Oli i Marcina; o zdecydowaną zmianę relacji w moim małżeństwie. ZM
830 Święta Rito, Ty znasz moje modlitwy i błagania i bezgranicznie dziękuję Ci zaTwoje codzienne
wstawiennictwo. Teraz szczególnie w tym Twoim miesiącu maju proszę zanieś razem ze mną moje
intencje do Pana naszego. Modlę się o miłość i wzajemne poszanowanie w mojej rodzinie, o dobre
relacje z moimi synami. Weż w opiekę Panie syna mojego przyjaciela, którego czeka operacja i pomóż
mu szybko wrócić do zdrowia a jego rodziców obdarz spokojem, wiarą i nadzieją. Święta Rito proszę
Cię też szczególnie o opiekę nad moją firmą, pomóż mi ją mądrze prowadzić i zbudować dobry i
zaufany zespół.
Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo we wszystkich znanym Tobie intencjach. Bóg zapłać.
831 Św,Rito proszę o zdrowie dla moich bliskich.Pomóż Grzegorzowi w znalezieniu dobrej
pracy.obdarz tez go mądrą żoną.Proszę o zdowie dla mnie i żeby kłopoty z zębami skończyły się
pomyślnie.
832 sw Rito prosze pomóż mi
833 Proszę o wstawiennictwo modlitewne wypraszające u Pana Boga łaskę

rozwiązanie problemów Zofii, żeby jej nie zwalniali z pracy i mogła
nadal pracować.
Proszę również o rozwiązanie moich problemów materialnych,
mieszkaniowych, zdrowotnych. prosi Jan
834 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
-zdrowia dla syna, naszej rodziny, najbliższych-zwłaszcza tych potrzebujących tej łaski (w
szczególności Hanny) oraz godnego życia i poukładania kwesti zawodowo-finansowych;
-uzdrowienia relacji w rodzinie;
-nawrócenia i mądrego rozeznania drogi życiowej przez brata;
-spokojnego zakończenia rozpoczętych prac.
Bóg zapłać za modlitwę!
Aleksandra
835 Święta Rito patronko spraw beznadziejnych błagam o pomoc w spłacaniu długów abyśmy mogli
zacząć żyć bez ciągłego martwienia się o finanse. Moja patronko dziękuje za ogrom łask którymi mnie
obdarzyłas a szczególnie ta ze nasza rodzina jest razem a małżeństwo uratowane proszę abym potrafiła
tak naprawdę wybaczyć . Proszę tez o błogosławieństwo w pracy mojej i męża oraz żeby mąż porzucił
nałóg palenia papierosów . Twoja wierna czcicielka Monika
836 Sw Rito prosze Cie o odnalezienie powolania i sensu mojego zycia. Tobie polecam wszelkie
niezrozumienia czy to w zwiazku, rodzinie czy w pracy. Prosze o dar wiary, radosci i czystosc serca, a
takze o zdrowie dla calej mojej rodziny, w szczegolnosci tych najbardziej potrzebujacych a dla mnie o
ukojenie problemow z cera. Sw Rito prosze takze o cud macierzynstwa, kiedy nadzieja gasnie z
kazdym dniem. Oraz o uporzadkowanie spraw przed powrotem do ojczyzny i szczesliwy powrot i
poukladanie sobie zycia tam. Sw Rito modl sie za Nami!
837 Najukochańsze Siostry, zanoszę pokorne błaganie o dołączenie do Nowenny do św. Rity
modlitwy w mojej intencji: o uzdrowienie, przywrócenie czynności wiadomych narządów (po ludzku
niemożliwe-prośba o cud), o dar macierzyństwa (żebym poczęła zdrowe dziecko i urodziła zdrowe
dziecko- po ludzku niemożliwe, prośba o cud- jeżeli taka jest Twoja wola Panie). Pokornie prosi
Małgosia.
838 Święta Rita proszę Cię wypros mi łaskę urodzenia zdrowej córki, rozwiązania problemów które
mnie męczą oraz miej w opiece brata.
839 Kochana Św.Rito pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo, aby Miłosierny i Dobry Bóg za
Twoim wstawiennictwem wysłuchal moich prośb:
- o łaskę współpracy z Łaską Bożą,
-o łaskę zupełnego poddania się Woli Bożej we wszystkim,
-o Dary Ducha św. w życiu codziennym , sprostanie obowiązkom rodzinnym, zawodowym i
społecznym;
-o przywrócenie łaski pomyślności i dobrobytu mnie i mojej rodzinie, współpracownikom;
-aby Dobry Bóg udzielił łaski wsparcia finansowego w rozwijaniu mojej działalności gosp-żeby ta
moja działalność zaczęła przynosić zysk, dzięki któremu będę mogła wspierać dzieła Boże, co pozwoli
również na godne wynagrodzenie dla moich współpracowników i co pozwoliłoby zapewnić godny
byt mnie i moim bliskim,abym mogła, ku jeszcze większej Chwale Bożej i słuzbie bliźnim sumiennie i
wiernie wykonywać swoje obowiązki stanu i powołania, dzielić się tym co mi Dobry Bóg dał i daje i
zapewnić godny i bezpieczny byt mnie i mojej rodzinie.(niestety rozwijając tę działalność ponoszę
narazie duże koszty, dlatego pokornie proszę o wybłaganie łaski wsparcia finansowego(obawiam
się,że będę miała kłopoty finansowe-spłata kredytów, wynagrodzenia, podatki i rozbudowa w planach
)
-Przede wszystkim swoim życiem świadczyć o Bogu,żyć Ewangelią , a także o to , aby Dobry Bóg
udzielił łaski pozyskania uczciwych i rzetelnych klientów i sumiennych i znających się na swojej
pracy pracowników, a także o zdrowie i siły.

Wierzę i ufam Bogu ,że udzieli łask potrzebnych do dalszego godnego funkcjonowania tej mojej
raczkującej działalności.
840 W pewnej, Bogu wiadomej, intencji.
Bóg zapłać za modlitwę!
Jola
841 Św. Rito patronko spraw beznadziejnych proszę Cię pomóż mi podjąć ważne życiowe decyzje,
żebym mogła odejść od męża alkoholika,jeśli taka Twoja wola Panie.Podejrzewam, żę mnie zdradził
nie mogę Mu już ufać pomóż mi św. Rito odsunąć to z moich myśli, bo ciężko z tym żyć.Boję się Go,
nie wiem co jest w stanie zrobić po alkoholu. Mojemu mężowi daj siłę żeby przestał pić i pracował.
Miej w opiece moją córkę, kieruj Jej wyborami życiowymi żeby była blisko Boga natchnij Ją Duchem
św. aby szybko napisała i obroniła prace magisterską, pomóż Jej znaleźć pracę.. Daj zdrowie całej
mojej Rodzinie. Dziękuje Ci za Twoją opiekę i obecność, którą odczuwam przez cały czas. Daj mi
poczuć się spokojnie i bezpiecznie. Jezu Ufam Tobie, Bądź wola Twoja Panie Gosia
842 Św Rito dziękuję za otrzymane łaski
Proszę dla mnie rodziny poleconych i polecających
się naszej modlitwie o pomoc i ratunek
Ty wiesz jaki Św Rito
abyśmy dostali się do Nieba
843 Św. Rito wstaw się za moją córką w intencji znanej Bogu (zdrowie, rodzina, praca)
844 O św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo do Boga naszego za wszystkich moich dobroczyncow,
darczyńców wobec mnie a także za wszystkich którzy w swojej modlitwie pamiętają o mnie. Ale też
nie zapominaj o moich nieprzyjaciołach. Proś w ich intencjach a także kieruj ich serca ku Bogu.
Dziękuję Ci święta Rito.
Chwała Panu!
845 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 i
wiedzy w diagnozach medycznych. 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. Wyproś proszę chirurga szczękowo-twarzowego który, z oddaniem zajmie się uzębieniem i
zatoką 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.
846 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.
Katarzyna, Urszula, Grzegorz, Antoni
847 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw Rity o pomoc dla corki w trudnym czasie oraz
opieke i laske uwolnienia od dzialania zlego ducha ,od nekania psychicznego jej i jej syna Sw Rito
prosze upros te laski dla nich Ty zawsze jestes przez Boga wysluchana Modl sie za nimi. JAGODA
848 Św. Rito!
Wyproś łaskę nawrócenia dla wszystkich zagubionych ludzi, którzy mają pustkę w sercach. O łaskę
nawrócenia dla homoseksualistów. Proszę Cię o wstawiennictwo u Pana o potrzebne łaski dla mojej
rodziny, dla Krzysztofa, Karoliny, Mileny, Ostapa, Marcina. O łaskę uzdrowienia, o łaskę dobrego

męża i założenia katolickiej rodziny dla mnie. O pokój serca dla ludzi. Niech doznają miłosierdzia
Bożego.
Marta
849 W podziękowaniu Świętej Ricie za otrzymane łaski, prosząc o dalsze, o uzdrowienie relacji
rodzinnych, uzdrowienie duszy, ciała i wyleczenie jamy ustnej
850 Św. Rito błagam o Twoje wstawiennictwo u Boga. Proszę o dobrego męża, z którym założę
szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Jeśli taka jest wola Boga to bardzo proszę, żeby został nim G. Jeśli
jednak nie on ma być moim mężem to wyproś Boga, żeby postawił w moim życiu tego właściwego
człowieka, z którym założę rodzinę. Proszę wówczas, żebym miała na niego otwarte oczy i serce.
851 Przez wstawiennictwo św Rity proszę Dobrego Boga o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej Króliwej Pokoju aby miłość Boża połączyła serce mojego syna i Jego Narzeczonej aby w ich
sercach i życiu zatriumfowało Niepokalane Serce Maryi o Ducha Prawdy i Boże światlo na drodze
oczyszczenia uwolnienia i uzdrowienia ich serc. O piękno nie tylko tego dnia ake ich calego życia aby
Jezus i Maryja byli z nimi i nami na błogosławieństwie Mszy sw i weselu aby niczego nie zabrakło
aby pragnienie Oli o tym źe chce aby ławki były przybrane bialym tiulem i kwiaty byly piękne w
ołtarzu dla Pana się spelniły. Ta sala i te schody i jedzenie obsluga zespoł fotograf kamerzysta te troski
skladam w teym sercu sw Rito i tą największą o Bożą milość między synem a jego Narzeczoną proszę,
żeby byli Rodziną na wzor sw Rodziny.
Dziekuje.
852 Proszę..
Tomasz
853 O prawdziwe nawrócenie Kamila, o uwolnienie od złego, wyleczenie zranień, porzucenie
grzesznego życia, rozpalenie miłości do Boga, o czystość myśli, serca i ciała, o porzucenie wszelkich
nałogów, złych duchów, kłamstw, kłótni, przekleństw, o uwolnienie z złości, nienawiści, agresji,
kredytów, hazardu,( o to żeby pospłacał obecne kredyty i nie zaciągał nowych, próżności, pijaństwa,
nieczystości, niedojrzałości, przeklinania, pogardy, kłótni, o przemianę serca wedle woli Bożej oraz o
dary Ducha Świętego, o dobre pokorne serce dla Niego, żeby był dobrym mężem i ojcem jak Święty
Józef, o wierność, prawdomówność ), o dobre decyzje, za zatwardziałych grzeszników, za dusze
czyścowe, za ateistów, za kapłanów i siostry zakonne, za zmarłych, chorych i cierpiących,
konających, za samobójców, opętanych, za cały Kościół i Ojca Świętego, za uwolnienie, zdrowie i
potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie, w szczególności prośba o uzdrowienie z łysienia
plackowatego dla mojej mamy, za zdrowie dla mnie, i potrzebne łaski, uwolnienie aparatu mowy
żebym nie miała problemów z wysławianiem, o dobrego wierzącego męża i ojca rodziny, o dobrą
ambitną pracę zawodową, o zdrową skórę, za Narzeczonych Jadwigę i Kamila, by wzrastali w swojej
miłości i wierności, a także żeby wzrastali w żywej wierze, o święte szczęśliwe Narzeczeństwo i
Małżeństwo, o pomyślność w pracy dla nich, lepsze zarobki, żeby ruszyły przygotowania do ślubu,
jeślii taka wola Boża, za chorych i cierpiących, za zmarłych, we wszystkich intencjach NMP, mojej
mamy i moich, za Marka o jego przemianę, za o ochronę chrześcijaństwa na świecie, za ochronę
chrześcijaństwa w Europie, W Polsce i Na Świecie. Za kościół
854 Proszę Ciebie Św. Rito o pomoc w sprawach ,,wiadomych”. Proszę o łaskę życia wiecznego dla
mojego Taty, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mamy, o pomoc Ducha Świętego w
rozwiązywaniu spraw w pracy. Proszę o mądrość dla dzieci, łaskę czystych serc.
JK
855 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Julii o szczerą spowiedź i dobre
przygotowanie do Komuni Św którą przyjmie po raz pierwszy 20.maja 2018
856 Proszę o modlitwę za moją córkę Paulinę, o Boże błogosławieństwo, o uzdrowienie jej prawego
oka, aby dobrze widziała, o pomoc w nauce i lepsze kontakty z rówieśnikami. Dziękuję.

857 Proszę o modlitwę o uzdrowienie prawego ucha z głębokiego niedosłuchu, o uzdrowienie chorób
dziąseł i z wszelkiego lęku, szczególnie przed mówieniem i czytaniem przed innymi. Dziękuję z
całego serca.
858 Proszę o modlitwę za mojego męża Wojciecha o uwolnienie z nałogu alkoholizmu i powrót do
domu, i błogosławieństwo Boże dla naszego małżeństwa i rodziny. Dziękuję.
859 Święta Rito, proszę o pomoc w sprawie dobrze zdanej matury z matematyki. Proszę również o
pomoc w sprawie mieszkaniowej.
860 Św.Rito proszę o modlitwy o mojego syna Szymona,aby wyleczył się z uzależnień,podjął
pracę,poznał porządną dziewczynę ,był zdrowy.Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji ,aby znalazł
sens życia.Mama
861 Proszę o modlitwę do Świętej Rity w następującej intencji:
Święta Rito, proszę z całego serca o Twoje wstawiennictwo u Pana za moim mężem, o dar
opamiętania się i nawrócenia dla niego oraz o dar przetrwania naszego małżeństwa, aby dzieciątko,
które noszę pod sercem urodziło się w pełnej i kochającej rodzinie. Proszę również dla mnie o dar
cierpliwości i pokory.
Szczęść Boże!
Katarzyna
862 Bogu znane intencje
863 Sw Rito.... wypros mi łaske o ktora tak długo sie modle...... ciezko mi tak zyc samotnie....
sebastian z Pyskowic
864 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych
wyjednaj mi łaskę pokojowego rozstania się z mężem,
mam już dosyć denerwowania się o przyszłość i pracowania na tego nieroba.
Chcę pożyć sobie w spokoju z dziećmi.
W końcu nie wiem ile jeszcze będę żyła.
Szczęść Boże
Kasia
865 Święta Rito, z serca dziękuję za wyproszone łaski i proszę o wstawiennictwo w intencji mojej i
Andrzeja o uratowanie naszego związku, o dar przebaczenia.
Bóg zaplać
Monika
866 Proszę o wstawiennictwo za moje Dzieci, i ich Rodziny/
Proszę o zdrowie dla nich i opiekę Matki Bożej/ oraz potrzebne łaski/
Proszę o zdrowie szczególnie dla Joasi, Oli Aleksandry/ Emilii/
Proszę o cierpliwość
i wytrwałość w opiece nad Mamą, pomoc w pracy, Dary Ducha św/, żebym mogła szczęśliwie
zakończyć pracę
867 Proszę o dary Ducha Świętego podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, by ta pielgrzymka
przyniosła owoce dla mnie.
Z Panem Bogiem
Krystyna
868 Proszę o uratowanie mojego małżeństwa, o dobrą pracę dla mnie, o zdrowie dla całej mojej
rodziny.

869 Cudowna Ukochana Święta Rito! Całym sercem DZIĘKUJĘ za możliwość mieszkania wraz z
Synkiem w obecnym mieszkaniu oraz za opiekę i pomyślne przejście przez rozprawę rozwodową i jej
pozytywny dla mnie wyrok oraz błagam o dalszą opiekę i pomoc w sprawach sądowych! Błagam
także o:
- wszelkie łaski, zdrowie, pomyślność i długie życie dla moich Rodziców
- pozytywny wyrok w sprawie kościelnego unieważnienia mojego małżeństwa
- o postawienie na mej drodze dobrego, uczciwego człowieka, z którym będę mogła wejść w
sakramentalny związek małżeński
- możliwość ponownego macierzyństwa i obdarzenia rodzeństwem mojego Synka
- bym mogła z Synkiem pozostać w naszym obecnym mieszkaniu przez wiele długich lat i byśmy
nigdy nie musieli opuszczać tego mieszkania
- o znalezienie dobrej pracy, spłacenie długów i poprawę naszej sytuacji finansowej
- o cierpliwość , spokój ale także stanowczość w wychowywaniu mojego Synka, bym potrafiła
dobrze go wychować na szczęśliwego człowieka
- by mój Synek zawsze miał dobry kontakt ze swoim biologicznym Ojcem i aby nasza rodzinna
sytuacja nigdy nie odbiła się na nim źle w dzieciństwie a także w życiu dorosłym
- bym potrafiła swoje życie całkowicie zawierzyć i oddać Panu Bogu tak jak Ty to uczyniłaś
ukochana Święta Rito
- o zdrowie dla Babci Grażynki
- w pewnej znanej Tobie Święta Rito intencji
- o łaskę wybaczenia dla mnie, bym potrafiła wybaczyć
- o wszelkie potrzebne łaski dla mnie, całej mojej Rodziny, dla Ewy i o wszystko to co przynoszę do
Ciebie moja Ukochana Święta Rito każdego dnia i co Ty najlepiej znasz.
Błagam zanieś do Pana to wszystko i błagaj o jego łaski, miłosierdzie i uległość woli dla mnie, dla
całej mojej Rodziny, dla Ewy.
Bóg Zapłać!
Twoja Czcicielka
870 Św. Rito proszę uproś u naszego Pana Jezusa Chrystusa łaskę bożej pracy dla Pawła, takiej która
pozwoli mu wyjść z problemów finansowych oraz utrzymać rodzinę. Proszę także o łaskę żywej wiary
dla Pawła i uwolnienie od wszelkich więzów zła. Ilona
871 Św. Rito uproś u Naszego Pana Jezusa Chrystusa Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla
mojej córki Emilii, jej chłopaka Pawła oraz ich niedawno poczętego dzieciątka. Z całego serca proszę
o zdrowie dla poczętego dzieciątka oraz szczęśliwe narodziny. Emilia nie wiedząc że jest w ciąży
brała silny tzw 3 dniowy antybiotyk. Proszę Panie o Miłosierdzie Boże dla Emilii, Pawła oraz ich
dzieciątka oraz łaskę zdrowia dla niego. Jako matka proszę również o łaskę nawrócenia dla Emilii i
Pawła, o
zawarcie ślubu kościelnego i założenie szczęśliwej rodziny, której oboje nie mieli, rodziny silnej
Bogiem, miłej Bogu. Ilona
872 Proszę o modlitwę w intencji córki E. i jej znajomego A. , o łaskę nawrócenia i żywej wiary.
Uwolnienia A. od uzależnienia od gier komputerowych, zerwania z grzechem i uregulowania sytuacji
życiowej wedle woli Boga Ojca. Dziękuję za wstawiennictwo.
873 poproszę o włączę do nowenny intencji:
o nawrócenie męża Piotrka ,teściów, dziadków
zgodę i pokój w rodzinie
szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy i Bożeny
o łaskę macierzyństwa dla Marleny
Prosi Agata
874 Droga Rito,

modl I wstawiaj sie za mna do Boga proszac o wszelka pomoc I ochrone I opieke dla mnie oraz
o odmiane mojego zycia na szczesliwsze. Prosze o milosc I rodzine, zdrowie I przyjaciol, o dom I
bezpieczenstwo finansowe. Prosze o zadowolenie z pracy , dziecko I sens zycia. Prosze o wszelkie
potrzebne laski, prosze o opieke...
875 O zdanie egzaminow w szkole muzycznej i szczesliwa obrone na studiach. Blagam sw Rito ulecz
mą samotnosc i spraw aby czlowiek, ktory ma sie pojawic na mojej drodze zycia kochal Najswietsza
Pannę Maryję , bo wiem ze wtedy będzie mnie szanowal. Prosze o poznanie tej osoby, bo boje sie
dalszej samotności i ze zostane sama...
876 bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o uzdrowienie mnie z tętniaka.
Zoperowanie tętniaka jest możliwe, ale wiąże się z niebezpieczeństwem utraty śledzony. Proszę Św.
Ritę o wstawiennictwo w mojej sprawie- proszę o cud uzdrowienia lub cud utrzymania śledziony.
Ducha Świętego proszę o dobrą radę, czy poddawać się operacji. Bardzo dziękuję. Beata
877 Św.Rito błagam o nawrócenie Marcina oraz wstawiennictwo do Trójcy Sw i Matki Boskiej o
wyciągnięcie syna z problemów. Proszę o Twoja opiekę nad naszą rodziną oraz o potrzebne łaski dla
całej rodziny. Bardzo proszę o modlitwę w tej intencji.
878 sw Rito proszę o opieke nade mna w chorobie rakowej i nad maja rodzina, wstawiaj się o
uzdrowienie jeśli jest taka wola Doza i uzdrawiaj nasze zycie
879 Najukochańsza Św.Rito,
Proszę z całego serca o pokój w mojej rodzinie.Spraw aby moje dzieci mogły wychowywać się w
pełnej rodzinie.Spraw proszę abyśmy wraz z partnerem zwycięsko wyszli z kryzysu i na nowo
zobaczyli w sobie wszystko to co sprawiło że 17 lat temu tak bardzo się pokochaliśmy.Błagam aby
partner do nas wrócił,aby wszystko sobie przemyślał i zrozumiał że tak naprawdę liczy się tylko
rodzina.Proszę aby nie porzucał w taki okrutny sposób mnie i dwójki naszych wspaniałych dzieci .One
bardzo potrzebują taty.
Proszę o zdrowie dla mnie,aby udało mi się pokonać nerwicę natręctw i zacząć żyć normalnie.Proszę
aby zastosowanie nowej terapii okazało się dla mnie przełomowe.Błagam Cię moja ukochana
Św.Rito,spraw aby sąd zgodził się przesłuchać innego biegłego lekarza który zna moją sytuację i aby
zrozumiał że znalazłam się w takiej sutuacji ze względu na chorobę która mną zawładnęła.Tak bardzo
się boję bo jestem w naprawdę trudnej sytuacji...Bądź przy mnie i proszę o sprawiedliwy wyrok od
którego zależeć będzie całe moje życie.Proszę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i o możliwość
dalszego życia w spokoju i zaczęcia wszystkiego na nowo z czystą kartą.O to wszystko proszę Cię
dzisiaj moja ukochana Święta Rito która nigdy nie pozostajesz obojętna na moje prośby.Bóg
zapłać.Św.Rito naucz nas kochać
Twoja czcicielka
Magda z Gdańska
880 Św. Rito proszę wyproś mi u Jezu Miłosiernego cud uzdrowienia dla L. z choroby, z która od
jutra będzie walczyć, proszę naucz ją Matko co znaczy „kochać". Proszę także o to byśmy odnaleźli
właściwe drogi życia, a jeżeli widzisz w tym dobro to byśmy naszą przyjaźń przemienili w miłość..
K.
881 Sw. Rito Proszę o powrót do zdrowia dla mojej mamy. O siły fizyczne na dalsze lata życia.
882 Święta Rito,
Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej chorej babci, a także zdrowie dla siebie, całej mojej rodziny i
ludzi, którzy są bliscy memu sercu. Święta Rito proszę Cię o to, aby Sara odzyskała wiarę w siebie,
sens życia i zdrowie psychiczne. Święta Rito i tak bardzo, bardzo Cię proszę o to, żeby lata mojej
samotności się skończyły, żeby w moim życiu pojawiła się prawdziwa miłość, mężczyzna z którym
założę szczęśliwą rodzinę i będzie nam dane doświadczyć rodzicielstwa. D.

883 Droga Sw.Rito!
Prosze wypros u Najwyzszego dar zdrowia dla zony Karoliny, aby rowniez jej firma odniosla sukces.
Zdrowie dla nowo poczetego dziecka.
Dla mnie o powodzenie w mojej pracy ustawiacza.
Serdeczne Bog zaplac!
Twoj wierny oredownik Grzegorz
884 Święta Rito, bardzo proszę o wstawiennictwo w sprawie zdania egzaminu z postępowania
karnego w pierwszym terminie.
885 Św. Rito modlę się o jak najszybszy powrót ukochanego Sebastiana. Prosi Beata.
886 Święta Rito Twej opiece polecam bliskie mi osoby: mamę Elżbietę, męża Waldemara, syna
Bartosza, synową Darię, wnuka Aleksandra, chrześniaka Daniela prosząc o zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski. Proszę również o szczęśliwy przebieg operacji usunięcia nowotworu oraz powrót do
zdrowia dla Julii.
887 B. proszę o modlitwę w nast. intencjach:
- o radość doczesną i wieczną z wykonywania woli Bożej oraz o łaskę dobrej śmierci dla Wandy, syna
Tomasza, Janusza, córki Ani, Dariusza i jego córki z okazji rocznicy urodzin, które obchodzimy od 20
do 25 maja,
- o radość nieba dla dusz czyścowych z naszych rodzin,
- o uzdrowienie naszych dusz i ciała zwłaszcza dla Kamili, która 4.06. ma operację
- o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz świętość dla wszystkich,
którzy już są na tej drodze, żeby byli dobrymi duszpasterzami,
- o świętość rodzin zwłaszcza mojej
- o nasze nawracanie i nawrócenie dla wszystkich ludzi
- o wielką, katolicką Polskę wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich
Ślubów Narodu, za rządzących i wszystkich Polaków
- o obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w Polsce, Irlandii - o dobry wynik referendum 25
maja i na całym świecie,
- w intencji wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę, za których nas proszono, którzy jej teraz
potrzebują, za uzależnionych, zniewolonych ...
- o dobra pracę dla syna i innych Polaków, żeby wracali do Polski, a nie wyjeżdżali z niej za chlebem
- o pokój w naszej Ojczyżnie, dobre wybory, pokój na świecie i w naszych rodzinach
Wanda
888 Proszę o modlitwę w intencji szybkiego otrzymania dobrej pracy i Bożej opieki.
Bóg zapłać
Karolina

