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Intencje z dnia 13 maja:
987 Św. Rito, wstaw się do Pana za Marysią i jej rodziną, aby zachował przy życiu i zdrowiu jej chore
dzieci, a jej i rodzinie dał siłę do pogodzenia ze śmiercią najmłodszego dziecka.
H.F.
988 Proszę o modlitwę w intencji destabilizujących, nierzadko niebezpiecznych ludzi i polityków
domagających się karania kobiet za aborcję zamiast ekspiacji i podania im ręki by wydobrzały w
związku z traumą i bólem aborcji. Zajmij się nimi proszę i zatroszcz się o ich i moje uzdrowienie,
mentalne przebudzenie, olśnienie, metamorfozę i metanoię. Św Rito dopomóż i zadbaj by ofiary
indoktrynacji, fałszywych ideologii, kontroli umysłu, manipulacji, izolacjonizmu, separacji, lęku,
destrukcyjnych sekt zaczęły mówić, otrzymały odpowiednią pomoc medyczną, prawną i duchową oraz
finansową, materialną i mieszkaniową a sprawą by zainteresowały się ABW i Prokuratura zgodnie ze
słowami Jarosława Kaczyńskiego w Szczecinie: " kto atakuje Naród Polski ten atakuje Kościół", a ja
bym dodała, że atakuje też pamieć, tożsamość i imię kapłanów patriotów którzy byli i są z Narodem
jak Ks Popiełuszko, ks Niedzielak, ks Jankowski, ks Jastak, o. Ryba Kard. Wyszyński a nawet JP2 iego.
Panie, świeć nad ich duszami!
Św Rito miej w swojej pieczy nawracającą się aktorkę Nicole Kidman prześladowaną przez sektę
scjentologów, Agnieszkę Chylińską i Mela Gibsona, Zespół "niemaGOtu", Michała, Łukasza, Pawła,
Andrzeja, Edwarda, Andrzeja, Tadeusza, Tomasza, Magdę, Bogdana, Kaję, Martę, Grażynę,
Zbigniewa, Piotra, Joannę, Joannę, Magdalenę, Juliannę, Agnieszkę, Zofię, Kamila, Dariusza,
Dominikę, Laurę, Karolinę, Daniela, Marcina, Leszka, Daniela, Aleksandrę, Annę, ojca Edwarda,
moją rodzinę, bliskich, sąsiadów, przyjaciół a nade wszystko wrogów i faryzeuszy wcielonych którzy
wyrządzili mnie i tym których kocham szkodę - niech będą błogosławieni i zaprowadzeni do źródeł
bożego miłosierdzia. Miej w opiece Fundację KREATYWNI oraz proszę o pokój w Polsce i między
partiami: Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Św Rito pogódź wszystkie zwaśnione
stronnictwa polityczne dla dobra Rzeczypospolitej. Powtórz cud i jak zaprowadziłaś pokój w Cascia
zaprowadź pokój w Polsce i pojednaj ze sobą wszystkich zwaśnionych małżonków, serdecznych
przyjaciół i sąsiadów którym okoliczności wyrządziły krzywdę. SOS! Dziękuję za pomoc okazaną
Polakom na Litwie i posłanie do nich pani polityk o imieniu Rita która wystąpiła w TV TRWAM.
Dziękuję Ci św Rito, że przybyłaś z ziemi włoskiej do polskiej. Jesteś tu mile widziana. Oświeć mnie
św Ritko. Pragnę pokoju!
+Błogosław mojej Ojczyźnie!!! Błogosław moim znajomościom na fb!
Szczerze oddana chrześcijanka
989 SWIETA RITO, prosze Cie uzyskaj u Pana Jezusa prace dla mojego rodzenstwa za granica a dla
mnie o utrzymanie tej, ktora mam - jesli taka jest wola Boza oraz o poprawe sytuacji materialnej.
Prosze Cie o blogoslawienstwo i zdrowie dla moich rodzicow i rodzenstwa, meza i dzieci. dodaj mi
otuchy, pokoju i odpoczynek. Jesli jest taka wola Boza urpos uzdrowienie mnie z pewnych chorob i
wytrwalosc w dobrych nawykach alimentacyjnych. Upros dla mnie laske powtornego macierzynstwa i
rodosne przyjecia go przez mojego meza. Wypros laska wielkiej milosci i czulosci dzieci do mnie i
mojego meza i miedzy nami. Prosze Cie rowniez o wszystkie nienarodzone dzieci, upros odwage i
milosc rodzicow dla kazdego poczetego dziecka.
A moze moglibysmy jechac do Twojego sanktuarium w te wakacje? Dziekuje Ci za wszystko.
M.

990 Proszę o modlitwę w intencji mojego związku z Piotrem, o cud w naszej relacji, miłość, szacunek,
dobroć wzajemną, przyjaźń, pokój między nami. Za naszą córką Natalią o Boże błogosławieństwo dla
niej, Sakrament Chrztu dla Natalii. O Światło na moje życie i wiarę dla mnie.
991 Święta Rito, proszę Cię, błagam o odrodzenie i zmartwychwstanie mojego małżeństwa Joanny i
Karola po rozwodzie,o zdrowie,o wyjście z trudnej sytuacji finansowej o miłość męża do żony, o
przemianę serca męża oraz o nawrócenie męża i powrót do małżeństwa i dzieci
Z Bożym błogosławieństwem Asia
992 Najwspanialsza Św Rito serdecznie dziekuje za wszystkie dotychczas otrzymane łaski, i bardzo
proszę o Twoja dalsza opiekę nad moja rodziną, o modlitwę w intencji dobrych wynikow mojej
Mamy, zdrowia mojej małej córeczki oraz mojego i reszty rodziny a także o pozytywne rozwiązanie
spraw zwiazanych z zakupem dzialki pod budowę domu.
M.B.
993 Święta Rito. Błagam Cię o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla moich synów: Jakuba i
Piotra. Proszę Cię o nawrócenie Jakuba i Piotra, o uzdrowienie Jakuba i przemianę jego obecnego
życia. Błagam, aby miał on wolę życia, przestał planować samobójstwo i nigdy go nie popełnił.
Proszę, pomóż mu w znalezieniu celu w życiu, w dostaniu się na studia, znalezieniu pracy oraz
wyrażeniu zgody lekarza na prawo jazdy.
Proszę Cię też o poprawę zdrowia dla mojego męża i dla mnie.
Otocz także opieką moich rodziców i teściową. Daj im możliwość jeszcze długiego życia w dobrym
zdrowiu.
Bardzo proszę także o pomoc w znalezieniu dodatkowej pracy dla mnie i mojego męża.
Święta Rito, spraw, żeby problemy związane z drzewami rosnącymi pod moim oknem rozwiązały się
dla mnie pozytywnie i po mojej myśli. Proszę Cię też, żeby znajoma oddała mi dług zaciągnięty kilka
lat temu.
Święta Rito, proszę, żebyśmy nie odkładali spraw na później tylko wszystkie prace wykonywali od
razu.
Święta Rito, uproś u Pana Boga Błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
Dziękuję za wszystko co mam i co mnie do tej pory w życiu dobrego spotkało.
Anna
994 Proszę o łaskę uzdrowienia relacji pomiędzy Rafałem a Gosia. Proszę o łaskę nawrócenia i
stworzenia rodziny Bogiem silnej. O błogosławieństwo dla 3 letniego Maksymiliana.
995 Dziękujemy Św. Rito za otrzymane łaski. Proszę Św. Rito o wstawiennictwo do Pana Boga w
moich intencjach, o łaskę uzdrowienia z choroby reumatologicznej tak aby leczenie roztworem Delbet
zakończyło się powodzeniem. Proszę też o zachowanie w dobrym stanie zdrowia po przebytej operacji
kardiologicznej. Proszę o łaskę miłości w rodzinie. Proszę o zdrowie, spokój ducha i opiekę nad żoną
Barbarą i synami Łukaszem i Michałem, moją mamą oraz rodziną brata i żony. Proszę o wyleczenie
Łukasza z trądziku. Proszę o łaskę dla Łukasza w skupieniu się na nauce w liceum oraz aby jego pasja
w grach komputerowych przekuła się naukę programowania. Św. Rito proszę o zachowanie Michała w
zdrowiu, o ustąpienie dolegliwości kręgosłupa i kolana. Proszę o szczęście w życiu osobistym dla
Michała i Luizy aby Miłosierny Pan Jezus im błogosławił. Proszę o pomyślność w życiu zawodowym
dla Michała, aby projekty informatyczne kończyły się powodzeniem i zyskami finansowymi. Proszę o
bezpieczną podróż samochodem naszej rodziny do Warszawy.
Proszę też o powrót do zdrowia dla kuzynki Jadwigi.
Leszek B z rodziną
996 Bardzo proszę o opiekę nad sprawami zawodowymi. Abym podjęła słuszną decyzję. Magda
997 Przez wstawiennictwo świętej Rity proszę o modlitwę w znanej Panu Bogu mojej intencji, o łaskę
jej wysłuchania i wyprostowania moich dróg życiowych.

998 Św. Rito nadal tak bardzo proszę Cię o trzeźwość w naszej rodzinie, proszę wybłagaj u Jezusa tą
prośbę dla siostry, tak ciężko patrzeć jak ona wciąż pije.
Proszę też o zdrowie dla całej naszej rodziny, bo ono jest najważniejsze, dziękuję za wszystkie łaski,
które otrzymała moja rodzina.
999 Święta Rito,
Proszę pomóż mi skończyć ten 4 rok na studiach... zdać analizę funkcjonalną teraz i te 8 egzaminów w
sesji, bo chciałabym trochę odpocząć... błagam pomóż. Już nie daje rady jestem wyczerpana. Wypros
mi siłę...
Proszę Cię bądź przy mnie także podczas dyplomu z fortepianu w przyszłym tygodniu.
Zaopiekuj się także Piotrem by skończył pisać pracę magisterską i się obronił wreszcie
1000 Proszę o modlitwę za zdrowie L, K, D, M, M, A, E, J, G, I, W, G, T, K, I, R, wszystkich
przyjaciół.
O pomyślne zaliczenie sesji.
1001 Proszę w intencji znalezienia dobrej, stabilnej pracy dla Tomka, a także lepszej pracy dla Anny.
Proszę również za Tomka i Monikę o zgodę i miłość oraz porozumienie co do wspólnych planów i
przyszłości rodziny.
Święta Rito módl się za nami!
1002 Św. Rito bardzo cie proszę o modlitwę i wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa i Panienki
Przenajświętszej abym została obdarzona laska małżeństwa i miała zdrowe dzieci. Bardzo cie proszę
św. Rito.
I proszę aby Bartek sie do mnie odezwał, aby o mnie nie zapomniał i abym była w jego sercu.
Pomoz mi sw. Rito, juz tyle czasu cie proszę.
Edyta
1003 Św. Rito od spraw trudnych i beznadziejnych błagamy o zdrowie i pomyślne wyniki lekarskie
naszej córki byśmy mogli zapomnieć
o raku i innych jej chorobach. Panie Jezu, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego za
wstawiennictwem św. Rity błagamy wysłuchaj nas. Św. Rito polecamy pod Twoją opiekę całą naszą
rodzinę..
1004 Droga Święta Rito, proszę o skruche oraz o akceptację Kościoła przez szwagra.
Magdalena
1005 Święta Rito wypraszaj u Pana Boga potrzebne łaski dla całej rodziny :
o dobre wyniki w nauce dla Karola i Mateusza niech Duch Święty prowadzi wspiera i oświeca
wyborze szkół a Maryja ochrania płaszczem swej opieki na każdy dzień.
-dla mnie w intencji Panu Bogu wiadomej noszonej w sercu,
- przepraszam Pana Boga za grzechu moje i całego świata prosząc o wybaczenie. Niech Maryja
pośredniczka wszystkich łask wyjedna u Syna Swego i Pana Boga potrzebne łaski dla kapłanów,sióstr
zakonnych i wszystkich wierzących. Niech w sercach naszych zapanuje pokój i wzajemna miłość.
G.L.
1006 O opiekę Matki Przenajświętszej i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny
1007 Proszę Cię Św. Rito o dobrego męża. B.
1008 święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę wstaw się za mną do Pana Boga
niech wysłucha mych modlitw o przemianę M., o łaskę natchnienia dla Niej i otworzenia oczu na to,
że ludzie którzy są obecnie wokół Niej mają na Nią bardzo zły wpływ.

1009 Św Rito proszę Cie o cud uzdrowienia mojej córki Anny z tetniaka mózgu. Uproś Sw Rito aby
sie nie powiekszał.
1010 Błagam w intencji mojego małżeństwa. Magdalena
1011 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.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zmiane dyrekcji.Zaopiekuj się finansami
w mojej rodzinie (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową, bardzo
prosze..
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i więcej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody 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 oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami,
zdanie matury i dobry wybór studiów.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie, miłosci.
Proszę bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych.Proszę
aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę
aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta pracowników i aby mnie doceniano, dystans dla
mnie do tego co dzieje sie w pracy.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby świadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego wyroku przez
kolegium odwoławcze i zakończenie sprawy.
Proszę o wiadomą Ci sprawę i pomoc o dystans dla mnie i zdrowy rozsadek oraz
bezpieczeństwo.Polecam Ci sprawę dotyczącą Leszka i mnie. Proszę o pomyślne rozwiązanie tej
trudnej i skomplikowanej sprawy.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
1012 Św. Rito bardzo proszę wyjednanie łask zdrowia dla moich bliskich
i rozwiązanie ich kłopotów,
prosi Darek
1013 Ojcze Przedwieczny , Tatusiu za wstawiennictwem św. Rty składam błaganie o swiętość
polskich rodzin w kraju i poza granicami Polski.
Św Rito, Ty najpiękniej potrafilaś być żoną i matką. Wstawaj się za rodzinami, aby za Twoim
przykładem dążyły do świętości.
Twoja czcicielka
Maria
1014 Proszę o zdrowy rozwój dla dziecka które noszę pod sercem.
1015 O Dary Ducha Świętego i uzdrowienie relacji dla Joli i Sławka. I błogosławieństwo dla Danuty.
O uzdrowienie z choroby dla Danuty. O rozeznanie dla Eweliny i wyjścia z konkubinatu.

1016 Proszę o dar upragnionego potomstwa dla Ani i Darka, o Dary Ducha Świętego i uzdrowienie
relacji dla Kamila i Patrycji, o rozeznanie powołania i wejście na drogę wiary Maksa. O
blogoslawienstwo i wypełnienie się woli Bozej w naszych firmach.
1017 Św Rito bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo u przenajświętszej Matki Bożej w mojej
ciężkiej pracy abym się nie załamywał i podołał w tym trudzie , żebym sobie radził a moje
zaangażowanie i wykształcenie docenili moi przełożeni. Proszę również o wstawiennictwo dla moich
córek Oliwii i Julii żeby się im ułożyło w szkole Proszę również o łaskę żeby moją rodzinę nie
opuszczało szczęście, miłość i zdrowie .Proszę także o modlitwę za moją żonę Aleksandrę aby
ułożyły się jej sprawy zawodowe i znalazła normalną, godną pracę
1018 Św Rito proszę o Twoje wstawiennictwo, proszę wyproś mi łaskę powrotu K. do nas (Do mnie i
naszego syna R).
1019 Proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mojego męża Rolanda za wstawiennictwem
św.Rity
pozdrawiam
Anna
1020 W tej nowennie proszę za wstawiennictwem św. Rity o łaskę wytrwałości, cierpliwości i zdrowia
dla rodziny mojego siostrzeńca, który nagle zachorował, oraz o światłość Ducha św. dla mojej siostry i
szwagra w trudnej sytuacji rodzinnej.
Ciocia
1021 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Boga w moich potrzebach:
1. o wyzdrowienie z choroby nowotworowej córki mojego kolegi, Antosi
2. o zdrowie i pokój w sercach dla mojej Rodziny
3. o znalezienie dobrej, godnej pracy
4. o sprawy dla mnie bardzo ważne w tym roku, a Bogu wiadome.
Prosi, Karolina
Dziękuję
1022 Święta Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo do Naszego Pana i Najświętszej Panienki w
powrocie do zdrowia mojej córki Karoliny. Pomogłaś mi wyprosić jej dalsze życie, pomogłaś
przetrwać ten trudny czas. Dziękuję Panu każdego dnia, każdego dnia proszę o zdrowie dla niej, o
powrót do wiary, a wszystko za Twoim pośrednictwem. Wierzę, że możesz wiele. Za to co już
dziękuję, o dalszą pomoc i wstawiennictwo proszę. Modlę się do Ciebie Święta Rito każdego dnia.
Matka Marta
1023 Za pośrednictwem św. Rity, Proszę Cię Jezu Chryste o zdrowie dla mojej rodziny .
Proszę Cię o spokój ducha, o nawrócenie, łaskę doświadczania radości życia.
Karolina
1024 Kocana Swieta Rito proszę Cie z całego serca o opieke nad moja rodzina o dobre zdrowie dla
nas i taty podczas zabiegu na nerki, żeby się wszystko dobrze udało, miej nas w opiece. Boh zapłac.
K.
1025 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o uwolnienie z nałogu i pomoc na
studiach.
1026 Czcigodna Święta Rito,

Proszę o Twoje wstawiennictwo - bym otrzymała łaskę zdrowia dla mojej Rodziny. Prosze też o dobre
wybory, spokój i dobą pracę oraz pogodzenie roli mamy i wyzwań zawodowych a także o dobrych
ludzi wokół.
Dziekuje za wszystkie otrzymane łaski.
D.
1027 Święta Rito! Pragnę prosić o Twoje wstawiennictwo za mnie, mojego męża i naszego jeszcze
nienarodzonego synka. Proszę wyproś u Ojca łaskę zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieciątka, które
noszę pod sercem. Proszę także o dobry przebieg ciąży i szczęśliwy poród. Święta Rito wstawiaj się za
nami, nieustannie! Boże Ojcze w Miłosierdziu Swoim wysłuchaj nas Panie!
1028 Proszę Św.Rito o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw mojej rodziny
M.B
1029 Święta Rito, proszę o modlitwę i pomoc w intencjach moich i Marcina oraz za dusze czyśćcowe.
Amen
1030 Uprzejmie proszę o dołączenie intencji modlitewnej na nowennę do św. Rity:
- o uzdrowienie wewnętrzne Edyty i Łukasza i rodzin z wszelkich skutków alkoholizmu, uczciwą i
błogosławioną pracę na rzecz Królestwa Bożego oraz dobry samochód.
Dziękuję.
1031 Droga Święta Rito,
dziękuję Ci za wiele łask jakie dzięki Twemu wstawiennictwu otrzymaliśmy, proszę Cię bardzo
pomóż nam zamieszkać w tym roku w naszym domu i chroń nasze małżeństwo i dzieci przed atakami
złego.
Kocham Cię Święta Rito.
Małgorzata
1032 Proszę o modlitwę w intencji zamanifestowania się pełnego uzdrowienia córeczki Nadii Marii.
1033 Św. Rito bardzo proszę o wstawiennictwo u Pana Boga
o wyjednanie łask zdrowia dla moich bliskich
i dla mnie oraz o rozwiązanie dręczących kłopotów,
prosi Darek
1034 Panie Boże daj mi siłę, abym zmieniła to co zmienić mogę. Daj mi cierpliwość, abym zniosła to
czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, abym odróżniła jedno od drugiego.
Proszę pomóż abym miała dobrą pracę i pomocnych uczciwych ludzi na mojej drodze. Błagam aby
marzenia z pracą się spełniły. Proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, oddal ode mnie wszystkie myśli i
czyny złych ludzi, którzy bardzo mi zaszkodzili. Modlę się za nich, aby znów stali się dobrzy i
przyjaźni dla bliźnich. Proszę wysłuchaj mojej prośby.
Spraw, bym dostała dodatkowe obowiązki, które pozwolą mi się rozwijać i będą lepiej płatne w
obecnym miejscu pracy. Aby przełożona mnie doceniła, obdarzyła zaufaniem, sympatią, traktowała
mnie poważnie, abym zawsze mogła liczyć na jej pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyła moje
starania oraz umiejętności.
Uproś zgodę w pracy z moimi koleżankami i pracodawczynią, by do naszych relacji powróciło
zaufanie. Proszę o opiekę w mojej pracy, podejmowanie właściwych decyzji i przychylność
otoczenia.
1035 Święta Rito patronko spraw beznadziejnych i trudnych bardzo proszę ubłagaj u Pana łaskę
błogosławieństwa dla mojego syna aby dostał się do dobrej szkoły, aby udało nam się wyjść z
problemów finansowych, aby mój mąż przestał kłamać i oszukiwać mnie oraz przestał palić papierosy
i obdarz cała moja rodzine zdrowiem. Dziękuje za wszystko i za to ze jesteś przy mnie . Błogosław mi
każdego dnia. Monika

1036 Proszę o modlitwę w intencji odzyskania zdrowia. O pomyslny przebieg leczenia. H.Cz.
1037 Święta Rito...
Dziś zaczyna się Nowenna do Ciebie...Będę w niej uczestniczyć...
Proszę uproś wszystkie potrzebne łaski dla mnie, dla mojego męża, dla naszej rodziny...
Ty wiesz co siedzi w mojej głowie w ostatnim czasie...proszę rozwiej wątpliwości, przepędź czarne
myśli, daj wiarę i odwagę...zaopiekuj się mną...byłaś przy mnie wtedy, bądź i teraz, pokaż co robić,
poprowadź dobrą drogą...
Wstaw się za moim mężem u Miłosiernego Jezusa Chrystusa, pomóż w jego problemach, odsuń złych
ludzi z jego drogi, on już zmądrzał...Ty to wiesz...Ty to sprawiłaś...
Módl się za nami...
1038 Święta Rito proszę uproś u Pana Boga łaskę rozwiązanie problemów Zofii
związanych z jej pracą. Proszę Cię również o rozwiązanie moich
problemów materialnych, zdrowotnych i łaskę nawrócenia.
Prosi Jan
1039 święta Rito pomóż nam wyjść z wszystkich długów abyśmy mogli normalnie zacząć żyć i
pobłogosław naszej rodzinie
1040 Św.Rito proszę wstaw się za mną od Pana Boga abym poukładała sobie życie. znalazła dobrą
prace,abym rozwiązała problemy finansowe, aby poprawiło się moje zdrowie.wstrzymaj mnie od
pokus.
1041 *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
1042 Aby Magdalena dostała się do dobrej i właściwej dla niej szkoły . O zdrowie dla Piotra. O
bezpieczeństwo w trakcie wycieczki dla Magdaleny. O świadome przyjęcie Sakramentu
Bierzmowania dla Magdaleny. O wszelkie łaski dla męża i dzieci.
1043 Proszę w intencji mojego 7-dmio miesięcznego wnuka Tymoteusza o uzdrowienie z anemii,
błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla niego, łaskę nawrócenia dla Emilii i Pawła (jego
rodziców) oraz łaskę rozsądnego, dojrzałego spłacania długów przez Pawła.
1044 Św. Rito proszę o Bożego kupca, który kupi mieszkanie po mamie za godziwe pieniądze oraz o
mądrość dla mnie i mojej siostry Izabeli abyśmy pieniądze uzyskane ze sprzedaży rozdysponowały
rozsądnie, pamiętając również o swoich ważnych potrzebach. Proszę o światło Ducha św. dla nas.
1045 W intencji Sebastiana z prośbą o łaskę nawrócenia, szczerej spowiedzi oraz łaskę rozsądnego i
dojrzałego wyjścia ze spirali długów, światło Ducha Św. dla niego
1046 Proszę o łaskę czystego serca dla Krzysztofa, łaskę prawdziwej wiary, łaskę przebaczenia, łaskę
uzdrowienie serca po zawale oraz podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności
ślubu kościelnego.
1047 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa z kryzysu mojej córki .
1048 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga i uproś dla mnie łaskę dobrego męża i
założenia rodziny oraz proszę Cię o łaskę znalezienia nowej dobrej pracy w administracji. Proszę Cię
również św Rito - uproś u Pana Boga o łaskę zdrowia dla mojej 3 – letniej siostrzenicy Julii. Bożena

1049 Święta Rito, dziękujemy Ci za otrzymane łaski i gorąco prosimy Cię o modlitwę, zdrowie i
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla całej rodziny. Prosimy o nawrócenie
do Boga bliskiej nam osoby oraz o modlitwę za zmarłych w rodzinie. A.D.
1050 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia dla mamy i dla mnie oraz dla Kazimierza i
Waldemara.
1051 Proszę aby w mojej rodzinie zapanowała miłość i łagodność, żeby nie było podziałów i
zazdrości, żeby dzieci czuły się w domu szczęśliwe i się nie stresowały. Proszę również o zdrowie dla
dziewczynek, dla mnie i dla męża i dla moich rodziców.
1052 prosze o modlitwe w intencji ratowania mojego małżeństwa. o cud przemiany w sercu mojej
zony Kasi, dar pojednania , wybaczenia i zrozumienia. aby nie krzywdziła naszego syna Mateusza i
potrafiła odnaleśc drogę do Boga.
Tomasz
1053 Cudowna Ukochana Święta Rito!
Całym sercem DZIĘKUJĘ za:
- pozytywny wyrok w sprawie kościelnego stwierdzenia nieważności mojego
małżeństwa
- możliwość mieszkania wraz z Synkiem w obecnym mieszkaniu
- opiekę i pomyślne przejście przez rozprawę rozwodową i jej
pozytywny dla mnie wyrok oraz o pomyślny wyrok w sprawie alimentów
- pozytywną decyzję w banku
Błagam także o:
- opiekę, wszelkie dobro i łaski, beztroskie dzieciństwo dla mojego
ukochanego Synka
- opiekę, wszelkie łaski, zdrowie i jak najdłuższe życie dla moich
kochanych Rodziców
- o postawienie na mej drodze dobrego, uczciwego człowieka, z którym
będę mogła wejść w sakramentalny związek małżeński i stworzyć szczęśliwą Rodzinę, w której Pan
Bóg będzie najważniejszy i będzie Nas prowadził
- możliwość ponownego macierzyństwa i obdarzenia rodzeństwem
mojego
Synka
- bym potrafiła znaleźć w sobie na tyle siły by umiejętnie i mądrze przeprowadzić z Synkiem trudną
rozmowę i by podczas niej nie zranić Synka, by ta rozmowa była pomyślna
- 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
- żeby nigdy nie doszło do sprzedaży działki Rodziców i by sytuacja finansowa mojej Rodziny się
poprawiła
- 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 umacnianie mojej wiary
każdego dnia
- o zdrowie dla Babci Grażynki
- by Babcia Bronia była z nami jak najdłużej, o długie życie i

wszelkie łaski dla niej
- w pewnej znanej Tobie Święta Rito intencji
- o łaskę wybaczenia dla mnie, bym potrafiła wybaczyć tym którzy
najbardziej mnie skrzywdzili i spojrzeć na nich "innymi oczami"
- o zdrowie dla Renaty
- o nawrócenie Maćka
- o wszelkie potrzebne łaski dla mnie, całej mojej Rodziny, dla Ewy i
bliskich mi osób i
o wszystko to co przynoszę do Ciebie moja Ukochana Święta Rito każdego
dnia i co Ty najlepiej znasz
- o umiejętność cieszenia się i doceniania tego co mam a nie co
mogłabym mieć
- by Ewa potrafiła uwolnić się z toksycznej relacji i układać swoje
życie na nowo
- o pomyślne załatwienie sprawy w banku
Błagam zanieś do Pana to wszystko i błagaj o jego łaski,
miłosierdzie
i uległość woli dla mnie, dla całej mojej Rodziny, dla Ewy i bliskich
mi osób
Bóg Zapłać!
Twoja Czcicielka
1054 Gorąco proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa.
1055 bardzo proszę o modlitwę w intencji Danury, mojej Bratowej, która walczy z glejakiem mózgu.
Z wdzięcznością Krystyna
1056 Proszę o modlitwę w intencjach: Zbawienia babci Aurelii i członków rodziny, wytrwałości w
zrzuceniu kilogramów i dążeniu do celów; o błogosławieństwo i miłość w moim związku; zdrowia i
siły dla mojej rodziny, w szczególności dla mnie i mamy, Justyny, Dominika, Igora i jego dziadka
oraz całej rodziny; nawrócenia naszych ojców; uwolnienia od nałogów; wewnętrznego spokoju, za
Ibiego, zgody w związku mojej siostry, zdrowia dla Majkelka, pielgrzymki Ojca Adama Szustaka,
oraz o pomoc finansową.
1057 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa , O jedność, wzajemna miłość, zgodę, o
prowadzenie i Boża opiekę nad nami, naszymi dziećmi i rodzinami. Justyna
1058 O nawrócenie Mikołaja oraz o potrzebne łaski i dary Ducha świetego dla dzieci i wnuki za dusze
czyscowe o swietoscbrodzin o pomnożenie wiary nadziei i miłości o dar męstwa dla Alicji za
grzeszników , ojczyznę i pokój na świecie
1059 Błagam o modlitwę w intencji mojego związku, który się rozpadł, aby Carlos znów mnie
pokochał i wrócił do mnie.
Święta Rito, błagam Ciebie, wstaw się za mną, uczyń cud aby Carlos, miłość mojego życia, znów
mnie pokochał i wrócił do mnie,blagam z całego serca.
Magda
1060 Kochana Święta Rito. Proszę Cie o modlitwę do Pana Naszego, za mojego synka, aby wyleczył
się ze swoich zaburzeń i był zdrowym chłopcem. Magdalena

