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Intencje z dnia 13 września:
948 Święta Rito, wiem, że pieniądze najważniejsze nie są, ale mam problemy finansowe. Już nie daje
rady. Nie wiem co robić. Chciałabym spłacić swoje zadłużenia, pomoc rodzicom i studiować jeszcze.
Proszę pomóż mi jakos znaleźć te pieniądze, daj pomysł.
Proszę o pomyślność w remoncie domu, i to by były pieniądze na jego skończenie przede wszystkim o
zdrowie dla rodziny, która codziennie tam pracuje, a zwłaszcza dla rodziców.
Święta Rito, proszę módl się za nami.
Twoja czcicielka K.
949 O prawdziwe nawrócenie Kamila, żywą wiarę, dar Bożej miłości, 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, pychy, 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, zdrową skórę, 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,
o rozeznanie duchowe odnośnie ślubu, o przemianę mechanizmów myślowych i przemianę serca
Kamila, uwolnienie jego osoby od toksyczności ( tj. toksycznych relacji, jak również toksycznych
zachowań), uwolnienie mnie jak również moich rodziców od toksyczności,), o zgodę w rodzinie
uwolnienie od kłótni, zgodę w rodzinie w Kamila, uwolnienie od poranień w rodzinie Kamila,
uwolnienie od kłótni, pokój i dobro w rodzinach W, K, A, o uwolnienie od zaborczości
proszę również o modlitwę wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, i Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryji Panny, za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi jakie ludzkość nie przestaje je
obrażać, jak również za wszelkie moje i mojej rodziny grzechy i grzechy rodziny Kamila, świadomie i
nieświadome.
O pomyślne zdanie egzaminu na aplikację dla Kamila, o uwolnienie od dręczeń i wszelkiego zła dla
J< K< F< U
950 Święta Rito, proszę o opiekę nade mną i Marcinem. "Boże, okaż mnie i jemu miłosierdzie i
pozwól razem dożyć starości". Amen
951 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 wszystkich spraw
urzędowych.
Prosimy o zdrowie i siły dla całej rodziny.

Proszę takźe o błogosławieństwo w pracy, aby wszystko potoczyło się pomyślnie i abym dostała stałą
umowę.
A
952 Proszę Cię Panie Jezu przez wstawiennictwo Św.Rity o łaskę zdrowia ,jednosć ,zgodę i poprawę
relcji w małżeństwie mojej córki Joanny i Tomasza i o cud potomstwa dla nich.
Ufam Ci Jezu niech się dzieje Twoja wola.
Mama
953 Św.Rita wypros łaskę uzdrowienia z napadu lęków i nerwicy mojej córki Joanny
Mama
954 Sw. Rito twemu wstawiennictwu polecam moją rodzinę, prosząc o zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski dla Elżbiety, Waldemara, Lidii, Bartosza, Darii i Aleksandra, Mikołaja, Daniela , Adama,
Arkadiusza. Św. Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych TY wiesz jakie każdy z nas ma
problemy. Jeśli jest to zgodne z wolą Bożą pomóż je nam rozwiązać.
955 Św. Rito proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Julii .
956 Kochana Swieta Rito prosze Cie o dobrr zdrowie dla mnie i mojej rodziny, o nowa lepsza prace i
pomoc w podjeciu decyzji w wyborze studiow.
957 Święta Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej córeczki Oli, aby nie cierpiała na
nadpotliwość. Miej w opiece całą naszą rodzinę.
958 Najpierw chciałam podziękować św. Rito za dotychczasowe wstawiennictwo. Teraz proszę o
pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy związanej z umową pracownika. Wstaw się za mną, aby
wszystko dobrze się skończyło, żeby w związku z tą sprawą nikt nie poniósł konsekwencji. Proszę też
o szczęśliwe rozwiązanie dla córki oraz zdanie egzaminów na prawo jazdy przez syna.
959 Swieta Rito wypros przed Obliczem Milosiernego Boga laske odzyskania sluchu dla mnie o co
pokornie prosze Arek
960 Proszę o łaskę uzdrowienia Haliny, Teresy, Marianny. Z góry dziękuję.
961 Swieta Rito pragne podziekowac za wszystko I prosze o wstawiennictwo w moich chorobach
cukrzyca,chore wypadajace uzebienie,czekaja mnie ekstrakcje ,,mam depresjje,prosze o opieke nad
moja rodzina i srodki finansowe na wykupienie mieszkania wierze ze Bóg moze wszystko za twoim
wstawiennictwem wielka Swieta Rita
962 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Ilony, aby jajniki podjęły na nowo pracę, o przywrócenie
płodności. O dobrego i kochającego męża, poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka. O mądrość dla
lekarzy prowadzących. O zdrowie dla mamy, nawrócenie dla Krzysztofa i pomoc w walce z nałogiem
papierosowym. Św Rito proszę o sprzedaż obrazów, abym mogła opłacić leczenie. O nowych
uczciwych i dobrych klientów na kursy i siłę dla mnie abym mogła pracować. O dobry wynik
cytologii i uzdrowienie zaburzeń hormonalnych. O błogosławieństwo dla Zuzi i Eweliny z rodzinami.
Czcicielka
963 O ŚwiętaRito za Twoim pośrednictwem proszę olaskę uzdrowienia dla naszej kochanej siostry
Mieczyslawy.Zanurzam Jezu w Twojej przenajswiętszej krwi Jej umysl, serce, uklad nerwowy
,kolana,nogi. W Twoich Ranach Tatusiu jest jej uzdrowienie. Amen, jezu, Ty się tym zajmij.O Święta
Rito proszę też o laske zdrowia psychicznego dla syna - Adama, o wyjscie z tej choroby,powrot do
codzienności o czystość i wolnośc od uzależnień.. Miej naszą rodzine w swojej opiece. Postaw na ich
drodze dobrego czlowieka. Niech wiara i milośc zagości.

wiierna czcicielka Ewa
964 Prośba o pomoc o uzdrowienie męża Józefa z choroby psychicznej
965 Święta Rita. Proszę Cię znów o o wstawiennictwo za mnie u Pana Jezusa Cierniem Ukorowanego.
O potężną Wstawienniczko, Proszę wstaw się za mnie u Pana Jezusa Miłosiernego, wskroś dla mnie
łaskę zdrowia, przysadki mozgowej spraw aby wszystkie gruczolaki zniknęły i nigdy więcej nie
wróciły. Wyproś o Święta Rito dla mnie łaskę zdrowia całego ciała. Sławić będę twoją moc i dobroć..
miej litość nade mną.Amen. Jezu Ufam Tobie. Katarzyna.
966 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę wyjednaj dla mnie i mojej córki łaskę
zdrowia,dopomóż córką w nauce a mężowi w pracy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnej trudnej
sprawy.
Patronko rodzin i przebaczenia naucz nas miłości i wzajemnego szacunku. Wyjednaj mi łaskę
przebaczenia abym wybaczyła krzywdy, które mi wyrządzono i aby wybaczono te wyrządzone przez
mnie. Bądź opiekunką naszej rodziny. Nie pozwól aby w naszym życiu pojawiali się źli ludzie, którzy
sieją w naszych sercach ból i niepokój. Prowadź nas po krętych ścieżkach życia prosto do Boga,
abyśmy zawsze byli blisko niego i godzili się z jego wolą.
św. Rito miej nas w swojej opiece
967 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla moich najbliższych: mamy, męża, dzieci z rodzinami,
mojego brata oraz Alinki, Marysi, Jasia, Władzi oraz siostry Janny.
Dziękuję za szczęśliwą podróż mojego męża i córki z rodziną.
Święta Rito proś Boga za nimi!
968 Św. Rito dziękuję za opiekę i wstawiennictwo u Boga za moim synem Damianem, Twoja pomoc
Św. Rito jest mi niezbędna w życiu. Proszę o dalszą opiekę i wypraszanie łask.
Twoja czcicielka
Marzena
969 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo do Pana aby zechciał dać zdrowie mojej ukochanej
mamie, chorej na raka, proszę aby udało się ją wyleczyć i aby cieszyła się zdrowym i długim życiem
970 Droga Święta Rito , proszę o łaskę rozeznania drogi życiowej i mądrych decyzji dotyczących
zmiany miejsca zamieszkania i małżeństwa.
Agata
971 Proszę o modlitwę za mnie w intencji dobrej drogi zawodowej, bardzo dziękuję Ewa
972 Święta Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojego męża, proszę o jego nawrócenie, o jedność i
miłość w mojej rodzinie. Proszę Cię również Święta Rito o pomoc w naszych problemach
finansowych. Wstawiaj się za nami
973 Sw. Rito tak bardzo cie prosze o modlitwe i wstawiennictwo u Panienki Przenajswietszej i Jezusa
Chrystusa o łaske dobrego i kochajacego meza i madre i zdrowe dzieci. Bardzo cie prosze pomodl sie
za mnie. Wyblagaj mi milosc i szczescie.
I prosze cie aby Bartek o mnie nie zapomnial, abym byla w jego sercu i aby sie do mnie odezwal,
napisal. Polec nas sw. Rito dobremu Bogu i miej nas w swojej opiece. Edyta
974 Proszę o dobrą pracę.
Ania
975 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
976 Proszę o modlitwę za naszą rodzinę o zrozumienie, przebaczenie i miłość. Proszę też o modlitwę
za Kinge, aby Bóg Miłosierny obdarzył ją zdrowiem i łaskami jakie potrzebuje
O zdrowie naszych synów i nasze. Boże Miłosierny otocz nas swoją opieką i obdarz łaskami jakie
nam są potrzebne
Tobie powiezam nasze troski i zmartwienia. bo w Tobie Panie mam ufność
977 O Wielka Święta Rito - Orędowniczko, dziękuję Ci z całego serca za wszelkie dotychczasowe
łaski otrzymane za Twoim orędownictwem. Dziękując za to co dla mnie i mojej rodziny zrobiłaś o
wielka Pani, proszę Cię o zdrowie i wszelkie łaski dla mojej rodziny. Jednocześnie proszę Cię o
spokój w moim domu, żeby nie było krzyków i kłótni. Proszę Cię o wsparcie w codziennej pracy dla
mnie i mojego męża oraz syna, który rozpoczął edukację w szkole. Proszę Cię o spokój wewnętrzny,
którego tak potrzebuję i czuwaj nad sprawami zawodowymi. Święta Rito, jeszcze raz dziękujemy za
wszelkie dotychczasowe łaski za Twoim orędownictwem. Chwała Panu.
978 Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o uzdrowienie jej z choroby nowotworowej.
O pomyślny przebieg leczenia. O dobre wyniki badań kontrolnych i światło dla lekarzy by potrafili jej
pomóc.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla mojej mamy bo tak bardzo ja
kocham i jej potrzebuje.
Proszę także o modlitwę w intencji o zdrowie dla dziecka,które nosze
pod sercem.
Prosze o to by rozwijalo sie dobrze, by ciaza przebiegła bez komplikacji a
dziecko urodziło sie zdrowe i w wyznaczonym terminie.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
979 O zdrowie-wyleczenie z raka o siłę i spokój w codziennym życiu.
980 Dziękujemy Św. Rito za otrzymane łaski. Proszę Św. Rito o wstawiennictwo do Pana Boga w
moich intencjach, o łaskę uzdrowienia z choroby reumatologicznej i astmy, aby zatrzymać ich postęp .
Proszę też o zachowanie w dobrym stanie zdrowia po przebytej operacji kardiologicznej. 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 ze zmian trądzikowych na twarzy. 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 oraz problemów z drętwieniem palców ręki i nogi. 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. Proszę też o powrót do zdrowia dla kuzynki Jadwigi.
Leszek B z rodziną
981 Św. Rito bardzo proszę o wstawiennictwo do Pana Boga o łaski zdrowia dla moich bliskich.
Prosi Darek.
982 O zdrowie-skuteczne wyleczenie z raka i o siłę w codziennym życiu.
983 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 18 lat temu tak bardzo się pokochaliśmy.Błagam aby
partner do nas wrócił,aby wszystko sobie przemyślał jak wyjedziemy 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 Cię z całego serca uratuj moją rodzinę.Proszę
aby wszystko się jeszcze ułożyło.Dziękuję za szczęśliwy powrót z Sycylii.
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 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
984 O wybłaganie przez Świętą Ritę zdrowia, pokonanie raka i dodanie siły w codziennym życiu.
985 Dziękuje Ci Św.Rito za wstawiennictwo do P.Boga Ojca naszego wszechobecnego i
wszechmogącego, i za łaski którymi, dobry Bóg obdarzył 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
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. Proszę
Cię Św. Rito wypraszaj u P. Boga Ojca naszego, łaski nieskończonych bogactw materialnych 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 że, mnie
wysłuchałaś Ty mnie zawsze wysłuchujesz.
986 Proszę, aby św Rita oraz Najświętsza Panienka wzięły mnie w sowją
opiekę, bo jestem osobą nieszczęśliwą i nielubianą. Za dużo w życiu
doświadczyłem
987 Święta Rito proszę o zdrowie i udany zabieg operacyjny we wrześniu mojej osoby. Daj mi siły
aby przygotować się do zabiegu uspokój moje nerwy pomóż lekarzowi aby miał szczęśliwą i sprawną
rękę . Bóg zapłać za wszystkie łaski w mojej rodzinie.
Basia
988 Święta Rito. Dziękuję za wszystko dobre co się zmieniło w moim życiu. Daj mi proszę możliwość
zrozumienia takiej sytuacji: moja rodzona siostra (diabeł w ludzkiej skórze), zły, okropny człowiek
odebrała mojej córce szanse na lepsze życie - mieszkanie po zmarłej mamie.
Dlaczego nie uszanowała woli mamy. Co my jej zrobiłyśmy. Jak można nienawidzić tak swojej
rodziny.
989 Święta Rito,
bardzo dziękuję Ci za wszystkie doznane łaski. Ośmielam Cię jeszcze prosić o łaskę dostania dobrej
pracy w Warszawie. Proszę Cię również o to, żeby mój chłopak, który jest bezrobotny od kilku
miesięcy, jak najszybciej dostał pracę, o którą się stara. Proszę Cię również o to, żeby jak najszybciej
doszło do zaręczyn i do ślubu kościelnego, by żyć w katolickim małżeństwie zgodnie z Przykazaniami
Bożymi.
Sandra

990 O ukochana św. Rito! Błagam pomóż Paulinie!
991 Święta Rito proszę Cię pomóż mi w wiadomej Ci sprawie . Wioleta
992 Święta Rito, proszę Cię o dar nieba dla mojej zmarłej siostry Henryki, aby dobry Bóg przyjął Ją
do swojego Królestwa. Prosi brat z rodziną.
993 Święta Rito, błagam Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Pana Boga oraz o moc Ducha Świętego i
zdrowie dla wnuczka Davidka, jego rodziców i dziadków oraz całej rodziny.
Dziękuję za dotychczasową opiekę oraz łaski już otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
A.D.
994 Święta Rito, proszę o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy.
Dziękuję Ci za już otrzymane łaski. Prosi brat z rodziną.
995 Święta Rito, proszę Cię o pomoc w odnalezieniu osoby, z którą mogłabym stworzyć szczęśliwy
związek i założyć rodzinę, proszę o pomoc w zbudowaniu mocnych fundamentów wiary i szczęścia
rodzinnego. O dobrych mężów dla Elżbiety i Anny, z którymi założą szczęśliwą i kochającą się
rodzinę na całe życie. By spełniały się w życiu osobistym i zawodowym oraz o zdrowie dla całej
rodziny.
996 Św. Rito Patronko PATRONKO spraw najtrudniejszych prosimy Cię o wstawiennictwo do Boga
aby uprosić łaskę zdrowia dla:
- Anny, aby po operacji doszła szybko do zdrowia i aby jak najszybciej zaszła w upragnioną ciążę,
lekarze mówią, że tylko cud może w tym dopomóc. Aby była ciąża, szczęśliwie jej donoszenie i
urodzenie zdrowych dzieci.
- dla Marii, aby poznikały wszystkie guzy , które ostatnio pojawiły się w róznych częściach ciała i ten
największy pod uchem.
-dla W. aby miała dużo sił i zdrowia
- dla Mateusza, aby nie miał problemów z uszami i gardłem oraz alergią
- dla Mamy, aby sama mogła chodzić i wszystko robić, aby nie mdlała, aby miała dużo sił
- mojego męża .
- Bóg zapłać!
M.
997 KOCHANA RITO,
spraw za które chcę Ci podziękować i o które chcę Cię prosić jest tak wiele, że trudno je opisać
sławami....W tym miesiącu pragnę prosić Cię o prawdziwą, wzajemną miłość, o dobrego uczciwego,
szczerego, wiernego, kochającego,troskliwego męża, człowieka dla którego będę całym światem z
którym założę rodzinę Bogiem silną. Błagam Cię o pomoc w leczeniu boreliozy i innych schorzeń, o
zdrowie, szczęście dla Wojtusia, o zdrowie, radość i zgodę dla moich rodziców, siostry, dziadków.
Błagam Cię pomóż mi poukładać sobie życie, znaleźć pracę, odnaleźć siebie...Proszę o zdrowie dla
Kasi, dla mamy Piotrka, by doczekała wnucząt w zdrowiu, o zdrowie dla Pani Jadzi, o spokój ducha
dla NATALKI, o to by moja przyjaźń z O. przetrwała w szczerości, pomóż jej, a także Asi..są równie
zagubione jak ja. Proszę by nigdy nie brakowało mojej rodzinie ani mi pieniędzy. Błagam pomóż.
Przywróć moją wiarę w siebie, w życie w szczęśliwą przyszłość. Twoja na zawsze K.
998 Święta Rito,
spraw żeby zniknęły moje torbiele.
Kasia
999 Dziękuję św.Rito za Twoją opiekę nad naszą rodziną , za wyprowadzenie Marcina z trudnych
sytuacji, zdanie egzaminu poprawkowego z całego roku. Za wyjście z wypadku czołowego bez żadnej
kontuzji.

Za wyjście z problemów zdrowotnych-laryngologicznych Michała.
Proszę Cię o Twoja opiekę , o zdrowie dla nas oraz dalszą pomoc w wychowaniu oraz pomoc w
decyzji zwiazanej z praca dla Michała i Beaty.
Proszę Cię o pomoc , potrzebne łaski dla Sławomiry i jej męża, o wyjście z depresji i trudnej sytuacji.
1000 Prosze.. o zdrowie dla mnie, coreczki agi, meza i mamy, o radosc, szczescie, sukcesy i spokoj w
pracy, o sukces meza w pracy i dziecka w szkole..
Ewa
1001 Święto Rito, bardzo dziękuję za wysłuchiwanie moich próśb i wstawiennictwo u Boga w moich
intencjach.
Wiele razy mnie wysłuchałaś i za to jestem Ci bardzo wdzięczny, nigdy mnie nie zawiodłaś, zawsze
wysłuchiwałaś mnie w tym co dla mnie było dobre.
Bardzo proszę o łaskę przebaczenia mi mojego zachowania i krzywd jakie wyrządziłem Patrycji,
bardzo proszę Cię o szczęście i zdrowie dla Niej, niech wszystko w Jej życiu się układa po Bożemu.
Proszę o zdrowie dla moich Rodziców rodzeństwa i przyjaciół, niech moje rodzeństwo powróci do
Chrystusa i żyje zgodnie z Jego nauką.
Proszę o zdrowie dla Pani Marii i księdza proboszcza.
Dla mnie proszę o zdrowie, niech ból kręgosłupa ustąpi jeśli taka będzie wola Boga, proszę również o
pomyślne potoczenie się spraw upadłościowych, proszę o pracę i opiekę w życiu codziennym.
Proszę w sprawie Bogu wiadomej, wybłagaj mi potrzebne łaski dla mnie i bliskich.
Janusz B.
1002 błagam o modlitwę i wstawiennictwo Św.Rity w wiadomej mi i Bogu sprawie.
Bóg zapłać
Mirela
1003 Święta Rito,
pomóż wyzdrowieć naszej córce oraz dopomóż zamienić jej samotność
w radość bycia żoną i matką,
niech dobry Pan za Twoim
wstawiennictwem postawi na jej drodze dobrego mężczyznę,
który by ją kochał i szanował
z którym mogłaby założyć szczęśliwą rodzinę.
1004 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w modlitwie, którą zanoszę przed Boży tron o pozytywne
zdanie trudnego egzaminu przez moją córkę.
Dorota
1005 ŚWIĘTA RITO DZIĘKUJĘ CI ZA WSTAWIENNICTWO W MOICH INTENCJACH
ORAZ ZA OTRZYMANE ŁASKI KTÓRE DLA MNIE WYPROSIŁAŚ I SIĘ
SPEŁNIŁY SERDECZNE CI ZA TO BÓG ZAPŁAĆ . PROSZĘ CIE WSTAWIAJ
SIĘ ZA NAMI DALEJ I WYPROŚ U BOGA OJCA , NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANY
I JEJ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NASZE BŁAGALNE PROŚBYZWRACAM SIĘ DO CIEBIE ŚWIĘTA RITO Z BŁAGANIEM ABY UDAŁO SIĘ MOJEMU
SYNOWI KUBIE ZNALEŻĆ NOWĄ PRACĘ GODNIE WYNAGRODZONĄ ORAZ ABY
UDAŁO MU SIĘ
ODZYSKAĆ NASZE MIESZKANIE I ZAŁATWIĆ
POMYŚLNIE WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM FORMALNOŚCI ,ORAZ W
INTENCJI
MOJEJ RODZINY O ZDROWIE I WYJŚCIE Z PROBLEMÓW KTÓRE CIĄŻĄ NAD NAMI OD
LAT ORAZ PRACĘ
W INTENCJI WITKA I JEGO RODZINY I O TWOJE WSTAWIENNICTWO ABY
BYŁ PRZYCHYLNY DLA
MOJEJ RODZINY ORAZ WIOLI I JEJ RODZINY

oraz modlitwę w intencji za tych którzy nam źle życzą
Hania z Zabrza
1006 Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego taty oraz w intencji zdrowia rodziny.
1007 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:
- opiekę, wszelkie dobro i łaski, beztroskie dzieciństwo dla mojego ukochanego Synka, który 30.09.
skończy 6 lat
- opiekę, wszelkie łaski, zdrowie, pomyślność,radość i długie życie dla mojej Mamy, która 04.09.
skończyła 67 lat
- opiekę, wszelkie łaski ,zdrowie ,pomyślność, radość dla mojego Taty
- 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 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
- o zdrowie dla Renaty
- o opiekę dla wszystkich tych, którzy w ostatnim czasie stracili swoje ukochane bliskie osoby,
- o przyjęcie do swojego Królestwa Niebieskiego wszystkich tych którzy odeszli do wieczności w
ostatnim czasie,
- o nawrócenie Maćka
- dziękuję za szczęśliwy, bezpieczny i wspaniały wyjazd wakacyjny z moim Synkiem, za opiekę
nad nami
- dziękuję za przyznanie dotacji na warsztaty, które są dla mnie bardzo ważne i w których dzięki tej
dotacji będę mogła uczestniczyć
- 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
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

1008 Proszę o modlitwę w intencji trafnej diagnozy, szczęśliwej operacji i szybkiej rehabilitacji Jacka
po wypadku, aby za miesiąc mógł zatańczyć na swoim weselu. O wsparcie dla Moniki i całej rodziny.
1009 Święta. Rita,
Właśnie się dowiedziałam od swojego ginekologa że mogę być w ciąży , to byłby prawdziwy cud Sw.
Rito , ponieważ o dziecko staram się 18 lat modlę się i za Twoim wstawiennictwem do Boga i Maryji
o ten cud pomóż mi proszę błagam aby się udało , proszę o Waszą modlitwę aby ten cud się spełnił .
Błagam niedoszła mama
1010 -o pomoc w trudnej sprawie mieszkaniowej dla mojej mamy
o dobrego męża dla mnie
1011 Błagam Cię święta Rito o pomoc abym mogła zdobyć potrzebne środki jak najszybciej na spłatę
wszystkich zobowiązań finansowych aby ratować małżeństwo Małgorzata

