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Intencje z dnia 14 maja:
889 Święta Rito proszę o łaskę, bym była dobrą żoną. Proszę o pozytywne rozwiązanie sprawy
mieszkaniowej.
890 Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z nałogów, odnalezienia wiary i poprawy materialnej dla
Krzysztofa i rodziny
891 Św Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji mojego syna
Wojtka o wybór dobrej drogi życia.
Błagam Cię, o pracę dla mojego męża i godne wynagrodzenie, dziękuję za otrzymane łaski. JK
892 Kochana Święta Rito! Jak zwykle, dziękuję za wszystkie wyproszone łaski. Tym razem chciałam
Cię prosić o wstawiennictwo w sprawie zmiany życia dla B. i dla mnie, o bezpieczną i spokojną
przyszłość oraz w pewnej innej osobistej intencji, w której tak pięknie mi zawsze pomagałaś. Kocham
Was!
Joanna
893 sw Rito miej w opiece moich najblizsych, przyjaciol, krewnych, znajomych, wszystkich którzy
modla się za nami, a drogich uzależnionych uwolnij z sideł szatańskich, wstawiaj się za nimi św Rito
Niech bedze Bog uwielbiony w swoim stworzeniu
894 BLAFANIE O ZDROWIE W RODZINIE SZCZEGÓLNIE KUZYNKI ANI TRZEŹWOŚĆ
ORAZ SPŁATĘ DŁUGÓW.DK
895 Dziękujemy Św. Rito za otrzymane łaski. Proszę Św. Rito o wstawiennictwo do Pana Boga.
Proszę o zdrowie, spokój ducha i opiekę nad żoną Barbarą i synami Łukaszem i Michałem, moją
mamą oraz rodziną brata i żony. Św. Rito, proszę o wyleczenie Michała z dolegliwości kręgosłupa i
kolana oraz o ustąpienie problemów z drętwieniem palców ręki i nogi. Proszę o wyleczenie Łukasza
ze zmian trądzikowych na twarzy. Św. Rito uproś dla mnie łaskę uzdrowienia z choroby
reumatologicznej, aby zatrzymać jej postęp. Proszę też o zachowanie w dobrym stanie zdrowia po
przebytej operacji kardiologicznej. Proszę też o powrót do zdrowia dla kuzynki Jadwigi. 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
oraz o szczęśliwe podróżowanie samochodem przez nasza rodzinę. Proszę też o pomoc w realizacji
naszej szkółki programowania dla dzieci.
Leszek B z rodziną
896 proszę w wiadomej sprawie sprawnie i o to żebym stała się bardziej wyczulona na innych
rozumiała ich potrzeby, nie myślała tylko o sobie Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski
K
897 *święta Rito proszę wstaw się za mną .zostałam skrzywdzona przez meza ja i moja rodzina.prosze
o kochającego człowieka i szczęście żebym nie była sama. prodze żeby do mojego byłego męża
dotarło w końcu co nam zrobił.Aga
898 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystko co dla mnie i dla mojej rodziny uczyniłaś.
Dzięki Twojemu wstawiennictwu mam pracę, a moja rodzina rozkwita.

Proszę więc nadal opiekuj się mną, wspieraj w chwilach zwątpienia,
chroń moją rodzinę, a mnie daj wiarę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Twój Krzysztof
899 O droga święta Rito , weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której
tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę
Ewa
900 Bardzo prosze o modlitwe w intencji pomyslnego zakonczenia spraw sadowych i aby byly maz
mojej mamy zniknal z naszego zycia.
Bog zaplac. Sabina
901 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 całego mojego życia , a szczególnie 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 ,uwolniły się od tego
,odeszły , 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 , poznały jakichś fajnych normalnych chłopaków i
dobrze ułożyły sobie życie.
Św. Rito dziękuje też za te wszystkie kobiety , dziewczyny , które odeszły z tych masaży erotycznych
,mam nadzieję , że to zostawiły i dobrze teraz ułożyły to swoje dalsze życie i są po prostu szczęśliwe.
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 , jeszcze więcej osobom
mógł pomóc.

Św. Rito bardzo proszę Cię o Twą modlitwę za mnie , aby mi się poszczęściło i było lepiej z tymi
moimi finansami .
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 .
902 Święta Rito błagam pomóź mi w podziale mieszkania i pozbyciu sie z niego byłego męża spraw
aby wszystko przebiegło po mojej myśli i abym mogła zaczać nowe szczesliwe zycie. Proszę tez o to
by moja córka zdała mature.
903 Św. Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych proszę o orędownictwo w sprawie uzyskania
dyplomu magistra dla mojego syna Bartosza. Studia ukończone a skomplikowana sprawa obrony
pracy magisterskiej ciągnie się już 4 rok.
904 Proszę o modlitwę w intencji przemiany serca człowieka którego kocham.. Jezu daj nam szansę..
otwórz nasze serca na tą miłość, spraw byśmy się w końcu dogadali. Serce mi pęka gdy jesteśmy
osobno. Okaż nam miłosierdzie.. św Rito dopomóż.. Bóg zapłać
905 dziekuje
Prosze o dobra zone dla Kuby, Maricna, TomkA, Krystiana,
wyjscie z samogwałtu i pornografii dla Wojtka, pawła, Piotra, Daniela,
o dobrego meza, dobra prace, zdanie sesji
906 Św. Rito usuń tę obcą kobietę z mojego małżeństwa. Spraw żeby znikła, zostawiła mojego męża
dla nas, dla mnie i moich dzieci. Żeby się nigdy nie wyprowadził i przestał o niej myśleć.
907 Święta Rito prosze o zdrowie dla całej rodziny a szczególnie dla mamy Rajmunda i dla mnie.
Dziękuję bardzo za otrzymanie i wysłuchane prośby. Proszę by nie brakowało nam pieniędzy na życie
i opłaty. Dopomóż by się spełniło moje marzenie. Proszę bądź z moją rodziną każdego dnia i nie
opuszczaj nas w naszych potrzebach. Za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchane prośby bardzo
dziękuję. Jezu ufam Tobie
908 Orędowniczko w sprawach trudnych i niemożliwych proszę o wstawiennictwo w wyproszeniu
łaski zdrowia dla całej mojej najbliższej rodziny a w szczególności proszę o opiekę i pomyślny
przebieg operacji mojego męża' A.R.
909 Święta Rito proszę za mojego syna Szymona o cud nawrócenia i łaskę wiary. Uwolnienie z
uzależnienia od alkoholu .Uzdrowienie z depresji .Pokój serca.Znalezienie pracy w której by wytrwał
--mama
910 Święta Rito, dziękuję za Twoje wielkie wstawiennictwo i uzdrowienie,
proszę o zdrowie dla siebie i w rodzinie , proszę również o poczęcie
zdrowego dziecka a także o wyproszenie łaski przebaczenia grzechów dla
zmarłych z pokrewieństwa, dziadów i babci oraz wujka.
BH.
911 Święta Rito dziękuję Ci za łaskę bycia w ciąży i proszę o szczęśliwe rozwiązanie, zdrową córkę.
Miej w opiece naszą całą rodzinę. Błagam upros mi u Boga łaskę pomyślnego rozwiązania
problemów. Miej w opiece Łukasza.
912 Święta Rito dziękuję za otrzymane łaski .

Ty wstawiasz się za nami w każdej dniu . Już 10 lat jak zanoszę proszę o wstawiennictwo Twoje do
Pana Boga.
Święta Rito uprość Pana Boga aby moje intencja odmawiana w nowennie pompejańskiej była
wysłuchana i spełniła się.
Proszę o zgodę i miłość wzajemną między siostrami mojej mamy. O pokój w sercach w naszych
rodzinach aby Matka Boża Królowa Polski wyjednywała nam Polakom potrzebne łaski.
. Za zmarłą + Elżbietę w miesiącu maju.
Twoja czcielka
913 Święta Rito proszę Cię o pomoc w nauce moim dzieciom .
Prosi mama.
914 Św Rito proszę pomóż mi
915 Święto Rito, bardzo dziękuję za wysłuchanie jak zawsze moich próśb i wstawiennictwo u Boga w
moich intencjach. Tyle razy mnie wysłuchałaś i za to jestem Ci bardzo wdzięczny, nigdy mnie nie
zawiodłaś.
Również w tym miesiącu składam na Twoje ręce moje prośby żebyś je zaniosła do Wszechmogącego
Boga i wstawiała się w moich intencjach.
Proszę Cię w intencji Patrycji o zdrowie dla Niej, naprawę Jej małżeństwa, niech wszystko w życiu się
Jej układa po Bożemu i szczęściu, proszę o Jej łaskę przebaczenia dla mnie, - tylko w Tobie nadzieja.
Proszę o zdrowie dla moich Rodziców rodzeństwa i przyjaciół, niech moje rodzeństwo powróci do
nauki Chrystusa i żyje zgodnie z Jego nauką. Proszę o zdrowie dla Pani Marii i księdza proboszcza.
Dla mnie proszę o zdrowie niech ból kręgosłupa minie jeśli taka będzie wola Boga, proszę również o
pozytywne zamknięcie sprawy upadłościowej. Wybłagaj mi potrzebne łaski dla mnie i bliskich.
Janusz
916 Prosimy o laski i błogosławieństwa potrzebne naszej rodzinie, szczęśliwe małżeństwo, opiekę nad
rodziną i nad pracą. Prosimy o mądrość i światło Ducha Świętego w pracy i o dobrych pracowników,
o wyprostowanie ścieżek... Oby wszystko dobrze ułożyło się w naszej pracy i z pracownikami. O
nawrócenie, uwolnienie i scalenie rodziny Piotra.
Dziękujemy Ci Święta Rito za wszelką Twoją pomoc! Oddajemy się Tobie.
917 Święta Rito proszę Cie o wstawiennictwo do Boga w sprawie Piotra o obronę pracy
magisterskiej oraz o znalezienie pracy w jego zawodzie.
Twoja służebnica Stanisława.
918 Proszę o modlitwę, aby mój mąż przestał, tak częste długie wieczory, spędzać z kolegami pijąc
alkohol.. Niech zauważy, że mnie to bardzo boli i się opamięta...
919 Św.Rito,
Ty znasz serca ludzi, którzy zwracają się do Ciebie, znasz i moje.
Proszę, powiedz Jezusowi o mnie, najlepiej będzie wiedział co uczynić z moim życiem. Zwyczajnie,
po ludzku już nie mam siły, już nie chce czuć bólu, goryczy i wszystko to co się z tym wiąże, nie było
mi dane mimo modlitw i zawierzeniu więc nie chcę już kochać.
Pobłogosław mi Jezu w życiu, postaw na drodze osobę którą pokocham z wzajemnością, przerodzoną
w miłość i stworzymy katolicką rodzinę, proszę o ten Dar. Samotność jest okrutna. Dziękuje za
wszystkie łaski otrzymane, i za te które nie dostrzegam.
Jezu Ufam Tobie.
Mirek.
920 Napisałam kiedyś prosbe o uzdrowienie z helicobater w moim żołądku. Na gastroskopii
dowiedziałam się o tej bakteri i zmianach które uczyniła. Niestety nie mogłam poddać się leczeniu bo
karmie piersia, lekarz zalecił tylko silne antybiotyki. Pare miesięcy po wysłaniu prośby na powtórnej

gastroskopii dowiedziałam się ze nie ma śladu po bakterii i zmiany się cofnęły, co według lekarza
było niemożliwe bez antybiotykoterapii.
Chwała Panu,
Dziękuje Ci święta Rito
Dzisiaj przychodzę do Ciebie z prośba o uzdrowienie mojego synka z wszystkich zaburzeń
rozwojowych, proszę o rozwój jego umysłu i poprawne relacje społeczne. Niech jego życie stanie się
Twoja chwalą Jezu.
Dziękuje
Justyna
921 Z całego serca pragnę podziękować Św. Ricie za wstawiennictwo oraz wysłuchane prośby.
Jednocześnie proszę o zdrowie i wsparcie duchowe dla mojej rodziny oraz pomyślne zaliczenie
egzaminów przez syna Marcina i obronę pracy magisterskiej przez syna Pawła. Bóg zapłać ! Ewa W.
922 Boża wola i błogosławieństwo dla Tatyany i Nikołaja, uwolnienie od zawiści do Galiny i Wasilija
Boża wola i jedność dla Vasyi i Galiny
Boża wola i błogosławieństwo dla Nataszy , Lissy i Beniamina
923 Proszę o modlitwę za moją mamę , mojego brata i za mnie w znanych intencjaxh Św. Ricie .
Marzena
924 Sw Rito Proszę o powrót do zdrowia dla mojej mamy aby cieszyła się radością życia u schyłku
swego życia
925 Święta Rito!
z całego serca swego BŁAGAM CIĘ o wstawiennictwo Twoje w intencji Bogu znanej!
926 Droga św.Rito dziekuję za pomoc na każdym kroku.
Proszę Cię wspieraj mnie nadal swą modlitwą. Proszę upros uprawomocnienie się bieżącego wyroku,
by nie przeciągalo się to już w czasie. Wstawiaj się u Boga Ojca w intencji pomyślnego zdania
egzaminów na studiach z obydwu kierunków oraz egzaminów na prawo jazdy.
Miej w opiece Tomka, by szczęśliwie wrócił z Holandii.
Droga święta módl się za nami także w pozostałych intencjach, aby stare sprawy zostały w końcu
zamknięte.
Módl się za nami św.Rito!
W
927 Proszę o modlitwę, by Bóg za wstawiennictwem św. Rity, udzielił mi łaski uzdrowienia
wewnętrznego i przemiany życia.
Deo gratias! Sławomir
928 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 I PRACĘ
W INTENCJI WITKA I JEGO RODZINY I O TWOJE WSTAWIENNICTWO ABY
BYŁ PRZYCHYLNY DLA

MOJEJ RODZINY
oraz modlitwę w intencji za tych którzy nam źle życzą
Hania z Zabrza
929 Święta Rito, proszę módl się za całą naszą Rodzinę, aby zawsze panowała w niej zgoda, abyśmy
wszyscy byli zdrowi, szczególnie moje malutkie dzieciaczki oraz mój ukochany Mąż. Proszę Cię także
o wybłaganie u Pana Boga, aby moje nogi były całkowicie zdrowe, abym mogła normalnie i bez bólu
funkcjonować i służyć mojej cudownej Rodzinie. Abym nigdy nie musiała być od nikogo zależna i dla
nikogo ciężarem... Proszę, bądź naszym Aniołem Stróżem i pomóż mi wychować moich Synków na
dobrych ludzi.
Klaudia z Podłęża
930 Błagam Cię Rito,pomóż mojemu synowi Mariuszowi, spraw proszę żeby nie siedział w więzieniu
931 Sw.Rito prosze Cie o wstawiennictwo i wyproszenie pozytywnego zalatwienia moich spraw
finansowanych..o uzdrowienie mojego malzenstwa..o zdrowie,radosc,milosc dla mojej rodziny..
prosze i z calego serca dziekuje Dorota
932 Matenko blagam pomóż synowi Michałowi aby zerwał ten nałóg palenia Marichuany z twoją
pomocą da radę a sam nie da powiedział że ciężko mu zucic a ty możesz przeciąć wszystko od razu
proszę o jego zdrowie aby ustąpiła choroba błagam cie Matenko nie raz myślę że mnie nie słyszysz
tyle lat proszę tak bardzo cie kocham wokół wszystkich znajomych dzieci nawracaja się wychodzą z
nałogów a mój syn tonie tyłu ludziom pomagam służę jak mogę najlepiej tobie Matenko i twojemu
synowi Jezusowi z całego serca powiedz co mam zrobić jak czynić abyś mnie wysłuchala teraz jeszcze
chce tatuowac znajomych otworzyć interes w Holandii to bardzo dobry chłopak tylko słaby teraz jest
bardzo przeziębiony Matenko pomóż mu cały czas płacze już nie mam siły jestem taka słaba Proszę
cię mamusiu tak bardzo z całego serca
933 Proszę dzisiaj o modlitwę w intencjach:
1/ O łaskę uwolnienia spod wpływów okultyzmu, narkomani i pornografii dla Artur M., Mateusza M.,
Szymona Ł., Marii M. , Karoliny Z., Mileny B.
2/ Proszę o Bożą opiekę , bezpieczeństwo i ducha zgody dla uczestników wyjazdu do ośrodka
rekolekcyjnego w Mrzeżynie.
3/ Proszę o uwolnienie i uzdrowienie duchowe dla Bartka Rommel, o błogosławieństwo Boże dla
niego.
4/ O łaskę zdrowia fizycznego i radości dla mnie.
Bóg zapłać!
Ewa

