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Intencje z dnia 14 maja:
1061 Św Rito proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski dla moich córek dla Magdaleny o dobry wybór
szkoły i dla Natalii o zdanie matury i pozaliczanie wszystkich egzaminów Św Rito przyjdź z pomocą
1062 Święta Rito prosze o pomoc i modlitwę w sprawie mojej sytuacji duchowej i poprawę sytuacji
mayerialnej, zeby tata mojej córki zrozumiał i wspierał mnie w wychowaniu jak również finansowo
Prosze o modlitwę w sprawie relacji
Bóg zapłac
K.
1063 Moja Patronko Święta pomóż nam w sprawie, o której wiesz, że leży mi na sercu.
1064 *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
1065 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia, spokoju i opieki dla Marceliny, Miłosława, Darii i
Henryka; oraz z prośbą o pozytywne rozwiązanie trudnej i obciążającej sytuacji.
Bóg zapłać.
Daria
1066 Święta Rito błagam Cię najgoręcej o Twoje wstawiennictwo u Boga w mojej intencji o
uwolnienie mnie od strasznych myśli, lęków i depresji oraz silnych nerwów. Prosi Bogusia.
Proszę Cię również w intencji Ewy o pokój serca, pomoc w trudnej sytuacji oraz uzdrowienie ciała i
duszy i psychiki.
Proszę o uzdrowienie całej mojej rodziny, błogosławieństwo Boże dla Stanisławy, Zdzisława, Kamila,
Kasi, Kasi, Karola, Zuzi. Pomóż nam Święta Rito, bo ty jesteś od beznadziejnych spraw. Proszę Cię
święta Rito o łaskę nawrócenia i powrót do Jezusa dla Kasi i Jarosława, łaskę wiary dla Karola, łaskę
spowiedzi dla Jarosława oraz o zawarcie małżeństwa przed Bogiem przez Kasię i Karola.
1067 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św.Rity o
1.Zdrowie , blogoslawienstwo Boże i potrzebne łaski dla Rodziny a szczególnie błagam o uzdrowienie
z choroby Czesława ,Zofię, Tadeusza, Arkadiusza ,Czesławę.
2. O opiekę Matki Bożej dla Moniki i jej Syna.
3.O zdrowie i potrzebne łaski dla Mikołaja z okazji 83 urodzin.
Renata
1068 Święta Rito,moja drogą przyjaciółko i orędowniczko.Prosze cię wstaw się za nami u tronu
bożego.Wyproś pomóc dla mojej rodziny.Znaleźliśmy się w tragicznej sytuacji finansowej,i
psychicznej.Przyjdz nam z pomocą,Wyproś zdrowie dla mojej mamy,męża i moich
dziewczynek.Niech dobry bóg ma w opiece mojego brata i jego dzieci.A także wszystkich którzy mnie
skrzywdzili.prosze o uzdrowienie ze zranień które noszę w sercu.Za wszystko co otrzymałam dziękuję
z całego serca.Ewelina
1069 SW.Rito proszę o błogosławieństwo dla całej rodziny na każdy dzień .O zdrowie dla mnie i
dzieci.O poprawę warunków fizycznych dla mnie.O radość nieba dla męża, ojca i wujka.

1070 Kochana Św. Rito
Bardzo dziękuję za Twoją pomoc. Proszę Cię o zdrowie opiekę pomoc i błogosławieństwo dla całej
rodziny. Proszę Cię o pomoc w pracy żeby wszystko było w porządku i bez problemów i o pomoc dla
Aleksa w szkole. Opiekuj się nami chroń od złego.
Proszę tez o ciszę u sąsiadów.
Za wszystko dziękuje i przepraszam za złe rzeczy
K.
1071 Bardzo proszę o modlitwę w intencji: O ZDROWIE DLA ELŻBIETY
1072 Proszę o modlitwę za pośrednictwem św. Rity.
Święta Rito dziękuję za dotychczasowe łaski i wysłuchanie moich próśb.
Proszę o dalszą pomoc, szczególnie w pracy o łaski wiary i jasnego umysłu, o cierpliwość i o pomoc i
wiarę, że nie będzie źle. Proszę również o pomoc w życiu prywatnym, znasz Wielka św. Rito moją
prośbę, wielką ...
Dziękuję,
B.
1073 Święta Rito dziękuję za Twe wstawiennictwo i proszę o dar pokoju Bożego w rodzinie, i
związku, o zdrowie dla nas, miłość wzajemną, uzdrowienie z nerwic, lęków. Łaskę dobrego
małżeństwa.
Joanna
1074 O radość serca, pokój w duszy, o przyjmowanie z ufnością woli Bożej, jako dla mnie najlepszej
drogi i głęboką wiarę w to, że Bóg mnie prowadzi i oka ze mnie nie spuszcza.
1075 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.
1076 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę wyjednaj dla mnie i Patrycji łaskę zdrowia,
dopomóż Patrycji i Kasi w zdaniu egzaminów Oli w nauce a mężowi w pracy. Proszę o dobrych
mężów dla moich córek i 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
1077 Św. Rito, proszę Ciebie o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemu w pracy. Do tej pory nigdy
się na Tobie nie zawiodłam, zawsze byłaś mi wsparciem i pocieszeniem i dlatego zawsze z pełną
wiarą i nadzieją zwracam sie do Ciebie o wstawiennictwo.
Proszę o pomoc....
1078 Święta Rito
kochana patronko spraw beznadziejnych błagam, o łaskę jako uniżona sługa i ofiara zdrady pragnę
odzyskać pokój domu mego i męża Andrzeja Kowalskiego oraz jego nawrócenie na łono rodziny i na
wiarę. Proszę o łaskę i siłę w tej sytuacji.
Módl się za nas Św. Rito
Bóg zapłać
Edyta
1079 Przez wstawiennictwo świętej Rity proszę o modlitwę w znanej Panu Bogu mojej intencji, o
łaskę jej wysłuchania i wyprostowania moich dróg życiowych.

1080 Proszę o wsparcie i modlitwę za mnie za otwarcie mego serca na miłość do męża i innych ludzi
za usunięcie pokładów złości, gniewu oraz obwiniania innych za co przepraszam
Módl się za mną św. Rito
Edyta
1081 Św. Rito proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy związanej z byłym podnajemcą.
1082 proszę święta Rito o zdrowie dla mojej mamy, by nabrała sil i nie miała myśli samobójczych. by
w moim małżeństwie byla harmonia na codzień i w życiu intymnym. by udało mi się zajść w ciążę. a z
kwestią pracy dla mnie by sytuacja korzystnie się ułożyła bym bez nacisku męża otrzymała jakąś
lżejsza pracę. by i on miał pracę nadal. żeby panował spokój między nami i u mojej mamy. bym
zyskała grono dobrych znajomych a problemy by choć na jakiś czas odeszły. zatroskana Agnieszka
1083 SW Rito proszę, aby Joanna urodziła zdrową córeczkę oraz o zdrowie dl niej
Prośba o zdrowie dla całej rodziny
1084 Proszę o pomyślne dla mnie uwzględnienie apelacji w sądzie.
Proszę o szczęśliwy poród i zdrowie dla mnie i Synka
Lidia
1085 Kochana Święta Rito moja Droga patronko dziękuję za wszystko co nas spotyka. Dziękuję za
Twoją dotychczasową pomoc, szczególnie w zawiłych sprawach spadkowych po mężu. Mam
nadzieję, że już wszystko mamy zakończone. Bardzo Cię proszę postaw na naszej drodze mądrego,
dobrego i uczciwego człowieka, który będzie w stanie pokochać mnie i moje dzieci, będzie ze mną na
dobre i złe, wesprze i pomoże. Czuję się taka samotna,bezsilna i opuszczona. Nie czuję już radości
życia. Proszę też o pomoc w wychowaniu i nawróceniu mojej buntowniczej 13 letniej córki bo
brakuje mi już sił. Nie chce chodzić do szkoły ani Kościoła, zbiera same jedynki, wraca późnym
wieczorem, pali, zadaje się z nieodpowiednim towarzystwem. Zresztą przecież Ty o wszystkim wiesz.
Kochana Rito proszę opiekuj się nami. Proszę o Twoja modlitwę za mnie i moje córki, pomoc,
wsparcie i wstawiennictwo. Bardzo tego potrzebujemy. W Tobie moja cała nadzieja. Nastąpiła już
odrobina w poprawie zachowania mojej Zuzi. Moja Święta Ritko Dziękuję Dorota
1086 Sw. Rito, proszę uwolnij moją rodzinę od agresji i kłótni. Dziękuję że mnie wysłuchałaś
1087 Święta Rito,
Proszę o modlitwę o szczęśliwe rozwiązanie ciąży dla mojej siostry oraz dar macierzyństwa.
1088 Swięta Rito, dla Ciebie nie ma spraw beznadziejnych. Proszę Cię za mojego brata Pawła, który
jest w stanie przedzawałowym, aby mógł znaleźć ukojenie i uzdrowienie serca w Jezusie, pomóż mu
wyjść z długów i poukładać życie po Bożemu.
1089 Czci godna Święta Rito!
Z całego serca pragnę Ci podziękować za wszelkie otrzymane łaski. Proszę Cię o pomoc w
rozwiązaniu trudnej sytuacji, o dobre rozeznanie swojej drogi i wytrwałość we wszystkim co robię.
M. K
1090 zwracam się z prośbą o modlitwę o Boże
błogosławieństwo, światło Ducha Święgtego, siłę i właściwe
decyzje dla Anny w sprawie mieszkaniowej, przeprowadzce i remoncie oraz w o
Boże błogosławieństwo dla KAroliny, światło Ducha Świętego w czasie
egzaminów i uwolnienie od lęków oraz o zdrowie ciała, Bog zapłać,
Beata

1091 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o cud uzdrowienia mojej mamy
Marianny z choroby nowotworowej. Bardzo proszę bo jest naprawdę już źle. Syn Leszek
1092 Kochana Rito...
proszę pomóż mi, pomóż podjąć decyzję, nie chcę nikogo zawieść a jednak wiem że powinnam
myśleć o sobie i o własnym szczęściu...wlej w moje serce pewność że robię dobrze...
pomóż mojemu mężowi...pomóż mu wyjść z problemów, które co prawda ma na własne życzenie...ale
on już zrozumiał ze nie tędy droga...nie zostawiaj go w potrzebie...raz już pomogłaś pomóż i teraz
proszę...
1093 Św. Rito weź w swą opiekę Maksyma. Niech wyprostuje swoje życie. Wyproś u Boga
najukochańsza Rito by zerwał z nałogami. Chcę Cię też prosić by miłość do niego mnie nie zgubiła...
1094 proszę o modlitwę w mojej intencji.
1095 Św Rito Proszę wyproś łaski o dobrą pracę stałą dobrze płatną w Londynie.
--Adrian
1096 proszę świętą Ritę o pomoc mojej całej rodzinie a szczególnie Magdalenie o wyjście z zanoreksji
i zakończenie spraw sądowych Piotrka i Pawła oby moja Rita więcej spała i Łucja chętnie chodziła do
szkoły i oby w Polsce został zniesiony przymus szczepień błagam o pomoc i ochronę ddla mojej
rodziny Dziękuję
1097 Bogu znane intencje
1098 Proszę o modlitwę w intencji macierzyństwa. Iwona
1099 Dziękuję za otrzymane łaski , o uleczenie wewnętrzne ,zewnętrzne . Proszę o spokój serce , o
prawdziwą miłość dobrą wartościową kobietę-żonę z którą będę tworzył rodzinę , żebym był dobrym
mężem ojcem , , żebym potrafił kochać ufać ,żebym wiedział że dana kobieta to , miłość pochodząca
z Woli Bożej, większą cierpliwość , O zdrowie –błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla mnie , dla
mamy , całej mej rodziny znajomych których Bóg stawia mi na drodze , za te osoby które modlą się
za mnie w moich intencjach , o te intencje które noszę w sercu , poprawę finansową ( mieszkanie dla
mnie )- o dobrą decyzję w sprawie mieszkania ,o szybkie wyleczenie wady zębów , o dobrą ekipę w
pracy , spokój , poprawę relacji z ludźmi , o przyjaciół . A także proszę o modlitwę w tych intencjach
którzy prosili mnie o modlitwę, za te osoby które dodają mi sił wiary .Za całą grupę modlitewną do
których należę na portach .Nawrócenie mamy koleżanki proszę o modlitwę za Ania . Agnieszkę .
Dorotkę , Anie , Anie . Basię , Kasią , Kasie , Ele , o zdrowie dla osób chorych na raka .Także proszę
o modlitwę w tych intencjach które mam w sercu . O poprawę małżeństwa dla mojej siostry, dla
Moniki , Kasi . O życie wieczne dla Tata , dziadków –babcie , całej mej rodziny , przodków .O
zdrowie dla Ani J., dla mamy . O spokój w pracy , większą cierpliwość , żeby ludzie nie oskarżali
mnie nie obczarniali . JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ .

