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Intencje z dnia 15 kwietnia:
1025 Święta Rito pokornie proszę o Twoją łaskę i pomoc,
spraw aby w pracy nie zlecono mi nigdy pewnego zadania do robienia samodzielnie, Ty wiesz o co
proszę, wiesz o co chodzi... bardzo Cię proszę wstaw się za mną do Pana Boga Wszechmogącego,
proszę o Twoją pomoc i łaskę. Dziękuję za dotychczasową pomoc.
B.
1026 Święta Rito
Błagam o wstawiennictwo w intencji rodziny - o pojednanie, łaskę wiary dla Oli, Filipa i Zbyszka.
Dobrego męża dla córki, dobrą żonę dla syna. Pokój ducha i zaufanie w działanie Boże i siłę dla mnie.
Błagam
1027 Święta Rito patronko spraw beznadziejnych dziękuje za łaski które mi wyprosiłas u Jezusa za to
ze nasze małżeństwo przetrwało ze długi powoli spłacamy . Święta Rito proszę o błogosławieństwo
dla nas aby mąż rzucił palenie poszedł do spowiedzi aby problemy w pracy dobiegły końca abyśmy
żyli w miłości spokoju i z wiara do Boga . Proszę także o moje dzieci aby były zdrowe mądre
posłuszne i miały chęci do nauki. Monika
1028 Święta Rito, błagam o wstawiennictwo u Boga z moimi prosbami.Prosze z całego serca o cud
nawrócenia dla mojego syna i jego powrót do domu. Amen.
1029 Święta Rito proszę o uratowanie mojego małżeństwa Kocham mojego męża a on zakochał się w
innej kobiecie Proszę o wytrwałość, o pokorę, o zniesienie cierpienia i bólu, które ta sytuacja niesie za
sobą Przeżyliśmy wspólnie 14 lat mamy dwoje dzieci Proszę żeby mój mąż opamiętal się
1030 Przekazuję intencję modlitewną od zmartwionej babci imieniem Hanna:
- o nawrócenie, dobrą spowiedź, cnotę wiary, pokory, czystości i roztropności oraz opamiętanie dla jej
wnuka Juranda który żyje w grzechu rozpusty z Ireną. O mój Jezu, miłosierdzia! Hanna prosi o
modlitwę za swoją prawnuczkę Alinę której rodzina jest bardzo daleko od Kościoła.
Proszę też o modlitwę za chorego Tomasza o pomoc materialną na przeprowadzenie bardzo drogiej
operacji, za Adriana by wraz z rodziną zdobył mieszkanie i dach nad głową, za chorą i gnębioną
Grażynę.
Proszę o modlitwę o nawrócenie Rosji i o dobre relacje Polski z sąsiednimi narodami. Dziękuję św
Rito, że mnie wysłuchałaś i uzdrowiłaś i nadal uzdrawiasz relacje Polski z Litwą. Wstaw się za Polską
by Ukraina również zadbała o prawdę historyczną i uporządkowanie w oparciu o szczerość swoje
relacje z Polską.
Proszę o modlitwę za Assada i za Syrię gdzie trwa wojna od 7 lat.
Miej w opiece Beatę Szydło i spraw by została Prezydentem.
Św Rito pomagaj proszę w życiu osobistym i zawodowym Klubowi Sportowemu ARKA Gdynia,
pomagaj wszystkim chorym i bezdomnym i zagrożonym chorobą i bezdomnością.
Miej w swojej pieczy parafię św Mikołaja, św Józefa i Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni. Spraw
by w Gdyni rozkwitł kult św Rity i św Mikołaja Cudotwórcy, spraw by rozszerzył się kult Góry Św
Mikołaja i Góry Św Stanisława Kostki.
Św Rito połóż kres aborcji i eutanazji w Polsce i na świecie.
Zagość w Unii Europejskiej i zrób tam boży porządek jak niegdyś w Cascia, niech skończy się
dominacja i tyrania silniejszych nad słabszymi.
Zadbaj proszę o moje siły i zdrowie, o realizację mojego powołania i wypełnienie woli bożej,
potrzebuję pomocy przyjaciółki z nieba.

Proszę o modlitwę za lekarkę Małgorzatę, Elżbietę, Marię, za Dzielnicowy Ośrodek Pomocy
Społecznej nr 3 w Gdyni, za Agencję Służb Społecznych, za Centra Aktywnego Mieszkańca i Seniora.
Wyzwól moich bliskich z sekty Świadków Jehowy i Zielonoświątkowców.
1031 Chcę podziękować za wstawiennictwo w sprawie Marka i nowej pracy , która została mu
podwójnie ofiarowana. Za tę obfitość łaski - dziękuję.
Dlatego ośmielam się prosić w swoich intencjach.
Proszę o włączenie do nowenny prośby za mojego przyjaciela Pawła. Jest w dramatycznej sytuacji
życiowej- jest samotny, stracił pracę, żyje w rozpaczy, czasem mówi o skończeniu z życiem. Martwię
się o niego, a nie wiem, jak mu pomóc. Błagam św.Ritę aby wstawiła się do Boga. Aby mój przyjaciel
znalazł bardzo dobrą pracę, znalazł sens życia, mógł się utrzymać i podnieść się, odczuć radość.
Proszę też o modlitwę za mnie, w moich intencjach. Proszę o łaskę odnalezienia ludzi, możliwości,
dzięki ktorym odmienię swe materialne sprawy .Proszę o kierowanie mną we właściwe miejsca,
spotkania z ludźmi ktorzy mogą mi pomóc, o pomoc nadprzyrodzoną - bo sama nie potrafię nic zrobić.
Również proszę o łaskę nowej pracy, taka która mnie podniesie, zamiast tej która mnie upokarza i
odbiera nadzieję na przyszłość.Błagam też o modlitwę za mnie i Marka, aby odkrył do mnie miłość w
sercu, aby nie
traktował mnie przedmiotowo, ale jak potrzebnego, ważnego człowieka. O wzajemną, głęboką miłość
między nami.
proszę też o łaskę oświecenia, skruchy, zrozumienia dla tych,którzy mnie skrzywdzili, oraz o wszelkie
łaski dla tych których ja zraniłam, czynem i słowem.
Proszę też o łaskę zbawienia dla zmarłych: Zofii, Krystyny i Mariana, Wandy i Ignacego, Ewy,
Leokadii. O łaskę przebaczenia dla matek dzieci nienarodzonych i dla dzieci- o szczęście wieczne.
Powierzam się wstawiennictwu św.Rity.
Bóg zapłać
Agnieszka
1032 Proszę o modlitwę za nawrócenie męża Grzegorza.
1033 Święta Rito dziękuję Ci bardzo za otrzymane łaski od Boga za Twoim pośrednictwem. Proszę o
dary Ducha Świętego dla moich córek Natalii i Pauliny, aby w swoim życiu kierowały się drogą
prawdy, miłości i wiary, aby Bóg był w ich życiu najważniejszy, proszę Ducha Świętego o pomoc w
pracy i na uczelni. Święta Rito weź w opiekę Natalię i Adama aby wzięli ślub i nie żyli w związku
niesakramentalnym. Błagam Cię Święta Rito o nawrócenie mojego męża .aby potrafił z nami
rozmawiać a pieniądze nie były dla niego najważniejsze. Polecam Twojej opiece mojego brata i całą
jego rodzinę. Oddaję Ci chorych: Annę, Marysię, Alinkę i jej rodziców oraz Tadeusza. Święta Rito
módl się za nami. Bóg zapłać.
1034 Błagam Cię Rito pomóż mojemu synowi Mariuszowi,spraw proszę żeby nie siedział w więzieniu
1035 Proszę Cię św.Rito ratuj moją rodzinę,bo ja już nie mam sił,nie wiem kompletnie co robić.
1036 Orędowniczko w sprawach trudnych i niemożliwych proszę Cię o wstawiennictwo w
wyproszeniu łaski zdrowia dla mojej najbliżej rodziny a w szczególności dla mojej siostry w której
rozwija się nowe maleńkie życie. Proszę spojrzyj też łaskawym okiem na moje małżeństwo, niech
zacznie się w nim w końcu wszystko układać i pomóż nam dążyć tylko do tych dobrych rzecz, chwil,
momentów. Miej nas wszystkich w opiece. A.R.
1037 Przez wstawiennictwo Św. Rity prosimy Boga o łaskę powrotu do zdrowia dla naszej ukochanej
córki Natalki. R.S
1038 Święta Rito, dziękuje za łaski którymi mnie obdarzasz i że moje modlitwy powoli zostają
wysłuchane. Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie, o kolejną szansę dla mnie i Andrzeja, aby
jego serce znów było napełnione miłością do mnie. Ufam Ci i wierzę, że mnie nie zostawisz i uda Ci
się wybłagać tę łaskę u Boga.

1039 Święta Rito błagam cię niech M dostanie miesiączkę i niech jej wyrównają się hormany
niech zda dobrze testy
i żebym obroniła tytuł mgr, dostała pracę w 1 i szkole prywatnej oraz dawała korki
niech M. zabierze K do pray do Sz
E
1040 Sw. Rito dziękuję Ci za dotychczasowe łaski. Otocz opieką moje dzieci, wspomóż je w ich
edukacji, kieruj na właściwe drogi. Pomóż mi w nawiązaniu odpowiednich z nimi relacji. Proszę o
schudnięcie i znalezienie bliskiego człowieka.
1041 Proszę z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, o wygojenie jej nogi oraz proszę o dobrego
kochającego męża dla mnie.
Monika
1042 Za Elwirę o wiarę i doświadczenie obecności Boga w codzienności o pomoc w sprzedaży domu
i zakupu mieszkania oraz o dobrego męża jeśli taka jest wola Boga dla niej.
o modlitwę prosi jej siostra
1043 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
1044 Święta Rito proszę Cię w intencji mojej chrzestnej wyproś dla niej u Najwyższego rozwiązanie
wszystkich problemów rodzinnych.
Proszę Cię też Święta Rito o Boże błogosławieństwo dla moich rodziców
1045 Święta Rito, napraw moje relacje z przełożoną, by zachowywała się dobrze wobec mnie i nie
atakowała mnie, bym pracowała w spokoju. Módl się za mną. 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. Maryjo proszę o wyprostowanie
moich spraw zawodowych i odsunięcie ode mnie złego człowieka, który utrudnia mi w pracy.
Dziękuję za wszystko co każdego dnia otrzymuję, za szczęście, siłę, cierpliwość i umiejętność
radzenia sobie w trudnych dla mnie sytuacjach. Proszę o modlitwę za miłość w moim domu, wierność,
szczerość, radość i bezpieczeństwo mojego domu i rodziny, proszę o zdrowie dla mnie i moich
bliskich, za szczęście i mądrość w pracy oraz bezpieczeństwo finansowe.
1046 Święta Rito proszę o zdrowie dla Kasi i w intencjach znanych Bogu.

1047 Najdroższa Święta Rito, proszę o uzdrowienie mnie z depresji i rozwiązanie problemów, które
do niej doprowadziły. Proszę o spokój wewnętrzny i pogodę ducha, której tak bardzo mi brakuje.
Twoja Czcicielka
1048 Witam Cię Kochana Święta Rito!
Proszę Cie wyproś mi łaskę dobrego i kochającego mężczyzny, uzdrów moją relację z Łukaszem.
Proszę o łaskę zdrowia dla mojej rodziny i o zdanie syna do następnęj klasy. Za wszelkie otrzymane
dobro dziękuję. Proszę opiekuj się nami. K.
1049 Pani Boże, w dalszym ciągu proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Zabierz ten
paniczny lęk przed ciężką i nieuleczalną chorobą.
Bóg zapłać
Agnieszka
1050 Proszę..
Tomasz
1051 Droga święta Rito,
O zdrowie dla mojej Babci i Mamy
Dla mojego Ojca, aby miłosierny Bóg pomógł mu się wydostać z pętli długów.
Spójrz Panie Boże na mnie w swojej łaskawości pomóż nam nawiązać znajomości z ludzi,którzy będą
Tobie bliski i zostanie moim mężem
O pomoc w znalezieniu dobrej pracy
O pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.
Za mężczyzn, aby za przykładem świętego Józefa byli dzielnymi i odważnymi mężami i ojcami.
1052 Św . Rito proszę Cię o pomoc w odzyskaniu miłości. Proszę Cię żeby wszystko między nami się
wyjaśniło, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać i wyjaśnić wszystko. Amen
1053 Święta Rito jesteś ze mną zawsze. Dziękuję za wysłuchanie moich próśb. Proszę Ciebie i tym
razem o Twoją pomoc i wstawiennictwo w moich błaganiach u Jezusa Chrystusa i Maryi. Proszę o
łaskę zdrowia, by moje choroby nie rozwijały się, a wyniki badań nie uległy pogorszeniu. Proszę żeby
operacja nie była konieczna. Proszę pomóż mi godnie nieść Krzyż, proszę niech moje cierpienie ma
sens. Proszę o pomóż mi w wiadomych Tobie trudnych, przewlekłych dla mnie sprawach, niech
wreszcie zbliży się koniec mojego cierpienia. Proszę o moje zwycięstwo. Proszę o błogosławieństwo
dla mnie i J. w pracy. Proszę żebyśmy nie stracili. Proszę o zgodę, miłość, przyjaźń i radość pomiędzy
J. a mną, proszę pomóż nam rozwijać to co między nami się zrodziło. Proszę o łaskę małżeństwa i
macierzyństwa, o wspaniałą swoją rodzinę. T.C.
1054 Kochana Sw. Rito,
Dziękuję Cie za wszelkie Łaski, które otrzymałam dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Bardzo Cię proszę ubłagaj Naszego Ojca w Niebie w tej jednej jedynej mojej intencji:
abym nauczyła się kochać, kochała i pozwoliła się kochać.
Z Panem Bogiem
Agnieszka
1055 Proszę o modlitwę o zdrowie dla Gabrysi i Norberta oraz o zdrowie,
spokój i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Alicja i Wiesław
1056 Proszę o modlitwę o zdrowie dla najbliższych i uzdrowienie relacji w rodzinie.
1057 *pomóż mi święta Rito być szczęśliwa, niech mój mąż odpowie za krzywdę która wyrządził
mnie i synom. Aga

1058 Bardzo proszę o modlitwę w moich intencjach:
1/ O zgodę pomiędzy mną i moimi braćmi ( Ewą , Sławkiem i Przemkiem ),
2/ O łaskę zdrowia dla mnie,
3/ O zatrzymanie niszczących konsekwencji działań mistrzyni jogi Ewy Kocińskiej i jej córki Anny
Gładykowskiej, o ochronę dla mnie przed ich złorzeczeniami, życzeniami śmierci dla mnie.
4/ Również o silną wiarę, nadzieję i miłość dla Karoliny, Anety, Kaliny i Wacława.
Szczęść Boże!
Ewa
1059 o dobrego meza, dar zdrowia i potomstwa , za zmarlych z rodziny Tanecznikow i Suchprzepka i
zyjacych, o zdanie sesji, za dusze czysciowe, aby koledzy wyszli z pornografi i samogwałtu
1060 abym w kwietniu 2018 roku miala dobrego chlopaka, obrone przed wrogami za duszec
czysciowe jezu ty sie tym zajmij
1061 Błagam Cię Rito pomóż mojemu synowi Mariuszowi, spraw proszę żeby nie siedział w
więzieniu

