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Intencje z dnia 2 maja:
111 Drogie siostry, prosze o modlitwe:
_aby jak najszybciej, bez problemow i tak jak sobie wymarzylam zakonczyl sie remont mojego
nowego mieszkania
_abym miala wokol siebie dobrych pomocnych i szczerych ze mna przyjaciol i znalazla
prawdziwa,wzajemna ,szczesliww milosc az do konca zycia
_o mozliwosc zmiany pracy na lepsza z lepszymi osobami ,w porzadku ,obok mnie i szanujacych i
lubiacych mnie i siebie wzakjemnie.taka ostatnia...zebym juz mogla tam spokojnie zostac i czyc sie
wreszcie bezpiecznie
112 Swieta Rito proszę Cię o podwyzke godziwa w pracy zaraz po powrocie, o sily na kazdy dzien, o
Swiatlo Ducha Świętego, o awans w pracy, bym mogla chodzic do Sądu, by zawod moj byl dla mnie
przyjemnoscia, sprawy byly latwe i zrozumiale. Proszę Cie Swieta Rito o dobry, ladny ubiór,
wlasciwe zakupy.
Dziękuję za wszystkie łaski.
113 Św. Rito proszę ubłagaj Jezusa o cud uzdrowienia dla mnie.
Jezu ufam Tobie. Ty się tym zajmij.
114 Święta Rito błagam Cię poproś Boga Ojca o skruszenie serca mojego męża, którym rządzi
pieniądz. Moje życie z nim, trudne ofiaruję Bogu przez Maryję za dusze czyśćcowe. Proszę o Boże
błogosławieństwo i siły dla mnie, mojego syna, moich rodziców i braci. O nawrócenie moich braci i
spłatę mojego długu wobec moich rodziców. O opiekę i potrzebne łaski dla sióstr Eremitek.
115 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego nienarodzonego dziecka. Dziękuję.
116 Święta Rito proszę o zdrowie i pomoc w problemach finansowych.
Alina
117 Proszę o dołączenie intencji o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny.
Z Panem Bogiem,
Marta
118 Droga Święta Rito ! Błagam Cię o pomoc w pracy, proszę wyroś mi dobrą pracę i dobrego
przełożonego. Proszę Cię o wstawiennictwo w potrzebach Elżbietki. O wszelkie potrzebne łaski w
rozpoznawaniu i spełnianiu woli Bożej. Chroń mnie i moją rodzinę o droga Święta Rito od wszelkiego
złego widzialnego i niewidzialnego. Wspieraj w natchnieniach modlitewnych i w dążeniu do nieba.
Bądź zawsze naszą najukochańszą Patronką. Amen
119 proszę o modlitwę,
- o dobrych lokatorów,
- o łaskę uwolnienia, nawrócenia, uzdrowienia
- o dobrą pracę w zawodzie,
- o dobrego męża
Agnieszka, z Bogiem
120 Błogosławiona Rito!!!
Z całego serca dziękuję Tobie za dotychczasową pomoc. Jestem wdzięczna za wszystko.

Bardzo proszę o dalsze wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych.
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu mężczyzny, który byłby dla mnie dobrym mężem i dobrym
ojcem dzieci. Bardzo chciałabym założyć dobrą, szczęśliwą rodzinę, i wychować dzieci według
bożych przykazań.
Twoja wierna czcielka
121 Droga św. Rito. Dziękuję za to,że jesteś z nami, za Twoją opiekę. Proszę Cię szczególnie w
nadchodzącym czasie o wstawiennictwo dla mojego młodszego syna, o pomyślne zdanie matury,
dostanie się na dobre studia. Dla starszego syna o dobre zaliczenia na studiach. Dla mojej mamy o
zdrowie, siłę w walce z chorobą. Dla nas o siłę, wiarę, nadzieję, miłośc.
122 Swięta Rito wybłagaj u Boga abym dostała pracę w swojej szkole aby Maciej nie przestał mnie
kochać abysmy mogli się widywać ..Wyproś sw Rito bo wierzę w Twoje wielkie wstawiennictwo u
Boga i dziekuje za wszelkie łaski Twoje codziennie.Bóg zaplać.Joanna
123 Dziękuje za otrzymane łaski proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty.
Damian
124 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny. Bardzo proszę uproś u Boga by się spełniło
moje marzenie i by Daria zdała egzaminy. Nie opuszczaj nas w naszych potrzebach dnia codziennego
I pomoź by nie brakowało nam pieniędzy na życie I opłaty. Proszę bądź z nami każdego dnia i miej
nas zawsze w swojej opiece. Za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchanie prośby bardzo dziękuję
125 Święta Rito, proszę o stabilizację zawodową oraz życzliwych współpracowników i przełożonych
dla mojego męża Piotra.
Agnieszka
126 Zwracam się z prośbą o modlitwę o łaskę dobrego zdrowia i długiego życia dla moich kochanych
Rodziców Marii i Czesława. Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski.
Magda
127 Proszę w tej intencji o pomoc w rozwiązaniu trudności związanych z pracą i życiem rodzinnym.
128 Modlę się za przyczyną świętej Rity o zdrowie mojej mamy, aby znalazła lekarza, który by jej
pomógł. Paweł.
129 Boża wola dla Nataszy i dyrektora szkoły baletowej
Boża wola urzeczywistnienia powołania Lissy, błogosławieństwa dla niej i dla wszystkich, którzy są z
nią związani i dla tych, którzy się temu sprzeciwiają, zwłaszcza dla Beniamina
Boża wola dla Mao i Lissy, opeka Bozej Matki
Boza wola dla Nataszy i jej matki,opeka sw.Jozefa
Boza wola dla Nataszy i jej ojca, opeka sw.Jozefa
130 Boża wola dla Nataszy i dyrektora szkoły baletowej
Boża wola urzeczywistnienia powołania Lissy, błogosławieństwa dla niej i dla wszystkich, którzy są z
nią związani i dla tych, którzy się temu sprzeciwiają, zwłaszcza dla Beniamina
Boża wola dla Mao i Lissy, opeka Bozej Matki
131 O potęzna i wielka św.Rito błagam Cię o wysłuchanie moich modlitw, w Tobie pokładam
nadzieje na rozwiązanie trudnej sytuacji w firmie, wierze ze wstawisz się za mnie do Pana Boga a ja
będę mogła dalej chwalić Twoja wielkość i Jego dobroć.
Padam u Twych stop z nadzieja ze zostanę wysłuchana.
Ty wiesz jakie są moje błagania i pragnienia nie pozwól mi odejść nie będąc wysłuchaną. Spraw aby
bank udzielił nam wsparcia i nasze problemy się rozwiązały.

Szczęść Boże Mirela
132 Sw. Rito proszę Cię o zdrowie, spokój i zgodę w rodzinach, miejscach pracy.
Szybki awans szefowej.
Oraz o intencje tylko Bogu wiadome.
Twoja czcicielka Renata
133 Serdecznie proszę o modlitwę w moich sprawach zawodowych, o ich poprawę, korzystne
rozwiązanie spraw sądowych i naprawienie relacji ze wszystkimi. Św. Rito spraw bym pozbył się
wszelakich złych cech które niszczą moje zdrowie i osobę.
Św. Rito powierzam Tobie moje prośby bo Ty mnie rozumiesz i Ty mnie wspierasz.
Dziękuję za dotychczasowe modlitwy oraz otrzymane dary i łaski .
134 Św. Rito proszę daj nam z mężem pracę w tym sezonie, przeraża nas myśl o bezrobociu.
Bóg zapłać
Ola z Maćkiem
135 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy,a także miłość,niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześlij mi w końcu miłość.
136 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. O pomoc w
remoncie i pomyslne zakończenie najmu.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę 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 i aby dzieci się nie kłóciły.Prosze dla córek aby miały
dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami..
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w nowej pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w
pracy /na parter/ i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i
reszta pracowników i aby mnie doceniano.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania. Prosze o Rodziców, o zdrowie.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
O powrót Rodziców do zdrowia po stracie pupila/kota-szczególnie dotyczy to mamy.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
137 Kochane siostry proszę o modlitwę w dniu 7 maja. Moja córka Natalia po raz 3 zdaje maturę z
matematyki. Proszę o modlitwę w intencji zadania matury dla mojej córki. Bardzo gorąco każdego
dnia proszę o wstawiennictwo Św. Ritę w tak ważnej dla mnie potrzebie. Tak mocno ufam Św. Ricie,
powierzyłam Jej całe swoje życie. Bardzo proszę o modlitwę.
Pozdrawiam
Małgorzata

138 Dziś zanoszę Wam w modlitwie Damiana, Karolinę i ich dzieci Maksymiliana i Juliana.
Małżeństwo jest w rozpadzie a krzywdy i wzajemne knowania jak z najstraszniejszego kryminału.
Boże, otwórz ich oczy, daj im łaskę poznania, uczyń cud... Wybacz im przez wzgląd na ich rany
dzieciństwa na osamotnienie i złych doradców.
Wlej w serce Karoliny ziarno nadziei i pokoju wewnętrznego. Daj jej dar modlitwy.
Błagam Cię Boże przez wytrwałą modlitwę Sióstr o dar skruchy i przejrzenia dla Karoliny i Damiana.
Przez wzgląd na ich słabości i na dobro niewinnych dzieci przebacz im, Boże Miłosierny i skrusz ich
serca.
Bóg zapłać !
Szczęść Boże
Iwona
139 Moja ukochana Święta Rito !
Proszę Cię o opiekę w moim samotnym wdowim życiu , o codzienne siły fizyczne i psychiczne
,niezbędne do pokonywania trudności życiowych oraz o łaskę wiary dla syna ,opiekę i rozważne
mądre decyzje w jego dorosłym życiu - Anna
140 O łaskę nawrócenia i uwolnienia od nałogów dla Jerzego i o nawrócenie jego rodziny.
141 Sw. Rito blagam Cie upros u Serca Jezusowego laske uzdrowienia,
142 Święta Rito,
Prosimy Cię serdecznie o laskę zdrowia dla naszej rodziny, szczególnie dla mojego taty, który
przeszedł ciężka operacje.
Prosimy również o łaskę dla Maćka aby wszystko było w porządku w jego pracy.
Proszę o łaskę dla mnie samej abym nie straciła pracy.
Prosimy również o łaskę w sprawach finansowych aby udało nam się spłacić wszystkie długi.
Ola
143 Proszę o zdrowie dla naszej rodziny, o miłość i potrzebne laski
144 Święta Rito. Przede wszystkim chcę Ci podziękować za pomoc, ponieważ po ostatniej wizycie u
lekarza okazało się, że choroba mojej żony już tak szybko się nie rozwija. Proszę Cię o modlitwę i
wstawiennictwo u naszego Zbawiciela o zdrowie dla mojej kochanej żony, Lidki, Barbary, Kingi i jej
mamy, pani kasjerki z marketu, dla siebie, synka Mateuszka, brata Bogusława i przemianę jego serca i
jego syna Macieja. Proszę Cię też o pomoc w nauce dla mojej kochanej wnusi Kornelki.
145 Błagam z całego serca Potężną i Sławną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego w intencji tego, aby Sandra dostrzegła mnie i uczucie którym ją darzę. Niech nasza
znajomość wróci na dobrą drogę.
Dziękuję z całego serca Umiłowanej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką pomoc
i okazane wsparcie.
Tomasz
146 Proszę o modlitwę za Moja mame chora na chloniaka.Proszę o modlitwę za przyjęcie Jej do
szpitala i podjęcie leczenia. Serdeczne Bóg zaplac.Karolina
147 Bardzo dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla mnie
intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
148 SW.RITO,błagam o dar potomstwa dla małżonków Bożeny z Sebastianem i mocna wiarę w
rodzinach moich dzieci.
Twoja ufna czcicielka.

149 blaganie o zdrowie dla stefka I dobry wybor pracy dla mamy...
Z pozdrowieniami, JK
150 Św. Rito dziękuję że jesteś z nami każdego dnia i że otaczasz nas swoją opieką i chronisz od
wszelkiego złego. Św Rito wysłuchaj próśb jakie tu dziś składam w poniższych intencjach:
Za Alojza o zdrowie i powrót do zdrowia z choroby jaką jest STWARDNIENIE ROZSIANE,o Boże
Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół jak
również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na kazdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół. O szczęśliwy przebieg studiów licencjackich na kierunku Pedagogika i napisanie pracy
licencjackiej jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrego męża i pogłębienie
wiary oraz o przystąpienie do szczerej spowiedzi.
151 Święta Rito w pierwszej kolejności chcę Ci bardzo podziękować za Twoją opiekę oraz za pomoc
w znalezieniu wymarzonej pracy, jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Proszę o dalszą opiekę oraz
pomoc w znalezieniu prawdziwej miłości. Będę wdzięczna za Twoje wstawiennictwo. Z góry bardzo
dziękuję. A
152 Św.Rita błagam Cię wyproś łaskę nawrócenia Tomkowi abysmy mogli stworzyć dobrą rodzinę
wziąść ślub i żyć wg woli Boga. Proszę o nawrócenie Moniki Marty o łaski dla moich rodziców i
siostry. Błaga Iza
153 Sw.Rito Ty sie tym zajmij
154 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o mniej stresów w życiu. O to by
mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który zostanie
jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..
Proszę o wewnętrzną przemianę mojego męża..
Karolina
155 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy i babci Marianny, w intencji uzdrowienia mojej
siostry, Izabeli z raka piersi, oraz w intencji uzdrowienia mnie

z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry. Bóg zapłać!
Magdalena
156 O Niebo dla zmarłych Leokadji i Franciszki
<><
Henryk
157 Poproszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Korneli i mamy Karola.
Bóg zapłać.
Agnieszka
158 Dziękuję Św. rito za wszystkie wyproszone łaski !!!! Naprawdę, dziękuję!
Paulina z Bydgoszczy
159 Prośba o modlitwę o rozwiązanie trudnej sprawy zgodnie z wolą bożą

