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Intencje z dnia 22 maja:
1 Cudowna święta Rito,
Przede wszystkim dziękuje ci za opiekę nad moim dzieckiem i najbliższymi, to wiele dla nas znaczy!
W tym miesiącu również proszę cię o opiekę nad zdrowiem mojej córki aby naczyniak którego ma
zmniejszał się i w efekcie znikł, aby była zdrowa i odporna na wszystkie inne czynniki dziewczynką.
Proszę cię o opiekę nad mama aby przeżywała każde kolejne dni w zdrowiu i szczęściu, o opiekę nad
mężem aby nasze małżeństwo było zgodne szczęśliwe i trwałe, a on zdrowy.
Proszę cię również o ochronę naszej rodziny przed pomówieniami i zlozeczeniem, aby sytuacja nas
ominęła i skończyła się dla nas pomyślnie.
A.
2 O rozeznanie woli Bożej o powrót męża jego uwolnienie i nawrócenie za moją babcie i o otwarcie
serca na miłość Boga o uzdrowienie mojego życia jego miłością
3 *Świata 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,miłości, żebyśmy byli
zdrowi,pomóż nam w życiu codziennym , osobistym i zawodowym, pomóż nam w realizowaniu
naszych planów,pomóż żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
4 Święta Rito, dziękuję Ci za bardzo dobre trzy debaty oraz za wszelkie łaski. Proszę Ci o pomoc w
zdaniu angielskiego oraz wszystkich testów zaliczeniowych (kolokwiów) w tym semestrze. Twoja
Czcicielka Agnieszka
5 Sw Rito proszę o szczęśliwy poród dla Basi i o cud uzdrowienia nienarodzonego dziecka Huberta i
Basi- łaskę zdrowia i opiekę w całym jego życiu. Miej w opiece rodzinę Wojdów.
6 Proszę o modlitwę za całą moją rodzinę. Oby wszystko się zmieniło na lepsze. Obyśmy byli dla
siebie życzliwi i wspierali się nawzajem. Oby ominęło nas wszelkie zło i żeby nikt z nas nie zbłądził.
Bardzo proszę o choć trochę słońca, błękitnych chmur nad nami. Oby zło nie było górą a zwyciężyło
dobro. Oby minęły wszystkie kłopoty i troski.
Szczęść Boże
Alicja
7 Sw Rito prosze upros mi łaske zdrowia dla mnie :D.
Mojego syna :, P. i
partnera : M.
Prosze zebysmy byli szczesliwi i pokonywali trudnosci, abysmy tworzyli szczesliwy Dom
Aby nasza wiez sie umacniala i zebysmy tworzyli cudowna rodzine w milosci i wsparciu
Prosze tez o zdrowie w ciezkiej chorobie dla 4letniego K.
8 O ŚWITA RITO, PROSZĘ CIĘ O UDZIELENIE LASKI DLA MNIE ELŻBIECIE, MĘŻOWI
MARIUSZOWI I SYNOWI MATEUSZOWI O POWODZENIE W ŻYCIU OSOBISTYM ,
ZAWODOWO MATERIALNYM, ORAZ O ZDROWIE. AMEN.
9 Proszę o modlitwę o wstawiennictwo Św.Rity aby wysłuchała moich codziennych modlitw i spełniła
moje prośby a sytuacja w której jesteśmy obróciła się w wielkie szczęście. Proszę o pomyślność w
działaniu i rozwiązanie problemów raz na zawsze

Wierze w opiekę Boga
Bóg zapłać
Mirela
10 Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach:
- zdrowie dla kuzynki
- łaski dla cioci i babci
- poradzenie sobie z narastającą depresją
- zdrowie dla mojego ojca chrzestnego
- odbudowanie rodziny, aby móc wspólnie z kimś iść przez życie,
11 Proszę o modlitwę w intencji zmiany pracy ,ustania plotek i mobbingu w pracy oraz wyjścia z
długów finansowych.Marzena
12 M: Świeta Rito ratuj, prosze o zdrowie. Uregulowanie t. i zniknięcie g.
13 Św. Rito proszę Cię z całego serca o wstawiennictwo w intencji znalezienia dobrej pracy dla mnie i
mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
14 Proszę św. Ritę o
-zaliczenie roku akademickiego i pomyślną obronę
-zdrowie dla całej rodziny
-nawrócenie brata,wujka i kuzynów , grzeszników
-prowadzenie do Maryji i Jezusa
-rozkwit wiary i łaski
Dziękuje,
15 Święta Rito, wyproś u Boga potrzebne łaski dla męża w dniu jego 38.urodzin.
16 Z serca proszę o modlitwę w intencji cudu uzdrowienia Grażynki z choroby nowotworowej
17 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity z Cascia w intencji mojego
narzeczonego Łukasza, aby w jego sercu odrodziła się miłość, która nas kiedyś połączyła, aby chciał i
umiał na nowo pokochać mnie i wrócił do mnie zgodnie z wolą Pana Boga. Proszę o łaskę pojednania,
przebaczenia, zrozumienia i miłości miedzy nami. O uzdrowienie naszych ran przeszłości miłością.
Aby nasze cierpienie nie prowadziło do rozłamu ale niech spowoduje cud pojednania. Aby dał nam
szansę na powrót do siebie i zawarcie sakramentu małżeństwa który planowaliśmy.
Za Maję proszę o jej oddalenie od naszego związku, by Jezus postawił na jej drodze mężczyznę z
którym zawrze sakramentalny związek małżeński. Modlę się, żeby się wyleczył z nałogów razem z
Bartkiem. Aby nasz problem materialny i mieszkaniowy się rozwiązał. Proszę o szczęśliwe
rozwiązanie mojej siostry Angelki, o zdrowego chłopczyka. Proszę o modlitwę również za moją drugą
siostrę Agnieszkę, żeby zdała wszystkie egzaminy, za jej zdrowie. Proszę o modlitwę za zdrowie
moich Rodziców i najbliższych.
Bardzo dziękuję z całego serca za otrzymane łaski i ciche cuda.
Jezu Ufam Tobie.
Bóg zapłać.
Amen
18 Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę o uratowanie naszego małżeństwa z Piotrem. Proszę
Cię o Łaskę pomocy w kryzysie.
Iwona

19 Sw Rito proszę o szczęśliwy wyjazd i pobyt w Anglii dla rodziny Golubek i Wojda oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo oraz dar miłości i cirpliwości w codziennym zyciu z podziękowaniem za
cztery wspólne lata zycia w małżeństwie Anny i Pawła.
20 Dla Magdaleny aby poznala dobrego meza i powodzenia zeby miala nowa prace.
21 Proszę, módlcie się za siostrę Julię za łaskę uznania powołania i ochrony Maryi.
22 Św Rito proszę o pomoc dla mnie i dla całej mojej rodziny. Wszystko składam w ręce Boga, niech
się wypełni Jego Święta Wola w życiu moim i moich bliskich. Proszę o pomoc dla nas, o miłość do
męża i dzieci, o wychowanie dzieci w wierze i miłości, a także o miłość do tych którzy odrzucają
Jezusa. Abyśmy się nie buntowali przeciw Woli Bożej ale całkowicie ją przyjęli - każdy z osobna.
Proszę pomóż - uproś łaskę zgody, wiary i miłości Bożej Danielowi, Mai, Oli, Kasi, Izie, Arturowi,
Asi, mojej mamie i tacie, Marcinowi, Anecie, Adasiowi, mojej babci i jej dzieciom z rodzinami,
rodzinie od strony mojego męża, moim wszystkim koleżankom z pracy, członkom wspólnot do
których należę, kapłanom za których się modlę. Uproś łaskę przebaczenia tym, którzy się z kimś nie
pojednali, aby każdy w swym sercu wybaczył wszystkie krzywdy każdemu i aby każdy mógł dostąpić
Wielkiego Miłosierdzia Bożego.
23 Święta Rito, o wstawiennictwo i modlitwę za mojego ukochanego syna Michała, żeby jego
kłopoty w szkole się skończyły pomyślnie. Proszę o wytrwałość i ufność. Amen
24 Święta Rito, za Twoim pośrednictwem proszę Boga o uzdrowienie z bólu moich nóg.
Ewa
25 Proszę o modlitwę W intencji mojego syna Kamila o zdanie W czerwcu 2019 Roku do trzeciej
klasy W technikum
26 Dziękuję Ci Święta Rito za pomocą i łaski. Proszę o Święta Rito spraw by moje prośby i modlitwy
które codziennie znoszę do Boga spełniły się miej mnie i moich najbliższych w swojej opiece
błogosław nam i zachowj ode złego bądź zawsze przy mnie i moich najbliższych . Proś Matkę
Najświętszą o wszelkie łaski i miłosierdzie dla mnie i moich najbliższych oraz Jezusa Chrystusa by się
wstawił do Boga za nami i aby miał nas w opiece. Dziękuję i Bóg Zapłać
27 Sytuacja osobista w jakiej jestem jest po "ludzku" bez jakiegoś wyjścia. Otóż popełniłem wiele
niegodziwości wobec mojej małżonki - m.innymi z użyciem przemocy na oczach moich dzieci. To
było dobre lata temu - po czym korzystałem z sakramentu spowiedzi św uzyskując przebaczenie Boga
ale moje zachowanie nie było sytuacją "skruszonego łotra" ale raczej tego sprawiedliwego, który nie
potrzebował przebaczenia Bozego. Potem był rozwód i dzieci (czworo ) trafiło pod opiekę małzonki.
Żona odeszła od wiary i Kościoła- może widząc moje błędy. Po kilkunastu latach teraz związała się z
partnerem - Jarosławem i na początku czerwca zamierza zawrzeć związek cywilny.
Jarosław też jest po rozwodzie.
Ja sam nie związałem się z żadną osobą, wiodę żywot samodzielny. Jestem też we wspólnocie
Kościoła - Karmelu Świeckim w Poznaniu i trwam blisko Pana Boga w sakramentach i modlitwie.
Nasze dorosłe dzieci (czworo) żyją poza Kościołem i wiarą.
Chcialbym poprosic serdecznie o polecenie tej całej sytuacji po ludzku trudnej i bez wyjścia
wstawiennictwu św. RITY - patronki od " spraw bez wyjścia". Z Bogiem dariusz
28 Bogu znana intencja
Monika M.
29 Proszę Święta Rito w następujących intencjach: O Boże Błogosławieńswo w rocznicę ślubu,
proszę o uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Beaty, o Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi w
rozwiązaniu trudnej sprawy.

30 Sw. Rito prosze cie o zdrowie psychiczne, o pojednanie w malzenstwie Agaty i Gabriela, o milosc
do nieprzyjaciol, prosze cie o laske wiary, ktorej mam tak malo.
Gosia
31 prosze o modlitwe abym mogla uwolnic sie z dlugu za kredyt za mieszkanie.
Dziekuje sw.Rito
32 Dziękuję za modlitwy za mnie i moją rodzinę. Proszę o pomoc modlitewną.
Małgorzata
33 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował
złych działań, by sobie świetnie radził w zagranicznej rzeczywistości, by z radością i satysfakcją
chodził do pracy i zarabiał odpowiednie pieniądze.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
34 Święta Rito Patronko spraw trudnych proszę o wstawiennictwo i modlitwę w mojej intencji abym
posplacala wszystkie swoje długi. Kasia
35 Błagam o łaske potomstwa dla małżonków Bożeny i Sebastiana.
36 bardzo proszę o dołączenie do intencji mszy świętej za wstawiennictwem Świętej Rity prośbę o
opiekę nad moją rodziną: mężem chorym na raka, owdowiałą synową, chorą na szpiczaka i
osieroconym przez ojca wnukiem, córką samotnie wychowującą dwóch synów (w tym wnuka
chorującego na cukrzycę) i najmłodszym synem, który założył rodzinę. Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata
37 Święta Rito dziękuje za ślicznego synka Sebastiana ! Za szczęśliwie zakończenie trudnego porodu
teraz straciłam prace ze względu na dziecko i urlop ale ta cena jest niczym w porównaniu z cudem jaki
otrzymałam! Wszystko powierzam Jezusowi i za Twoim wstawiennictwem i modlitwa naszych
kochanych sióstr wierze ze wszystko ma swoje miejsce i czas i ta nasza sytuacja tez zakonczy się
pomyślnie Dzięki Bogu za wasza modlitwe!
38 Proszę o modlitwę W intencji mojego syna Kamila o zdanie W czerwcu 2019 Roku do trzeciej
klasy W technikum
39 Św. Rito dziękuję za łaski i prosze dalej w sprawie tej co ostatnio
40 o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;

o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
Izabela

