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Intencje z dnia 3 czerwca:
175 Proszę o modlitwę w intencji miłosierdzia Bożego, zdrowia i radości dla Ewy , Tomasza , Kaliny i
Wacława.
Bóg zapłać!
Ewa
176 Proszę za moich rodziców Reginę i Jerzego o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski,
jak też za mnie o cierpliwość, męstwo, pokój i spokój serca, ratunek z grzechu, łaskę otwarcia serca na
miłosierdzie Boże, oraz za całą moją rodzinę, Św Rito wstawiaj się za nami.
Prosi Łukasz
177 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Aby umial
panowac nad emocjami, cieszyc sie zyciem i umial zyc w zgodzie i pokoju z innymi.Proszę Cię także
o zdrowie i opiekę dlamojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata. Aby
wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu
zła i podejmowaniu dobrych decyzji. Prosze Cie także o opiekę nade mną przez cały okres ciąży, aby
dziecko rozwijało się dobrze i było zdrowe. Proszę czuwaj nad moim dzieckiem. Z Panem Bogiem
Milena
178 O wszelkie łaski dla ks Tomasza i sąsiadów. O Bozych mężów i liczne potomstwo dla Ewy Ali
Mai. O Bożą pracę. O pokój w sercu. Za wszystko bardzo dziekuje
179 Bogu znane intencje
d.
180 Proszę o udaną habilitację. Mariusz
181 Proszę o modlitwę o wyzwolenie z niewybieranej samotności i daru spotkania miłości w sercu
drugiego człowieka - o dar założenia rodziny i moc zostać dobrym męźem i ojcem dla Henryka.
Dziękuję!
182 Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za wstawiennictwem św. Rity i proszę aby wymodliły mi
osobę z którą mogłabym się zaprzyjażnić,abym nie była tak bardzo samotna.
183 Święta Rito proszę wstaw się do Boga za mnie za tym co mnie boli, co teraz jest dla mnie
najważniejsze... Proszę o łaskę bycia dobrymi rodzicami dla mnie i Bartka. Bardzo pragnę żeby Bartek
wziął odpowiedzialność za mnie i za dziecko, żeby się oświadczył. Żebyśmy się nauczyli oboje
kochać siebie, rozmawiać szczerze że sobą i abysmy wzrastali razem do świętości. Proszę Panie Boże
o łaskę szczerego nawrócenia dla Bartka.
Dziękuję Ci Swieta Rito za to że wstawiasz się za mną...
Dominika
184 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego związku, żeby wszystko się dobrze układało w
miłości i szczęściu.

185 Bardzo proszę o modlitwę w intencji moich kochanych rodziców Marii i Czesława, o dobre
zdrowie i długie życie dla nich. Dziękuję,
Magda
186 bardzo proszę o modlitwę o dobre rozwiązanie sprawy urzędowej związanej z Agnieszką
bardzo dziękuję
187 O zdrowie miłość dobrą pracę i pozytywne zakończenie sprawy sądowej dla Moniki
188 O Najdroższa Święta Rito,
Proszę Cię o potrzebne siły i łaski które zawsze mi dajesz, aby ukończyć ostatni etap budowy
kancelarii i umiejscowić szyld w wybranym przeze mnie miejscu. Czuwaj nad nad nami i nad
wszystkimi ludźmi, którzy są dokoła nas i biorą udział w tym procesie, by przed jesienią skończyć.
Dziękuję Święta Rito za cud, którego dokonałaś, aby to miejsce mogło powstać. Zawierzając Tobie tą
sprawę czuję ogromną siłę, Ty jako troskliwa matka jesteś przy mnie. Miej na sercu moje doczesne
potrzeby. Niech Bóg raczy obdarzyć mnie wszystkim co konieczne, aby osiągnęła mój ostateczny cel.
Święta Rito módl się za nami i udzielaj nam pomocy
N.S.K
189 ŚW. RITO PROSZĘ O WSTAWIENNICTWO, POMOC I POMYSLNE ROZWIĄZANIE
WSZYSTKICH TRUDNYCH SPRAW FIRMOWYCH. PROSZĘ O MĄDROŚĆ W
PODEJMOWANIU DECYZJI , POMOC W UDOWODNIENIU NIEWINNOŚCI, SIŁY DO
ZNOSZENIA KRZYŻA, WIARE, SZCZEGÓLNIE DLA DOMINIKA. ŚW. RITO PROSZĘ
WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI.
190 Bardzo proszę o modlitwę za mojego męża, za moją rodzinę, dzieci i za mnie. Proszę o dar
spokoju dla męża, aby umiał opanowywać emocje, przestał być wybuchowym i złościć się z byle
powodu. Aby przestał źle odnosić się do dzieci i do mnie. Przestał przeklinać. Św. Rito weź go w
opiekę. Bóg zapłać, Katarzyna
191 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski znalezienia dobrej pracy oraz zdrowia dla
mojej żony, dzieci i dla mnie. P.
192 Świeta Rita proszę o wyjście z długów
Alina
193 Święta Rito proszę o spokój duszy dla moich kochanych rodziców Róży i Jana.
Wieczny odpoczynek...
194 Proszę w intencji 4 letniej Oleńki chorej na padaczkę o uzdrowienie ❤️
Karolina
195 Święta Rito proszę o wstawiennictwo u Pana Naszego w intencjach moich synów, o rozplątanie
ścieżek życia, przychylność losu, dar ducha świętego. Proszę o opiekę nad moją rodziną i moją,
zabierz strach, , daj radość proszę o pomoc abym mogła spać spokojnie i mogłabym się uśmiechać.
Monika
196 Chcialabym poprosic sw. Rite o laske szczesliwej relacji miedzy mna D (dorota) , a M. (mateusz)
Zeby wszystko sie ukladalo, nie bylo wasni, byl kontakt, milosc, szczery wierny oddany zwiazek. Tak
jak tego chcielismy ale staja jakies niewytlumaczalne przeszkody.
Abysmy byli dla siebie otwarci i dobrzy i oboje za sobą...
197 bardzo proszę o modlitwę dziekczynną za otrzymane łaski, za zdrowie rodziny i moje, za
pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy.

Dziękuję
Weronika
198 Sw. Rito prosze o laske zbawienia,przebaczenia szczesliwa smierc uzdrowienia
199 Prosze o modlitwe w itencji by moja siostra mogla jeszcze jakis zas pracowac i byla jak najdluzej
zdrowa
Anna
200 Błagam o modlitwę w intencji moich ukochanych dzieci. Aby osiągali wszystko co najlepsze w
życiu oraz o modlitwę w intencji sprzedaży moich działek co rozwiąże problemy finansowe.201 Św. Rito,
proszę Cię o dobrą pracę, pomoc w nauce, zdrowie oraz miłość.
202 Proszę w intencji zdrowia Krystyny i Marty, Bóg zapłać!
203 Św Rito, proszę uzdrowienie i dobrą pracę dla męża.
Donata
204 Święta Rito,
dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo, za Twoje łaski i wsparcie.
Proszę o łaski i błogosławieństow dla mojego syna, który obecnie oczekuje na wyniki egzaminów
ósmoklasity i potwierdzenia przyjęcia do wymarzonego liceum.
Bóg zapłać
AK
205 Proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny dziękuję za otrzymane łaski.
206 Św. Rito
Dziękuję za wszystkie łaski wyproszone przez Ciebie. Proszę o dobrą, rozwojową pracę dla mnie.
Justyna
207 Św Rito, proszę o łaskę uzdrowienia mnie z choroby skórnej, ulecz z zapaleń i zlego
samopoczucia. Bóg zapła
208 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy.Dziękuję Ci za miłość jaką mi wymodliłaś.Niech ten człowiek okaże się dobry i
wartościowy.Proszę Cię aby Rafał wyszedł z nałogu.Niech nie brnie w to dalej i niech moja rodzina
go zaakceptuje.
209 Proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia i mojej rodziny.
210 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami.
Proszę o zdrowie, aby ustąpiły u mnie bóle kręgosłupa i abym mogła wrócić do sprawności.
Proszę o zdrowie dla taty.
Ania
211 Święta Rito wymódl u Jezusa laskę łagodności i uległość dla Sylwi .
Oby umiała żyć z mężem i dziećmi tak aby był dom bez kłótni. Oby potrafiła przemilczeć pewne
sprawy i nie zagłębiać się w nie co doprowadza ją do stresu a także wpływa na domowników.

212 Proszę o modlitwę o siłę i wytrwałość wychodzenia z kryzysu, który mnie spotkał. O zdrowie dla
całej mojej rodziny. Dziękuje za dotychczasowe wsparcie i modlitwę.
213 proszę święta Rito o wstawiennictwo za mnie w modlitwie o zdrowir psyhiczne dla Holendrów i
ich decyzje aby , nie kierowali się przynależnością do narodu a równosćią ludzką ..
214 Święta Rito proszę Cię mniej w opiece moją mame Lucyne. Proszę o łagodne skutki
chemioterapii. Pomóż jej w walce z nowotworem. Proszę o spokój ducha dla Justyny i Liwii. Mniej
nas w swojej opiece. Bóg zapłać JGS
215 Proszę za wstawiennictwem sw. Rite o kolejny dar życia. Proszę o zdrowe dzieciątko.
216 Święta Rito proszę zostaj dzisiejszego dnia że mną. Proszę by się spełniło moje marzenie.
Dopomóż bym dostała wreszcie rentę. Uproś u Boga by moje wnuki dobrze się uczyły. Proszę by nie
brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchanie prośby
bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
217 Św. Rito,
Proszę za Twoim wstawiennictwem o pomoc w sprawach, które obecnie wydają się mnie przerastać –
w szczególności dalszą edukację syna i jego wychowanie.
218 Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
219 O łaskę nawrócenia
dla:Wojciecha,Anny,Renaty,Andrzeja,Reginy,Mariana,Marcela,Ireny,Józefa,Juliana,Józefa,,Edwarda,,
Henryka,Henryka,Eugeniusza,Danuty.
220 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
221 O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu.
222 dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną i moimi najbliższymi
oraz o modlitwę w pewnej bardzo ważnej dla mnie intencji.
Z pozdrowieniami Barbara
223 Proszę o oddalenie pozwu rozwodowego mojej żony Marii.
Wiktor
224 Św. Rito błagam o zdrowie dla mojej babci, abym mogła się z nią jeszcze zobaczyć po powrocie z
Grecji
Kasia
225 SW.Rito proszę o modlitwę w intencji aby moja córka zaliczyła pozytywnie sesje egzaminacyjna.
226 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 i serca
na pewne sprawy.
227 Święta Rito, serdecznie proszę o łaskę zdrowia dla córki i syna oraz wszystkich spraw, które są z
nimi związane. Proszę również o zdrowie, pracę dla mnie i mojego męża. Uproś łaskę
Błogosławieństwa Bożego. Basia
228 Św. Rito , dziękuję Ci za dotychczasową opiekę nad synem Andrzejem , Jego rodziną i sprawami
sądowymi i proszę Cię o dalszą opiekę . Św. Rito czuwaj .

229 Tobie św. Rito znane intencje bardzo proszę o te sprawy finansowe i te zwiażane z nowym
zajęciem
230 Dziękuję Sw Rito za dotychczasową pomoc i wsparcie w cierpieniu, proszę o pomoc w każdej
sekundzie, minucie i godzinie z reszty mojego ziemskiego życia, w sprawach w których sobie nie
radzę i nie wiem jak je rozwiązać
231 Proszę o zgodę w rodzinie i o miłość moich dzieci i wnuków,
Proszę o nowych klientów w naszej firmie i dobrą współpracę z córką i pracownikami, o dobre układy
w rodzinie syna oraz o dobrego przyjaciela - męża. Niech Bóg zawsze będzie w naszym życiu i niech
nim kieruje w mojej rodzinie. Proszę o wymarzone relacje między dziećmi, pomoc i wsparcie
duchowe w budowie ich domu.
Proszę o pokierowanie moimi finansami, abym dobrze i sprawiedliwie nimi zarządzała.
Proszę o uleczenie mojej córki z choroby autoimmunologicznej, aby mogła mieć jeszcze choć jedno
dziecko, aby miała radość z życia i nie cierpiała na żadne dolegliwości.
232 Proszę o łaski uzdrowienia i zdrowie dla mamy o zdrowie dla bliskich rodziny o zdanie egzaminu
maturalnego córki DZIEKUJE ŚW RITO ZA WSZYSTKIE ŁASKI KTÓRE NAM WYPRASZASZ
233 Dziękuję za wszystko co dotychczas w życiu otrzymałam i proszę o zdrowie dla moich dzieci,
wnuków i dla mnie oraz o powrót do zdrowia po poważnej operacji dla mojej szwagierki.
Proszę o wsparcie dla córki, aby zdała wszystkie egzaminy i osiągnęła to co sobie założyła. Proszę dla
niej o łaskę poczęcia zdrowej córeczki. Proszę o szczęście dla syna i synowej, aby rozwijał się im
biznes i aby byli szczęśliwi i zawsze blisko Pana Boga.
Chciałabym jeszcze zaznać szczęścia i poznać dobrego mężczyznę, który będzie moim przyjacielem i
wsparciem w życiu i dlatego gorąco proszę o pomoc w tej sprawie. Modlę się o szczęście dla całej
rodziny.
234 W intencji zdrowia Kornelii.
235 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, w tym za bardzo dobrze zdany egzamin.
Błagam Cię o zdrowie dla mojej Mamy, przede wszystkim proszę Cię, abyś uzdrowiła jej woreczek
żółciowy. Dla siebie błagam Cię o pomoc w przygotowaniach do obrony i o opiekę w czasie obrony.
Spraw, aby mój wysiłek, moje wyrzeczenia i moja praca zostały adekwatnie nagrodzone. E.C.
236 By Radek uniezależnil sie od Fanki o by chciał być że mną tylko Ty możesz pomóc św. Rito
237 By Radek uniezależnil się od Fanki tylko Ty św. Rito możesz tu pomóc by zauważył innych i ich
docenił chciał z nimi byc
238 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
239 o uzdrowienie męża Roberta
240 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, a zwłaszcza o
jej zdrowie psychiczne tak, aby stresująca praca, troski życia codziennego i niedobór snu nie
powodowały spustoszenia w jej zdrowiu fizycznym. Dopomóż jej znaleźć inną pracę, która da jej
satysfakcję i nie będzie tak stresująca.Oczywiście otocz opieką też mojego zięcia i spraw aby
zaakceptowal fakt, że moja córka nie może mieć dzieci.

Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie praz znaczny przypływ pieniędzy, może
wygrana?
Proszę Cię aby udało mi się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy, ewentualnie znalezienie
dobrej pracy w lipcu we Francji aby mieć gotówkę na spłacenie długów oraz remont łazienki.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego do tego,
którego kiedyś spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i
bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, M.
241 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo.
Proszę o modlitwę za zbawienie moich bliskich, rodziny, znajomych i mnie oraz o dobre pełnienie
Woli Bożej przez nas. Proszę za Łukasza o wyjście z trudnej sytuacji życiowej, o wyjście z
bezdomności i alkoholizmu, dziękuję za pracę Macieja i proszę, abyś pomogła mu ją utrzymać. Proszę
o dobrą żonę dla Tomka, Tadeusza oraz o za mnie i moją dziewczynę Asię o budowanie pięknej
relacji oraz rozeznanie czy bylibyśmy dobrym małżeństwem.
242 Sw Rito.Dziekuję za wiele otrzymanych łask.
Wspieraj mnie proszę w mojej drodze życiowej czynienia dobra poprzez sztukę i muzykę.Z Bożą
pomocą i dobra przysporzę i zapracuje na bezpieczeństwo materialne i spłate zadłużenia.Proszę
równiez o opiekę nad moją córką na czas zawodów ujeżdżeniowych, aby spełniła swoje marzenia i
pokonała niemożliwe!!!!!Niechaj aniołowie czuwają.
Kocham Cię Sw. Rito (nigdy Ci nie dorównam)
243 Ukochana Swieta Rito dziekuje Ci za nieustanna opieke i oredownictwo! W tym miesiacu tak
szczegolnie oddaje Ci sie w opieke wraz ze swoja coreczka, ktora nosze pod sercem i prosze wyblagaj
nam zdrowie i szczesliwe rozwiazanie. Dodawaj otuchy i odwagi w tym szczegolnym dla nas czasie.
Ukochana Swieta otocz opieka i wypraszaj zdrowie wszystkim chorym z naszych rodzin oraz
sasiadom, a w szczegolnosci prosze o cudowne uzdrowienie i sily dla cioci Tereni, ktora walczy z
nowotworem w szpitalu. Sw Rito otocz opieka cala moja rodzine, te w ktorej sie wychowalam, i ta
ktora stworzylam - wypraszaj nam milosc, zdrowie, zgode i boze blogoslawienstwo, a takze wiecej
ciepla i zrozumienia dla siebie nawzajem. Prosze takze o dobra prace dla mojego meza i pomyslne
zdanie sesji dla mnie i siostry. Sw Rito naucz mnie kontaktow z innymi ludzmi, pomoz mi
przezwyciezac w sobie niesmialosc i niechec, do tych mniej przychylnych... Sw Rito Patronko w
sprawach trudnych i beznadziejnych oreduj za nami nieustannie! A bliskim zmarlym pozwol ogladac
milosierne oblicze Boga i Maryji Matki Przenajswietszej. Amen
Wierna czcicielka Aneta
244 Dziekuję święta Rito za wszystkie łaski od Ciebie płynące.Proszę o modlitwę za moje dzieci aby
byly zdrowe i szczęśliwe. Proszę o modlitwę za dobre zmiany życiowe. Za zdrowie Jana ,Willi , Gerta.
Proszę o modlitwę za ukochaną Babcię 90 lat aby jeszcze długo z nami była. Proszę o modlitwę za
mojego byłego męża aby urodziło mu się zdrowe dzieciatko. Proszę uzdrawiaj mnie święta Rito
pomóż wybaczać bliznim i nawracać się każdego dnia.Proszę o pomoc w znalezieniu pracy.
245 Bardzo proszę o modlitwę za Pawła i Łukasza, którzy wybierają się na rekolekcje, o owocne
przeżycie tego czasu i otwarcie na działanie Ducha Świętego. Bóg zapłać.
246 Święta Rito, proszę Cię o pomyślność dla mojej rodziny: aby mój syn skończył studia i znalazł
swoje miejsce w życiu, córka zrealizowala swoje plany, a mąż znalazł dobrą pracę.

