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Intencje z dnia 3 stycznia:
110 proszę Cię święta Rito by ten nowy byl lepszy od poprzedniego. żeby zdrowie dopisało moim
rodzicom i mi. żeby mama wyszła ze szpitala ,nabrala sił. żeby w moim małżeństwie i domu
rodzinnym dobrze się działo.
111 *Święta Rito proszę wypros u Pana łaskę dla mojego wnuczka Fabianka wcześniaka, wypros dar
życia i zdrowia.prosze...Aga
112 Z podziekowaniem za udzielone łaski z prośbą o nowe dla robimy Grobosz.
Prośba o uzdrownienie duszy i ciała dla matki i teściowej.
113 Moja intencja: o moje uzdrowienie i znalezienie pracy. Dziekuję. Aneta
114 Sw. Rito upros laske zbawienia,przebaczenia ,szczesliwa smierc , nawrocenia ,zywa wiare
,uzdrowienia dla mojej rodziny
115 Dziękuję Święta Rito za otrzymane łaski proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny.
Damian
116 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny. A najbardziej o rozwiązanie trudnej sprawy
mojego brata.
Renata
117 Bardzo proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji w pracy.
118 Kochana Święta Rito. Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.
K.
119 Sw. Rito wstaw sie za Piotrem w Dniu jutrzejszym , aby go strach nie sparalizowal, wykazal sie
jasniscia umyslu i zdal egzamin.
Bog zaplac
Mama
120 Święta Rito, która już tyle razy pomogłaś... Wyjednaj proszę łaskę nawrócenie dla Michała, który
dawno nie był u spowiedzi i nie przyjął komunii świętej. Namawiam go do tego ale bezskutecznie.
Twój czciciel
121 O przewspaniała Święta Rito, wyjednaj mi łaskę powodzenia we wszystkich wyzwaniach jakie
mnie czekają oraz spokoju który jest potrzebny dla mojego zdrowia.
Twój wdzięczny czciciel
122 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć
od kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham.
Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel

123 Ukochana Święta Rito... Wyjednaj proszę łaskę przystąpienia po latach do spowiedzi i przyjęcia
komunii przez Igę, która bardzo tego potrzebuje.
Twój czciciel
124 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i wyproszone łaski i błagam Cię wyproś zdrowie
dla Justyny, Olivii i Pawła oraz pomyślność na egzaminach dla Olivii.
125 Święta Rito! Proszę Cię wybłagaj łaskę czystości dla Marty i Michała oraz wszelkie łaski
potrzebne podczas sesji egzaminacyjnej dla Marty. Proszę Cię wybłagaj łaskę uzdrowienia dla
Mirosławy.
126 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 również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Proszę o zdrowie dla taty.
Ania
127 Kochana Św Rito patronko spraw najtrudniejszych piszę do ciebie z prośbą o modlitwę za mnie w
trudnych sprawach z somsiade w sądzie o pozytywne załatwienie sprawy Panie Boże daj mu
natchnienie żeby nie gnębił ludzi nie jestem sama prześladowana Buk zapłać Krystyna.
128 Proszę Cię Święta o pomoc i wstawiennictwo za syna Stanisława, aby zerwał z nałogiem
narkomanii.
129 Święta Rito, pomóż mi w walce z nałogiem tytoniowym i zaburzeniami odżywiania. Abym nie
zastępowała papierosów kompulsywnym jedzeniem.
130 Św. Rito, proszę Ciebie wspomożycielko w sprawach trudnych, dopomóż mi u Boga, abym
znalazł jego łaskę, znalazł dobrą żonę, stworzył stabilną rodzinę i dysponował środkami, aby to
zrealizować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. <Wojciech>
131 Św. Rito dziękuję za wszelkie łaski które otrzymałam dzięki Twemu wstawiennictwu, szczególnie
za pracę.
Św. Rito proszę o pracę na czas nieokreślony, proszę o łaskę Ducha Św. dla całej mojej rodziny,
proszę o dobrych mężów dla moich siostrzenic i córek oraz o dobre żony dla syna i bratanka, proszę o
zdrowie dla teściowej i męża. Proszę o nawrócenie mojej chrześnicy.
ANIA
132 Święta Rito dziękujemy Tobie za miniony Rok , dziękujemy Za wszystkie łaski jakie przez Twoje
wstawiennictwo otrzymaliśmy . Dziekujemy i Kochamy Ciebie Bardzo mocno !
Święta Rito bądź z nami przez ten rok , rok 2019 wspieraj nas swoimi łaskami bardzo Ciebie prosimy!
i w dalszym ciągu będziemy modlić sie do Ciebie . Daj nam zdrowie dla Całej rodziny ! wyproś nam
intencje znane Bogu ! . Kocham Ciebie !
Agnieszka Blanka Oskar i Marek
133 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia. Św. Rito wstaw się za mną.
134 Św. Rito Gorąco proszę:
- o zdrowie dla całej rodziny, pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw,
- pomoc w trudnej sprawie wiadomej Panu Bogu i Św. Ricie.
prosi Dorota

135 Bardzo proszę o modlitwę za całą moją rodzinę, żeby nic złego się nie wydarzyło, żeby dobrze
ułożyło się z moim tatą. Boże dopomóż.
Szczęść Boże
Alicja
136 Św Rito proszę o uzdrowienie mojego męza z seksualizmu, proszę o otwarcie jego serca na
miłośc i słowo Boże. Błagam Cie także przemień jego serce. Św Rito proszę Cię także o uratowanie
mojego małzeństwa
137 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem proszę o pomoc dla męża w sprawach zawodowych, a dla
syna w sprawie dalszej edukacji.
138 Proszę o modlitwę w intencji miłości Pragnę być zalana morzem miłości
139 Kochana Święta Rito.
Bardzo Ciebie proszę wstaw się za mną u Boga, aby moje modlitwy zostały wysłuchane, bardzo
proszę o powrot kochanego, szczęśliwe macierzyństwo, pozytywne zmany w życiu, uratwanie
majątku, poprawę sytuacji finansowej. Prosze o cud w moim życiu. Twoja czcicielka
140 Proszę w intencji mojej 3,5 letniej córeczki chorej na padaczkę o jej uzdrowienie
Pozdrawiam
Mama Oli
141 Św. Rito w tym Nowym Roku 2019 proszę Cię o opiekę w intencjach jakie noszę w sercu
każdego dnia:
Za Alojza o zdrowie powrót do zdrowia i uzdrowienie 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 każdy 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 jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.
142 O zdrowie i chęci do życia dla Krystyny i Zbigniewa.
143 Chciałabym prosić o modlitwę za zdrowie moje i mojej rodziny. Za zdrowie Emilii, Piotra i
Stasia.
144 Św. Rito jak co miesiąc dziękuję Ci i proszę Ciebie o pomoc na rozprawach sądowych memu
synowi Andrzejowi ( najbliższe dwie w styczniu ) . Twoja pomoc jest bardzo , bardzo potrzebna w
dalszym ciągu . Chroń też syna rodzinę przed wszelkim złem i niedostatkiem . Cecylia

145 św Rito Bardzo Cie proszę o wsparcie w wychowaniu moich nastoletnich synów. Pomóż mi
wychować ich na wartościowych i dobrych ludzi.
Renata
146 Święta Rito !!!Moja prośba Twoja Wola
147 Bogu znane intencje
148 proszę o dołączenie intencji: o zdrowie dla Marty i jej rodziny i rozwiązanie trudnej sytuacji
zawodowej dla Marty.
149 Święta Rito, Droga Przyjaciółko, proszę o zdrowie duchowe i fizyczne, proszę o powodzenie w
pracy i w szkole, szczęście rodzinne, Dary Ducha Świętego w obowiązkach oraz rozwijaniu talentów.
Dla mnie i mojej rodziny. Basia
150 Św. Rito dziękuję za ogromne łaski otrzymane od Boga w 2018 roku, szczególnie za cud poczęcia
i narodzin dziecka oraz nową pracę. Św Rito dziękuj Bogu w naszym imieniu, abyśmy nie okazali się
niewdzięcznikami! Proszę o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla nas i naszych bliskich na cały 2019
rok.
151 proszę o włączenie do nowenny następujących intencji:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Gąbków, Miszczaków, Janowskich, Samców
- o dobrego męża dla Joanny, Magdaleny i Justyny
- o dobrą żonę dla Bartłomieja
- o pomyślność i bezpieczeństwo w realizacji planów
152 Błagam Cię sw Rito o wstawiennictwo i pomoc w sprawie mojego ukochanego męża, jego pracy.
Pomóż mu w dyżurach aby nie były wyczerpujące i aby pomagał chorym w powrocie do zdrowia.
Proszę o zdrowie w rodzinie i naszych pacjentów. Błagam aby moja cukrzyca unormowała się a
ropienie które się tworzą wygoiły się i ponownie nie wracały.
Bóg zapłać z całego serca!
Basia
153 Kochana Święta Rito dziękuję za wyproszone moje prośby i wiem ze jesteś przymnie i wiem ze
czuwasz nade mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o zdrowie Św Rito bardzo dziękuję
za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc
każdego dnia Św Rito proszę z całego serca o modlitwę za mojego syna Krzysztofa o pozytywne
załatwienie spraw dziękuje z całego serca Krystyna.
154 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski i proszę miej w opiece mnie i mężczyznę który jest mi bliski.
Pomóż mu pokonać trudności związane z pracą. Pomóż w podjęciu słusznych decyzji. Połącz nasze
dusze i serca byśmy szli przez życie wspierając się wzajemnie. Powierzam Twojej opiece wszystkich
moich bliskich. Amen.
155 Święta Rito proszę Cię o modlitwę za mnie, mojego męża i nasze poczęte dzieciątko. Proszę
wstawiaj się za nami u Najmilosierniejszego Pana. Wyproś łaskę zdrowia dla dziecka, łaskę
donoszenia ciąży i zdrowia dla mnie. Święta Rito proszę módl się za nami!
156 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.
157 O lepsza prace prosi Robert
158 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej Mamy !!!

159 Proszę żeby wyniki badań piersi były dobre i żeby nie było w wynikach nic złośliwego.
Kinga
160 O Święta Rito, proszę Cię zachowaj od Złego całą moją rodzinę w 2019 r., daj pomoc, wsparcie,
radę i czuwaj nad nami każdego dnia. Proszę Cię o zdrowie, uleczenie z chorób, pomyślność w
zabiegach i wytrwałość dla mojej rodziny w dążeniu do wyznaczonych celów. Dla męża proszę Cię o
siłę, bystrość rozumu i spokój oraz zadowolenie w pełnieniu codziennych obowiązków. Dla mnie
odwagę do dokonywania zmian w swoim życiu, proszę Cię o Święta Rito pokaż mi drogę, którą
powinnam pójść...Dla syna proszę Cię o zdrowie i cierpliwość oraz dziecięcą radość każdego dnia.
Strzeż nad od Złego! Wielbimy imię Twe o wielka wspomożycielko Święta Rito. Dziękujemy za
wszystko czego dokonałaś w naszym życiu. Z Tobą wszystko jest możliwe. Chwała Panu i wielkie
podziękowania za Świętą Ritę.
161 Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach:
- odbudowanie rodziny, aby móc wspólnie z kimś iść przez życie,
- zdrowie dla kuzynki
- łaski dla cioci i babci
- poradzenie sobie z narastającą depresją
Ireneusz
162 Święta Rito proszę Cię o opiekę nad mamą, żeby sprawa z moim ojcem w końcu się pozytywnie
zakończyła.
O spokój w rodzinie Borowików , zgodę w małżeństwie Agnieszki i Igora
163 Św. Rito błagam o pomoc i wyproszenie dostąpienia łaski macierzyństwa.
Dziękuję za Twoją opiekę.
BH
164 Kochana św. Rito,
proszę Cię pomoż mi znaleźć wierzącego męża , proszę też o lepszą pracę i wierzącego dyrektora.
Zawierzam Ci też duszę Weroniki i Iwonki. Proszę o potrzebne łaski dla mnie, mojej rodziny i
znajomych. Proszę o znalezienie ksiedza który poprowadzi nasza pielgrzymkę. Zawierzam Ci też
wyjazd do Ziemi świętej. Twoja czcicielka
165 Święta Rito dziękuję za cuda i łaski, którymi obdarzyłaś mnie w poprzednim roku. Za
wstawiennictwem sióstr Eremitek spełniły się wszystkie prośby, o które prosiłam w lipcu i w
kolejnych miesiącach. Czekałam na bardzo ważne decyzje i już po paru tygodniach otrzymałam
wstępne pozytywne wyniki, które w kolejnych miesiącach się potwierdziły. Dodam, że wydarzyło się
też wiele innych ważnych sytuacji, z których większość pomyślnie się zakończyła lub jest w toku.
Dlatego nadal proszę o modlitwę i ufam. (N. Katarzyna)
166 Proszę o modlitwę za mnie o łaskę uzdrowienia z choroby boreliozy oraz uszkodzeń jakie
wywołała choroba w moim organizmie w tak młodym wieku. Ojcze pomóż mi, Matko Niepokalana
proszę Cię pomóż mi, Św Rito wstaw sie za mną błagam.
167 Święta Rito
Proszę uproś mi łaskę pracy
prosze mam cały etat w mojej szkole Szk Podst nr 2 im TK w P
mam wszystkie godziny biologii i chemii
zarabiam pieniądze i jestem niezależna, starcza dla mnie i mogę pomagać innym
proszę o zdrowie dla mnie i rodziców
proszę o ochronę podczas prowadzenia samochodu
dziękuję aak

168 święta Rito, dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem. Proszę nadal o
nawrócenie męża, zdrowie dla mnie i dzieci. O łaskę by nasze małżeństwo przetrwało i zgodę w
rodzinie.
169 Święta Rito proszę Cię o uzdrowienie moich relacji z Arturem. Rozpal Jego serce uczuciem do
mnie i spraw, aby zatęsknił. Proszę Cię Ty doskonale znasz ta sytuacje proszę pomóż mi w tak ważnej
dla mnie sprawie. Rito może to Ten jedyny na całe życie a jeśli nie Ten to proszę postaw na mojej
drodze osobę, którą pragniesz mi dać i spraw aby moja samotność się skończyła. Tylko w Tobie
nadzieja.
170 Święta Rito proszę Cię o dobrego męża. Spraw, abym była dobrą żoną i mamą naszych dzieci.
Proszę naucz mnie kochać pomóż otwórz na drugiego człowieka na milosc.
171 KOCHANA SWIETA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. DZISIAJ
CHCIALABYM CI PODZIEKOWAC ZA DZIEN PEŁEN REFLEKSJI, ZA MOJE CELE
ZYCIOWE, ZA ZDROWIE, ZA WSZECHOBECNA MILOŚĆ LUDZI DO MNIE, PRZEDE
WSZYSTKIM ZA UCZUCIE WIELKIEJ MILOŚCI BEZGRANICZNEJ DO MNIE MOJEGO
CUDOWNEGO NARZECZONEGO MAGNE, KTORY JEST UCZCIWY, KOCHANY, KTORY
SWIATA POZA MNA NIE WIDZI, KTORY MYSLI O MNIE. MOWI O MNIE, JEST DLA MNIE
CALYM SOBA. DZIEKUJE CI ZE MAGNE OSWIADCZYL MI SIE NA PRZEPIEKNEJ BALI,
DZIEKUJE CI ZA TO, ZE ZOSTAŁAM W 2018 WYBRANA NA DOKTORANTKĘ NA
NORWESKIM UNIWERSYTECIE, DZIEKUJE CI ZE KROK PO KROKU MOGE OTWORZYC
SWOJE BIURO, DZIEKUJE CI ZE SPOTYKAM ZYCZLIWYCH LUDZI, ZE JESTEM
MILIARDERKA, DZIEKUJE CI ZA MOZLIWOSC ZWIEDZANIA SWIATA, ZA
PODRÓŻOWANIE WSZEDZIE, DZIEKUJE CI ZA MILOŚĆ, ZA ZDROWIE, ZA SZCZESCIE, ZA
RADOSC, ZA LASKI, ZA SPEŁNIONE CELE I MARZENIA, DZIEKUJE CI ZE JESTEM
SLICZNA, WYSPORTOWANA, ZDROWA, PIEKNA, ZE MAM CUDOWNA RODZINE,
KOCHAJACEGO BRATA, KOCHAJACA MAME, ZE MOJE ZYCIE USLANE JEST
CUDOWNOSCIAMI, DZIEKUJE CI ZA WSZELKIE ŁASKI DOBRA, ZA MOZLIWOSC
ROZWOJU, ZA MARZENIA, ZA SUKCES, W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA,
WIARA NADZIEJA MILOSC JEST ZE MNA
172 Pragnę Ci św. Rito podziękować za wsparcie, modlitwę i pomoc. Jest wiele rzeczy, z którymi
przychodzę do Ciebie. Nie miej mi tego za złe, że sam sobie nie radzę z problemami i muszę szukać
Twojej pomocy. Pragnę Cię przede wszystkim prosić o zdrowie dla mojej kochanej żony Barbary,
synów, synowych, Kingi i jej mamy, Lidii, Marii, Justyny, brata Bogusława i o przemianę jego serca,
o przemianę serca dla chrześniaka Macieja, awans zawodowy dla syna, o pomyślność w naszych
rodzinach żeby panowała zgoda i miłość dla Pana Boga, który oddał za nas swoje życie. Proszę
również o zdrowie i potrzebne łaski. Składam też na Twoje ręce podziękowanie Siostrom, które modlą
się za nami do Ciebie
173 Blaganie w intencji zdrowia Stefanka na zawsze, ale i obecnie o dobra praca i spokoj dla jego
mamy
174 Serdecznie proszę o modlitwę w intencjach.Za męża Sebastiana o zdrowie dla niego i potrzebne
łaski.
Proszę w intencji Michała i Moniki o zgodę w ich małżeństwie.
Proszę w intencji rodziców Władysławę i Hieronima o zdrowie i opiekę Matki Bożej i wszystkich
świętych oraz we wszystkich intencjach mojego serca. Serdecznie Bóg zapłać za modlitwę. Szczęść
Boże. Amen
175 Swieta Rito.
Dziekuję za dotychczasowe, wymodlone łaski.Proszę w intencji uzdrowienia mojego życia, o zdrowie,
udane zabiegi medyczne, sukcesy w pracy, mozliwość życia bez długów, udanego związku świetego

dla mojego syna Alberta,.realizacji planów córki Aleksandry, zdrowia dla męża Krzysztofa i siły do
pozbycia sie nałogu..
Niechaj nas Bóg prowadzi i strzeże.
Hania
176 Dziekuję za wspaniałego męża i dwie zdrowe córeczki oraz za rozwiązanie trudnej sytuacji
rodzinnej . Proszę o zdrowie dla naszej rodziny, o miłość, cierpliwość, wyrozumiałość, o prawdziwą
żywą wiarę i podejmowanie dobrych decyzji.
177 Za zmarła Danutę Gajdeczka w 8 rocznicę śmierci, o zdrowie dla rodziny Gajdeczka i spełnienie
planów na 2019r.
178 Bardzo prosze o modlitwe za spokoj i zgode w rodzinie,za zdrowie moich rodzicow a takze
poprawe sytuacji finansowej abym nie musiala sprzedawac domu.
M.K
179 Proszę o modlitwę w moich intencjach: o znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy dla
mnie i Andrzeja, o zdrowie dla mnie i moich bliskich, wyjście z kłopotów finansowych oraz o
pozbycie się strachu i stresu, które mnie przygniatają.
Serdeczne Bóg zapłać,
Klaudia
180 Prosze Cie Swieta Rito pomoz mi wyprostowac moje sciezki w zyciu. Wskaz mi dalsza droge.
Pokaz mi wyraznie , na jakie studia, gdzie i czy wogole powinnam isc. Pomoz mi z praca albo z
pieniedzmi, zeby to sfinansowac. Pokaz mi wyraznie moja dalsza droge. Pomoz mi ze zdrowiem, z
wyjasnieniem i nazwaniem moich objaeow i dolegliwosci oraz z bardzo dobrze i skutecznie dobranym
leczeniem. Znow jestem zagubiona, pomoz mi Swieta Rito.
181 Proszę ..
Tomasz
182 Proszę o intencję uwolnienia od nałogu alkoholizmu dla Mirosława.
183 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny ,brak kłótni, wzajemnie wsparcie i docenianie
się. Wdzięczność za to co mamy. Proszę, aby nasza sytuacja finansowa w końcu się ustabilizowała.
Miej Nas w Swojej opiece ,czuwaj nad Nami i wspieraj każdego dnia. Święta Rito módl się za Nami .
Kocham Cię
K.G.
184 Ukochana Św Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski. Ukochana patronko spraw beznadziejnych,
widzisz moją nędzę i tułaczkę. Proszę o opiekę nad Martą i Mateuszem, proszę o świadome
rodzicielstwo i o pracę dla mnie która jest zgodna z wolą Boga.
185 Św. Rito z całego serca proszę Cię o opiekę Twoją, Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej
nade mną, moim ukochanym mężem Przemkiem i nad naszym synkiem Marcelem, o zgodę, szacunek
i miłość w naszej rodzinie. Proszę umacniaj nasze małżeństwo każdego dnia, daj nam obydwojgu siłę
do walki z naszymi słabościami. Pomóż nam w pracy nad sobą i nad naszym związkiem.
Św. Rito wlej proszę w serce Przemka spokój i wiarę tak by obdarzył mnie swoim pełnym zaufaniem i
już nigdy się ode mnie nie odwracał.
Św. Rito poprowadź mnie i Przemka prostą drogą do kościelnego sakramentu małżeństwa.
Św. Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo i tak wielki dar jakim jest nowe życie. Za szczęśliwe
rozwiązanie, troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek nademną i nad synem. Proszę wstaw się do Pana
Boga i Jezusa Chrystusa by nasze dziecko było zdrowe i silne, by rosło i prawidłowo się rozwijało.

Św. Rito dopomóż mi bym szybko wróciła do pełnej sprawności, by blizna po cesarskim cięciu dobrze
się wygoiła oraz by gronkowiec złocisty już nigdy więcej nie powrócił do mojego organizmu i by nie
wywołał żadnych infekcji. Dbaj proszę o mnie, o męża i naszego syna.
Św. Rito proszę o dar trwania w zdrowiu, o wyzdrowienie z dotychczasowych chorób dla mnie,
Przemka i naszych najbliższych.
Proszę wstaw się za mną bym całkowicie wydobrzała - wyleczyła do końca stan zapalny stawu
biodrowego i zapalenie pęcherza moczowego.
Proszę bym nigdy nie doświadczyła choroby nowotworowej.
Św. Rito czuwaj nad naszym nowym domem, spraw by dobrze nam się mieszkało i by nigdy nic złego
nas tam nie spotkało.
Św. Rito proszę o powodzenie w nowej pracy, o to bym przyniosła chlubę firmie i dumę mojemu
przełożonemu oraz ukochanemu Przemkowi.
Św. Rito proszę o spokój i wieczne odpoczywanie dla mojego kochanego chrzestnego Waldka.
Św. Rito proszę o dar zdrowia dla moich rodziców i dla mamy Przemka.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
186 Św. Rito proszę pomóż mi podołać wszystkim obowiązkom w tym roku, proszę pomóż mi
znaleźć dobrą chrzestną dla moich bliźniaczek, proszę spraw bym mniej obgryzała skórki, bo wstydzę
się ich pokazywać. Dziękuję Ci za wszystko
187 Poproszę o modlitwę w intencji zdrowia Kornelii
188 Św. Rito proszeęo pomoc w znalezieniu stałej pracy
Twoja Czcicielka
189 Św.Rito bardzo dziękuję za opiekę nad moją rodzina w 2018 roku. Prosze o dalsze
błogosławieństwo dla mojej rodziny w każdej sekundzie naszego życia otocz nas opieką w pracy ,w
szkole oraz pomóż w spłacie kredytu.
Twoje dzieci
190 SwRito Proszę o całkowity powrót do zdrowia dla wujka. Daj siły mamie.
191 Przez wstawiennictwo sw. RITY prosze o modlitwę w intencji mojej rodziny niech Boza Dziecina
blogslawi im każdego dnia niechh obdazy ich zdrowiem powodzeniem w pracy i w życiu osobistym.
A dla mnie proszę o zdrowie i poprawę warunków finansowych. Tak mi ciężko po śmierci męża.
Proszę o życie wieczne dla niego.
192 Święta Rito, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Błagam Cię o zdrowie dla mojej Mamy spraw, żeby znalazł się skuteczny lek na jej nieustabilizowane ciśnienie, spraw, żeby nie dokuczały jej
skutki uboczne. Proszę też, żeby znalazły się skuteczne sposoby na wszystkie pozostałe schorzenia
mojej Mamy. Proszę Cię o pomoc w pisaniu doktoratu - pomóż mi zachować wysoki poziom
rozprawy do końca; pomóż mi szybko ją skończyć; pomóż mi pomyślnie zdać egzaminy i z sukcesem
przejść obronę. Natchnij, proszę, życzliwością recenzentów i egzaminatorów. Błagam Cię też, spraw,
żebym mogła wykorzystać efekty mojej pracy naukowej z pożytkiem dla dobra własnego i innych
ludzi. Pomóż mi znaleźć pracę, która da mi szansę dalszego rozwoju naukowego i pozwoli się
utrzymać na dobrym poziomie. Pomóż mi też, proszę, wytrwać w obecnej pracy, dopóki jej nie
zmienię. Pomóż mi też, błagam, spotkać dobrego męża. E.C.
193 Bardzo proszę o modlitwę w intencji znalezienia spokojniejsze, dobrej dla mnie rozwojowo i
towarzysko pracy,w której wreszcie bede docenianiaia i traktowana z szacunkiem... i nie bede musiala
sie martwic o platnosci bo mi wystarczy
o zdrowie dla cioci i mamy i brata,calej rodziny i bliskich osob dla mnie.

o pokoj na swiecie i wrazliwosc wobec zwierzat, aby te byly przez ludzi traktowane z godnoscia i
szacunkiem
a takze o ukojenie dla wszystkich kobiet i dzieci, ktore sa przesladowane i zle traktowane, mezczyzn
rowniez. niech Bog zeslie im aniola opieke i i uwolnienie od zla
194 Święta Rito
Dziękuję za wsparcie, proszę o dobre wyniki dla mojej Siostry, o dar utrzymania ciąży i zdrowe
Dziecko. Jezu ufam Tobie
Ania
195 Św. Rito z całego serca dziękuje Ci za wszystkie dotychczas wysłuchane prośby.
Proszę Cię gorąco o zdrowie i wszystkie potrzebne łaski dla mojej córki i jej męża.
Proszę o to , aby we wszystkim sobie poradzili i żeby źli ludzie nie robili im krzywdy.
Proszę także o zdrowie i radość życia dla mnie i mojego męża , aby mieliśmy siły
przezwyciężać przeciwności losu(zwłaszcza dla mnie). Proszę za całą rodzinę ,
a szczególnie za brata, który boryka się z chorobą.Proszę i błagam o wysłuchanie
tych próśb. Z całego serca dziękuje.

