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135 Prosze o modlitwe za powrot mojego ukochanego
Anna
136 Święta Rito, Ty rozumiesz troskę matki o swoje dzieci - proszę Cię, wymódl głęboką, żywą wiarę
dla moich dzieci.
H.F.
137 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę, proszę abym otrzymała ją na stałe.
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobra pracę dla moich sióstr i siostrzenic oraz ,szwagra.
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.
św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
ANNA
138 Proszę o modlitwę w intencji uporządkowania spraw związanych z firmą, rodziną i
zamówieniami. Św. Rio pomóż uporządkować te sprawy bym mógł spokojnie wyznawać prawdę o
Bogu. Robert
139 Św Rito proszę wyproś łaski uzdrowienia i zdrowia dla mojej chorej mamy żeby nie cierpiała z
powodu bólu rąk i nóg u UMIŁOWANEGO NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA I BOŻE
BŁOGOSŁAWIENSTWO dla całej rodziny
140 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, łaskę wiary dla Oli, Filipa i Zbyszka. Dobrego męża dla córki, dobrą
żonę dla syna żeby nie byli samotni. O siłę dla mnie. Błagam
141 Swieta Rito blagam pomoz mi w pracy. Prosze o Zdrowie I spokoj ducha. Dziekuje za miniony
miesiac.
142 drogie Siostry prosiłabym o modlitwę, za nowe, lepsze niż obecne miejsce pracy dla mnie w tym
roku, aby nie bylo tam tak trudnych i toskycznych osób jak obecnie i aby to nowe miejsce dało mi
poczucie bezopieczeństwa i stabilnośc finansową. Chcialabym,aby tam byli naprawde fajni ludzie i
zdrowa atmosfera...
Prosze o uzdrawiania moich relacji z ludźmi i uzdrawianie mojej duszy przez łaskę Pana Boga, aby Ci,
którzy sie ode mnei odwrócili wreszcie mądrzej spojrzeli i wrócili do mnie
prosze też o łaskę prawdziwej miłości i przyjaźni, ludzi mi zyczliwych i na których mogę liczyc ja i
oni na mnie kiedy tego potrzbeujemy...
o to, aby moja szefowa zaczeła mnie lepiej traktowac i pracownicyw obecnej pracy.
zdrowie dla mojej rodziny,s zczeólnie mamy i brata aby otaczali ich dobrze życzliwi ludzie.
143 Swieta Rito upros u Serca Jezusowego dla Mojej Rodziny laske zbawienia, nawrocenia,
uzdrowienia na duszy i ciele

144 Sw. Rito,
proszę wstaw się u Pana za moją Rodziną za moim małżeństwem.
Dziękuję za szczęśliwe rozwiązanie K. Proszę jednocześnie o pomyslne uregulowanie spraw K i Ł.
Proszę o pomyślność w pracy i przy projektach (B-P, L, K, So,Sa,Ł,B i inne)
Ponad wszystko proszę o uzdrowienie mojego Synka K.
145 Święta Rito proszę Cie o jedność w małżeństwie z moim mężem Pawłem .
146 Proszę Świeta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty dziękuję za Twoje wstawiennictwo
Damian
147 Święta Rito proszę o pomoc w trudnościach materialnych. Alina
148 Proszę Cię Święta Rito o pomoc w egzaminach gimnazjalnych dla Julii i mądre wybory w dalszej
edukacji. Czuwaj proszę, aby córki podążały Bożymi drogami i wzrastały w mądrości u Boga i u
ludzi.
A.K.
149 Święta Rito Bardzo Proszę o Dar Zdrowia dla mojej Mamy, aby wyszła z
tej ciężkiej choroby, aby wytrwała w tych ciężkich chwilach,aby
Wyzdrowiała
Proszę o siłę dla Niej i nas
Krzysztof z Bielska
150 Proszę o modlitwę w intencji miłości. Pragnę by Pan zalał mnie morzem miłości
151 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
152 Św. Rito proszę o zdrowie i poprawę sytuacji finansowej moich rodziców.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
153 bardzo proszę o modlitwę:
- za Adama i Szymona o znalezienie dobrej pracy
- za Dariusza i Annę o nawrócenie serca, jedność, przebaczenie, uzdrowienie serc i łaskę odbudowania
małżeństwa
- za Aleksandrę o pomyślne rozwiązanie, zdrowie i pomoc w sprawach zawodowych
Bóg zapłać,
Aleksandra
154 Św. Rito proszę miej w opiece mnie i mężczyznę którego kocham, pomóż nam doczekać się
zdrowych dzieci i stać się kochającą rodziną. Racz pomóc Sebastianowi w jego pracy żeby wszystko
zaczęło się dobrze układać.
155 proszę o modlitwę za nasze małżeństwo i dar potomstwa
156 Sw.Rito prosze cie o cud uzdrowienis fla mojej mamy. Błagam Cie sw.Rito o cud nawrucenia
Łukasza zeby zrozumiał swoj błąd dbsl o dobro dzieci. Prosze Cie sw.Rito o zdrowie dla mojej
rodziny i dla moich dzieci aby byli dobrymi ludzmi Patryk zeby odnalazl wlasciwa droge przez życie a
ha sw.Rito pragne zdrowia i napodkac mezczyzne wierzacego zeby wspolnie sie zestarzec. Bog zapłać
157 Proszę cię o pomoc sw. Rito o pomoc w rozwiązaniu mojej osobistej spawy i pomoc w podjęciu
decyzji prosi czcicelka

158 Św. Rito proszę wstaw dię za mną. Cięzko mi żyć. Jestem zupełnie sama. Pomóż proszę.
159 O Boga w sercu dla wszystkich członków rodziny. O zgodę i wzajemny szacunek między moim
mężem a ojcem. Alina
160 ogrmone blaganie do Sw Rity o zdrowie dla Stefanka i dobra decyzje odnosnie pracy
Z pozdrowieniami, JK
161 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych. Dziękuję także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za pracę. Proszę o siłę,
w tym trudnym dla mojej Rodziny czasie.
1. Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego syna oraz nieprzerwaną wolę walki o zdobycie
wymarzonej pracy chęć dalszej nauki. Bardzo proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak również
proszę by zawsze były środki finansowe na Jego utrzymanie i na Jego edukację.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i mojej Rodziny Wymódl proszę również dla mnie – możliwość awansu w pracy, miłość, szacunek, bliskość, czułość mojego Męża,
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających -mi i moim najbliższym - finansów.
2. Proszę wstaw się za zmarłymi mojego Tatę i mojego Teścia, niech Pan Bóg wybaczy im wszystkie
grzechy.
Św. Rito wspieraj
M
162 Proszę o modlitwę o zdrowie dla siebie i żony oraz dużą ilość zleceń i powodzenie w finansach.
163 Święta Rito, proszę wyproś dla mojej córki Joanny łaskę wyzdrowienia z anoreksji.
164 Proszę o modlitwę w intencji o zdrowie małej Gabrysi u której wykryto tętniaka, za jej rodzinę i
lekarzy , którzy ją leczą.
165 Proszę św Rito o łaskę zdrowia dla Rafała, o potrzebne łaski, nawrócenie, wiarę, nadzieję i
miłość.
166 Święta Rito - Orędowniczko, dziękuję Ci z całego serca za wszelkie dotychczasowe łaski
otrzymane za Twoim orędownictwem. Dziękując za to co dla mnie zrobiłaś wielka Pani, proszę Cię o
zdrowie i wszelkie łaski dla mojej rodziny. Proszę Cię o pomyślność w pracy zawodowej mojej i
męża, aby nasza praca przynosiła plony. Mój mąż tak bardzo się stara, daj mu proszę poczuć tę
satysfakcję i radość ze swoich działań w które wkłada tyle staranności i cierpliwości. Proszę Cię
również o zdrowie dla mojego męża i syna. Święta Rito, jeszcze raz dziękujemy za wszelkie
dotychczasowe łaski za Twoim orędownictwem. Chwała Panu.
167 Święta Rito na początek z całego serca dziękuje ci za wstawiennictwo i modlitwę w jntencji
mojego zdrowia Kochana Święta Rito dziękuję za wyproszone moje łaski i wiem ze jesteś przymnie i
wiem ze czuwasz nade mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o poprawę zdrowia z żeby
przestały mnie boleć nogi Św Rito bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo
wdzięczna Św Rito dziękuje za opiekę i pomoc każdego dnia Św Rito proszę z całego serca o
modlitwę i wstawiennictwo u Boga za mojego syna Krzysztofa niech pan pomoże rozwiązać jego
trudne sprawy i żeby był szczęśliwy w nowym zamieszkaniu dziękuje z całego serca Krystyna.
168 Proszę o uzdrowienie naszych relacji w grupie na studiach oraz o to, by dla każdego ten czas był
naprawdę ważny dla pogłębiania wiedzy, poszukiwania Prawdy, czasem prawdziwego
samodoskonalenia.

Proszę także o uzdrowienie zranionych życiowo - by odnajdywali głębszy sens w cierpieniu i znaleźli
siłę na nowe życie.
-Pozdrawiam,
Sylwia
169 o szturm za daniela, wojtka, pawla, piotra, mateusza, aby wyszli z samogwałtu jezu ty sie tym
zajmij
170 Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia od nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
171 Proszę o modlitwę za uzdrowienie mojej psychiki, duszy i ciała po tym co zrobiła mi moja mama.
I o dobrego, mądrego Męża (takiego, którego serce należy do Jezusa). Proszę też o modlitwę w dwóch
intencjach Panu Bogu wiadomych.
Ewelina
172 Święta Rito, proszę o pomyślne zdanie pisemnego egzaminu państwowego, który czeka mnie w
kwietniu. Proszę o to, abym mogła dobrze się do niego przygotować i rozwiązać wszystkie zadania jak
najlepiej. Proszę o wyrozumiałych sprawdzających oraz o dopuszczenie do części ustnej egzaminu.
Proszę także o zdrowie fizyczne i psychiczne.
Paulina
173 Proszę o modlitwę w intencji najbardziej dla mnie beznadziejnej, tj. w intencji moich rodziców.
174 Święta Rito, upros mi u Pana Jezusa, by leczył mojego syna ze wszystkich uzależnień i depresji
oraz z samotności.
175 sw Rito prosze MK przestaje mi szkodzic w pracy
RS daje mi 9 godzin biologii i 9 gdzin chemii w roku szkolnym 2018/2019 w szp im Tk nr 2 w p
prosze o zdrowie moje i rodziców i ochorne podczas jazdy samochodem
dziekuje aak
176 Święta Rito, proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny, spokój i pewność w pracy, a także
miłość, niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześlij mi w końcu miłość.
177 św Rito
Nie proszę Ciebie o uzdrowienie (może tylko, żeby rozpoznanie nie było tragiczne) bo walczę razem z
lekarzami i wierzę gorąco w powodzenie naszej batalii. Proszę Ciebie o to, o co prosiłam od dawna.
Bardzo proszę...spraw, żeby On nadal o mnie myślał, żeby tęsknił i żeby w końcu nasza rozłąka
dobiegła końca. Dzięki Twojemu wstawiennictwu w końcu usłyszałam "kocham Cię", dzięki
Twojemu wstawiennictwu w końcu otworzył się na mnie. To trudna miłość, wiem. Skomplikowana i
dla mnie to jedna wielka
niewiadoma. Dlatego proszę- pomóż mi...nigdy nikogo tak nie kochałam, tak mocno, że wybaczam
wszystko, że jestem w stanie pokonywać swoje słabości, pracować nad sobą i jestem gotowa na każde
poświęcenie. proszę Ciebie św Rito o pomoc.
K.G.
178 O Św. Rito miej w opiece mego syna Andrzeja i pomóż Mu w Jego trudnych sprawach sądowych
. Prosi Cecylia
179 Proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę.
Szczegolnie proszę o siły i mądrość w wychowaniu syna, a dla niego o łaski Ducha Świętego.
180 Proszę o włączenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla ojca Łukasza

- o zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo dla rodziny Gąbków, Miszczaków i Brzozowicz
- o dobrego męża dla Joanny, Magdaleny i Justyny
- o bezpieczną podróż i pobyt Magdaleny w Nepalu
181 O rozeznanie woli Bożej w moim życiu, o siły do pracy nad sobą, o doświadczenie Bożej miłości
i dobrego męża
182 O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igorza przed orzeczeniem rozwodu.
183 Proszę o uzdrowienie mojego nienarodzonego dziecka. Proszę o dobry wynik badań rezonansu
magnetycznego dziecka, o kwalifikacje do operacji wewnatrzmacicznej o pozytywny jej przebieg dla
mnie i dla dziecka. Proszę o to bym umiała znaleść dobrą fundację dla dzecka i dostała się pod jej
opiekę o możliwość dalszego leczenia i dobre rokowania zdrowotne dla dzecka.
184 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
185 Z PODZIĘKOWANIEM ZA OTRZYMANE ŁASKI Z PROSBĄ O ZDROWIE,PRAWIDŁOWY
ROZWÓJ POCZĘTEGO DZIECKA , PRAWIDŁOWY PRZEBIEG CIĄZY, SZCZĘSLIWE
ROZWIĄZANIE, ZDROWIE DLA MATKI I DZIECKA DLA PAULINY I PAULI ORAZ Z
PROSBA O MĄDROŚC BOŻĄ, POKORĘ , WIARE ORAZ POTRZEBNE ŁASKI DLA PAULI.
BÓG ZAPŁAĆ
A.
186 Św. Rito,
w swojej łaskawości wstaw się za mną i Wojtkiem w tej trudnej sytuacji pozwól Nam się porozumieć.
Niech nasze serca doznają spokoju, kłopoty finansowe i zdrowotne odejdą w niwecz, a Nam daj
czystą, niczym niezmąconą miłość.
Karolina
187 proszę o modlitwę za zdrowie i prawidłowy rozwój dla Stasia, Helenki, Antosi i Franciszka.
Dziękuję - Paweł
188 Za brata Krzyszfofa o nawrócenie i wyjście z nałogu.
Artur
189 Świata Rito proszę Cię aby sprawa mamy w końcu się zakończyła i mama mogła wrócić do
swojego domu. Proszę o zdrowie dla córki Antoniny.
190 ŚWIĘTA Rito, modl się za mną w wiadomej Ci intencji i wypros mi potrzebne dary i łaski,
Katarzyna
191 Proszę o modlitwę za mnie abym była matką według mądrości Bożej, aby dobry Bóg otoczył
opieką mnie, męża i dzieci nasze byśmy tworzyli razem rodzinę która dąży do świętości. Proszę
dobrego BOGA o łaskę cierpliwości, mądrości, pokoju w sercu i radości dla całej naszej rodziny.

192 Proszę o modlitwę nowenną w kwietniu 2018r. w intencji Darii i jej bliskich.
193 PROSZĘ O PRZYJĘCIE INTENCJI NA KWIECIEŃ b.r.
ŚW. RITO.BARDZO CIĘ PROSZĘ O:
1.O POMYŚLNE BADANIA, ZDROWIE I ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW W PRACY - DLA
JOANNY I JEJ RODZINY
2.POMYŚLNE BADANIA I POWRÓT DO ZDROWIA ANIELI I JÓZEFA
BÓG ZAPŁAĆ
JOANNA
194 Kochana św. Rito
Dziękuję Bogu za dotychczasowe łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę o uzdrowienie mojego życia, fizycznego ,duchowego i materialnego. Bóg wie co jest mi
potrzebne.Niech się tak stanie
Hania.
195 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża Adama, żeby znalazł dobrą, satysfkacjonującą
pracę i wyrwał się z sideł depresji.
Bóg zapłać!
Monika
196 Proszę Cię Św. Rito daj mi i mężowi godną pracę w rym roku, abyśmy mieli choć trochę radości
w tym marnym życiu.
Bóg zapłać
Ola i Maciej
197 Chciałabym prosić o modlitwę w intencji otrzymania dobrej pracy przeze mnie.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa
198 O zjednoczenie naszej rodziny I o powrot do domu ojca I meza.
199 Proszę Cię Święta Rito o Twoje orędownictwo w intencji o łaskę wiary dla Karoliny i o miłość i
zgodę w mojej rodzinie.
Jacek.
200 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Oby ualo mu sie zobaczyc wartosc w
dzieciach i rodzinie. Daj mi Panie spokojnie wychować dzieci. Prosze takze o pomoc w pracy aby
udalo mi sie ja utrzymac przy boskiej pomocy. Panie prosze zajmij sie tym.
Magda
201 Św. Rito, proszę o pomyślność w sprawach zawodowych i o zdrowia dla Piotra.
Agnieszka
202 Prosze o modlitwe o spokoj serca i duszy mojej i meza damian , o spokoj w rodzinie
Ela
203 Proszę o modlitwę za szybkie znalezienie żony dla Wisława i Piotra, albo o jakiś znak jak
rozwiązać ten problem.
bardzo też proszę o modlitwy za Krzysztofa mojego wspaniałego przyjaciela by awansował i wyzwolił
się z nałogu alkoholowego.

204 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. Proszę Cię
także o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata.
Aby moje małżeństwo nie przezywalo kryzysów i było zgodne. Dziękuję za udany zabieg, który
przeszłam. Aby wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Z Panem Bogiem Milena
205 Proszę o modlitwę w intencji Elżbiety o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej żołądka o
łaskę życia i Bożą opiekę dla całej rodziny. Bóg zapłać
206 Zwracam się z wielką prośbą o modlitwę do Pana Boga za rozwagę i mądrość mojego syna oraz
za zdrowie i godne życie dla całej mojej rodziny: męża, syna i dla mnie.
Szczęść Boże
Alicja
207 Św rito,
Dziękuje za wszystkie łaski i proszę P opiekę nad moimi przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi, rodzina,
przemiana ich serc, nawrócenie Remigiusza i o zdrowie i poprawę świadomości babci!
208 Zwracam się z prośba o modlitwę w intencji 4 – letniego Krzysia. Ma dużą wadę wzroku (
krótkowzroczność ). Grozi to niedowidzeniem. Po poprzedniej mojej prośbie, kiedy Siostry się
modliły, wada zmniejszyła się o 0,5 dioptrii. Bardzo proszę o dalszą modlitwę do Pana Jezusa za
małego Krzysia.
209 Święta Rito,
Dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo w chwilach kiedy najbardziej tego potrzebowałam. Proszę
chroń moje małżeństwo, a u dzieci wypraszaj łaski zdrowia. Chroń nas przed nieprzyjaciółmi.
Patrycja
210 Św. Rito proszę Cię o modlitwę i pomoc w następujących intencjach: o powrót do zdrowia mojej
ukochanej żony Barbary, o zdrowie dla synka Mateuszka, pani kasjerki z marketu, Kingi i jej mamy,
Barbary, Lidki, Ewy, syna Mateusza i brata Bogusława i przemianę jego serca, o przemianę serca
Macieja. O wzajemną miłość i zgodę w rodzinie.
211 W intencji mego syna Mateusza.
212 Bardzo prosze o modlitwe za zdrowie rodzicow,a takze zgode i spokoj w rodzinie i poprawe
sytuacji finansowej.
M.K
213 Sw. Rito, proszę Cię daj zdrowie mojej mamie Lucynie. Proszę aby rak sie cofnął ze stopy, aby
przerzuty z pluc zniknęły. Daj jej siłę do dalszej walki i dla calej rodziny Bóg zapłać JGS>
214 Św. Rito towarzyszysz nam każdego dnia i za to dziękujemy że jesteś i modlimy się codziennie w
poniższych intencjach wysłuchaj nas i uproś nam potrzebne łaski jakie zanosimy 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.
215 ŚWIĘTA RITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH- gdzie nie sięga medycyna – tylko
BÓG JEST W STANIE POMÓC. BŁAGAM O MODLITWĘ I ŁASKĘ UZDROWIENIA dla mojej
maleńkiej wnuczki ANI
Babcia Danusia
216 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę o dojrzałość emocjonalną, mądrego męża i odnalezienie
misji życiowej.
Ksenia z Częstochowy
217 Święta Rito, dziękuję za Twoje orędownictwo. Proszę o potrzebne łaski do pełnienia woli Bożej
dla moich bliskich, rodziny, znajomych.
Proszę o pomoc w znalezieniu dobrej żony i o to, żebym był dobrym mężem.
Bóg zapłać.
Pozdrawiam
Dominik
218 Bardzo prosze o modlitwe za mojego synka Mikolaja ktory ma 5lat i nie mowi.
O dar mowy i madrosci .
Wierzymy ze Sw Rita jest w stanie uprosic Boga o wszelkie laski .
Modlimy sie rowniez Nowenna do Sw Rity.
Bog Zaplac
Mama
Agnieszka
219 Św. Rito pokornie proszę o wstawiennictwo w modlitwach w następujących intencjach:
- o uwolnienie, zwrócenie wolnej woli, rozjaśnienie umysłów moich dzieci Kacpra i Filipa oraz o
powrót dzieci do matki i do domu
- o uwolnienie, zwrócenie wolnej woli, rozjaśnienie umysłu osoby Panu Bogu wiadomej
- o spotkanie moje z dziećmi, o spotkanie z osobą Panu Bogu wiadomą w celu rozmowy o wspólnej
przyszłości
- o nawrócenie wszystkich osób, które wyrządziły krzywdę mi, moim dzieciom oraz osobie Panu
Bogu wiadomej
- o oczyszczenie, przerwanie skutków, zerwanie więzów przekleństw, kątw, rzucanych uroków, złych
życzeń , złych myśli, zniewag w dzieciach i we mnie oraz w osobie Panu Bogu wiadomej, o
oczyszczenie ze skutków stosowanej przeciw mnie, moim dzieciom i osobie Panu Bogu wiadomej
czarnych mszy i innej czarnej magii.
- o nawrócenie parafian z mojej parafii, o zbudowanie mocnego kościoła w ludziach oraz o pomoc
księdzu proboszczowi w budowaniu nowego kościoła
- o nawrócenie parafian z Polanowic i o zbudowanie mocnego kościoła w ludziach, błogosławieństwo
dla księży tam pracujących

- o błogosławieństwo dla mnie, dla moich dzieci Kacpra i Filipa oraz o błogosławieństwo dla osoby
Panu Bogu wiadomej
Iwona
matka
220 Święta Rito, serdecznie proszę o łaskę zdrowia dla mnie. Oto serdeczne prosi Twoja wierna
czcicielka Basia
221 Intencja o znalezienie męża i pracy.
Aneta
222 serdecznie proszę o modlitwę, żeby małżonkowie Bożena z Sebastianem zostali obdarowani
potomstwem ,na które oczekują 8lat.
223 Święta Rito proszę o wstawiennicto i wyjednanie łaski u Jezusa aby uzdrowił moją córkę Karolę
Z..
224 Prosze o zdrowie dla meza i dla siebie, dzieci, o dobre oceny, oto aby syn Daniel byl grzeczny.
Prosze tez o duzo zlecen dla meza i aby byl mily i dobry. prosze tez o zdrowie dla tesciowej
225 Miłosierna Rito błagam wyproś łaskę zgody i miłości między ojcem i synem a moim wnukiem.
Wyproś łaskę prawdziwej miłości, cierpliwości do dzieci , mądrego postępowania z dziećmi a
szczególnie ojca z synem. Wyzwól ojca z nienawiści do syna, ze znęcania się psychicznego nad
swoim synem Wyproś łaskę mądrego, właściwego postępowania ojca i syna, łaskę skruszenia serc.
Matko błagam ulituj się nad moim wnukiem. Proszę o Dary Ducha Sw dla nich i całej naszej rodziny.
Proszę o łaskę ślubu kościelnego dla syna, założenie szczęśliwej katolickiej rodziny dla córki. a w
przyszłości dla wnuków, łaskę zdrowia, głębokiej wiary, zgody i miłości w całej rodzinie. Proszę o
wyprowadzenie się moich dzieci ze wsi i szczęśliwe życie w innym środowisku. Bóg zapłać
226 Nasza kochana Święta Rito, módl się za nami. Proszę Cie, abyś poprosiła Jezusa Pana Naszego
Jedynego i naszą kochaną Matkę Bożą, aby mój synek wyleczył się ze swoich zaburzeń i był zdrowym
chłopcem.
Magdalena
227 zwracam sie z prośbą o modlitewne wstwiennictwo Sióstr, aby przez pośrednictwo świetej Rity i
Jezusa Miłosiernego zechciały siostry powierzyć Dobremu Ojcu Niebieskiemu trudne sprawy relacji z
mężem, wielką prośbę o uzdrowienie mojego małżęństwa i nawrócenie serca Mężą do Boga oraz
wyzwolenie go z sideł okultyzmu i innego zła, o wsparcie świętej Rity w sprawach spadkowych i
ochronę przed nieuczciwością macochy oraz o Jej wsparcie w otrzymaniu stałej, godnej pracy.
228 Święta Rito,
Błagam Cię o dobrego męża, otocz proszę swoją opieką moich Rodziców i rodzinę mojego brata,
udziel nam potrzebnych łask.
Twej opiece zawierzam moje zdrowie i decyzje dotyczące mojego stanowiska w pracy , jak również
moją dalszą pracę w tym zawodzie.
Twojej modlitwie polecam Barbarę, Bogumiłę, Katarzynę i Łukasza, Tomka- otocz ich swoja opieką,
pomóż rozwiązać problemy i udziel potrzebnych łask.
Twej opiece polecam zmarłych i przyjaciół z naszej rodziny.
Twoja Czcicielka.
229 Dziękuję za otrzymane łaski, proszę o radość wieczną dla ś.p cioci Hani i babci Krysi, o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny, o wyzwolenie z nałogów dla Rafała i dla mnie. Bóg zapłać

230 Św Rito bardzo dziękuję Ci za dotychczasową pomoc i wsparcie. Proszę Cie również o to aby mój
Mąż poradził sobie ze swoimi uzależnieniami, o siłe w walce z nałogami, a także aby wyszedł ze złego
towarzystwa. Wierzę, że wszystko będzie dobrze. Bóg zapłać
231 Bądź wola Twoja
232 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców ,dziadka i dla mnie. Żeby wszystkie moje
sprawy zdrowotne się wyjaśniły. Proszę Cię Święta Rito o dobrego męża, który będzie mnie kochał,
szanował i wspierał w trudach życia. Takiego, który będzie również szanował moich rodziców i
otaczający nas świat. Dziękuję za wszystkie łaski, które od Ciebie dostałam. Miej mnie w swojej
opiece i chroń od wszelkiego zła. Twoja czcicielka Monika.
233 Święta Rito, przez miłość proszę dopomóż mnie i mojej mamie w bardzo trudnej sytuacji, w
której teraz jesteśmy. Modlimy się i wyczekujemy Bożego zmiłowania. Proszę wesprzyj nas Wojciech
234 Poproszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Kornelii z epilepsji.
235 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję za wszystkie doznane łaski i za Twoją stałą obecność w moim życiu.
Proszę nadal wspieraj mnie i pomagaj, i pozwól bym przetrwał najtrudniejsze chwile.
Twój Krzysztof
236 Proszę o modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Anny i Grzegorza, aby nie
doszło do rozwodu w tym roku na rozprawie w maju. O nawrócenie się męża i jego powrót do mnie ze
skruchą i pokorą oraz chęcią ratowania małżeństwa. O wybaczenie sobie wzajemnych urazów. O
odrodzenie się w nas wzajemnej miłości, szacunku, tęsknoty, wierności i jedności małżeńskiej. O dar
macierzyństwa dla mnie.
Anna
237 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą,zaradną,inteligentną,pracowitą,wierzącą,piękną,z
poczuciem humoru,
- o siły do pokonywania życiowych trudności dla Anety i Łukasza,
- o pokorę,posłuszeństwo dla Julii M.,Jakuba M. i Jakuba G,
- o zgodę w rodzinach Łukasza i Anety P.,
- o dary Ducha Świętego dla Łukasz i Anety P. oraz dla członków naszych rodzin,
- o nawrócenie dla Jakuba M.,oraz dary Ducha Świętego dla niego by spokorniał
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina,
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy,by jej mąż wreszcie zmądrzał i docenił swoją
żonę. Oraz o siły dla Anety do niesienia swojego krzyża cierpienia..
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
238 Prosze o Modlitwe za Ewe i Weronike aby zaniechaly Zemsty ktora maja zaplanowane na nowo
na Syna Krzysztofa. Prosze o Modlitwe aby Zapadl Sprawiedliwy wyrok dla syna Krzysztofa .
239 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły i wsparcie dla Rodziców
i Kuby...!
Z góry bardzo dziękuję
AB

240 Z całego serca proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej bratanicy L.M i całej mojej rodziny
Bóg zapłać
Dorota
241 moja mama długo już jest w szpitalu. proszę za twoim wstawiennictwem św Rito o przywrócenie
jej wiary w siebie, by zaczęła systematycznie chodzić i przestała miec lęki, obawy itp. niech wreszcie
dojdzie do zdrowia. pragnę by wszytko sie ułożyło u mamy jak i z moja pracą i zdrowiem
242 o pozytywne rozwiązanie wszystkich spraw dla brata, ojca i dla mnie

