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Intencje z dnia 4 lipca:
159 Sw Rito zawsze blagam o zdrowie dla Stefanka, ale teraz rownie mocno o powrot do pracy w BI
w Wiedniu. Ogromnie!!!
Z pozdrowieniami, JK
160 Święta Rito proszę Cie o jak najszybsze znalezienie klienta na moje mieszkanie, o pomyślne
przeprowadzenie prac remontowych w nowym mieszkaniu i szczęśliwą przeprowadzkę oraz o pomoc
w sprawach finansowych.
161 Święta Rito proszę Cie o jak najszybsze znalezienie klienta na moje mieszkanie, o pomyślne
przeprowadzenie prac remontowych w nowym mieszkaniu i szczęśliwą przeprowadzkę oraz o pomoc
w sprawach finansowych.
162 Ukochana święta Rito! Bóg zapłać za wszystkie otrzymane łaski. W tym miesiącu pragnę
poprosić Cię o łaskę zdrowia dla babci aby wszystko było z nią w porządku, aby była pełna sił i aby
badanie USG nie wykazało nic złego i o zdrowie dziadzia aby operacja na oczy się udała a on żeby był
zdrowy i pełny sił. Proszę cię także o zdrowie i siły dla mamy i taty oraz dla Rodolfa i dla.mnie.
opiekuj się mna aby zabieg wyczyszczenia moczowodów i nerek powiódł.sie bez komplikacji i
żebym.povzula ulgę i żeby nie było żadnych kłopotów. Pozwoli am z R.cieszy się sobą oraz spraw aby
znalazła sposób na dzielenie zasuwa pomiędzy niego a moich najbliższych i żebyśmy wszyscy mogli
cieszyć się i doceniac każdy dzień. Proszę Cię ześlij łaskę zdrowia dla tych co kocham i pomyślności.
Abysmy z R.coraz bardziej się kochali i żeby połączyła nas niezwykła więź. pozwól mi cieszyć się
każdą chwilą i dostrzegać radość życia w zwykłych czynnościach dnia codziennego. Pozwól nam aż
czesliwie dokończyć wszystkie rozpoczęte remonty i inwestycje. Bóg zapłać! Wyprostować łaskę
zdrowia dla mnie abym bez komplikacji przeszła.zabieg usunięcia kamieni w nerce i moczowodzie i
żebym.nie była.dlugo w szpitalu proszę. Ea
Amen!
163 Proszę o modlitwę w intencji miłości
Pragnę być zalana morzem miłości
Z Panem Bogiem
Magdalena
164 Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji:
o uzdrowienie moich relacji z ludźmi
165 Kochana św Rito
Za twoim wstawiennictwem proszę Boga o pomoc w znalezieniu nowej pracy zagranica, pomoc dla
rodziców aby byli dobrym małżeństwem i aby się dogadali. Proszę daj mi również wytrwałość w
aktualnej pracy.
Kocham cię
Amen
Karolina
166 Proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty dziękuję za otrzymane łaski.
Damian

167 Sw RIto dziękuje za otrzymane łaski proszę Ciebie pomóż mi w mojej trudnej sytuacji życiowej
wiadomej Bogu proszę o miłość zdrowie zgodę w rodzinie Bobowskich o zdrowie dla Katarzyny
Marioli, Wiesławy, Anieli, Bozeny i szczęśliwy przebieg zabiegu zaćmy dla Stanislawy
168 Kochana Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski dzięki Tobie wyproszone. Błagam Cię o łaskę
nawrócenia dla mojego męża brata i bratowej pomóż im odnaleźć Jezusa w swoim życiu. Proszę o
opiekę nad moja Rodzina abyśmy pomimo tego co nas poróżniło umieli być razem i kochać się. Daj
mi siłę bym umiała wymodlic jego łagodność szacunek do mnie tak jak Ty. M.C.
169 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Spraw by myślał przede wszystkim o dobru
swoich dzieci. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła wychować dzieci i daj mi utrzymać pracę.
Magda
170 W intencji mego syna Mateusza.Bog zaplac.
171 Święta Rito,
Bardzo proszę Cię o pracę dla mnie w zawodzie mikrobiologa. Amen
172 Błagam o modlitwę w intencji mojego syna o Jego nawrócenie i uwolnienie z wszelkich nałogów.
Bóg zapłać.
173 Św.Rito proszę o modlitwę , aby Szymon skorzystał z propozycji ojca i byl z nim i pracował
,może zmieni się ,będzie wreszcie porządny mam taką nadzieję ,to jest mój jedyny syn ,moja jedyna
osoba ,którą kocham.
Ja juz jestem u kresu sił,pomóz mi Św.Rito,ale ja w Ciebie wierzę, wierzę że wszystko będzie na
dobrej drodze dzięki Twojej modlitwie .bozena
174 Bardzo proszę o modlitwę w moich obecnych intencjach, je Wam powierzam, a wŁagiewnikach
proszę o mszę- w wielu intencjach.
Szczególnie jutro:
Z moich rodziców -w 37 rocznicę ślubu-o potrzebne i poteżne łaski i błogosławieństwa dla nich, też
jako podziękowanie dla Pana za nich i o tą mszę w ich intencji proszę,
we wszystkich moich intencjach serca, szczególnie:
O pełne ocalenie relacji z Małgosią,
za relację z Bartkiem-o Boże konkretne wskazanie czy ma On głębszy plan dla nas-związany, a jeśli
nie to być może o jdj zamknięcie, o usunięcie przeszkód w związku z naszym spotkaniem, O dobrego
męża, chyba, że ten kandydat właśnie już jest...:) wtedy o konkretne potwierdzenie-jw.
o spotkanie z GOsią i stałość spotkań na zawsze, w jej intencjach,
w int. Asi,
o zdrowie dla mnie i siły fizyczne,
o zdrowie dla mojej mamy,
moje uzdrowienie całkowite
I o obfite błogosławieństwo dla mnie i rodziny.
Bóg Wam zapłać i niech Pan Wam błogosławi!
J.
175 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły i wsparcie dla Rodziców
i Kuby...!
Z góry bardzo dziękuję
AB
176 Proszę o modlitwę za siostrę i jej męża o dar potomstwa dla nich
Agnieszka

177 Bardzo prosze o intencje / modlitwe za zdrowie moje i mojego syna Patfyks
Oraz aby nie pozostac w zyciu Samotna.
Aby pojawila sie prawdziws szczera milosc.
Aby juz nikt wiecej mnie nie zranil
Aby Mateusz ktory zbładzil byl szcxery i okazal Serce i otworzyl
Dziekuje
Dorota
178 Kochana Święta Rito błagam Cię wstaw się za mną do Pana Boga i dopomóż abym otrzymała
wymarzoną pracę w firmie Dachster wiesz przecież że praca ta dalaby mi i moim bliskim możliwość
normalnego funkcjonowania
Kasia
179 O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu przez sąd.
180 Z głębi Serca pragnę podziękować Św Ricie za Jej wstawiennictwo i otrzymane łaski i za Kobietę
na którą tak długo czekałem . Ponadto proszę o dalsze błogosławieństwo i pomoc w znalezieniu dobrej
pracy w Polsce gdyż na stałe jestem poza granicami kraju ale zamierzam wrócić do ojczyzny. Dzięki
pracy i kobiecie która poznałem i mam wielką nadzieję, że nam się uda spełni się moje marzenie o
którym od zawsze marzyłem tzn. Rodzina Dom i Szczęście w Miłości.
181 Proszę o modlitwę za szczęście, spokój i zdrowie w mojej rodzinie. Proszę o modlitwę za
rozsądek mojego syna. Oby w swoim życiu dokonywał słusznych wyborów.
Szczęść Boże
Alicja
182 Intencja o tak, bardzo potrzebną mi pogodę ducha. Siłę do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.
Elżbieta
183 Bogu znane intencje
d.
184 Swięta Rito,
proszę o pomoc i wsparcie dla Pielęgniarek i Położnych z regionu podlaskiego, obdarz je potrzebnymi
łaskami i wytrwałością potrzebnymi do prowadzonych rozmów i konsultacji. Szczególnie zawierzam
Twojej intencji okręg suwalski i augustowski. Niech Pan Bóg dopomoże w tych trudnych chwilach i
przelej wiele łask potrzebnych do zawarcia porozumienia. Spraw aby konflikty i eskalacje zostały
zażegnany, a rozmowy przyniosły rezultat.
N.K.
185 W Bogu znanej intencji
Aleksandra
186 Św. Rito wstaw sìę za mną u Taty. Bardzo potrzebuję pomocy.
187 Do świętej Rity z prośba o wstawiennictwo w intencji szczęśliwego rozwiązania i zdrowia dla
dwójki dzieci.
W intencji pomyślnego przeniesienia męża do innej pracy.
188 Św. Rito,
z największą ufnością zwracam się o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa
w mojej intencji.
Proszę Cię wyproś dla mnie łaskę, abym szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko, aby ciąża i poród
przebiegły bez komplikacji.
Bóg zapłać.

Magdalena
189 Święta Rito, proszę o wstawienictwo w sprawch zawodowych mojego męża oraz pomoc w
rozwiązaniu problemów bieżących naszej Rodziny.
Agnieszka
190 Prosimy o modlitwę w intencji poczęcia dziecka i jego szczęśliwego przyjścia na świat
191 Święta Rito, wstaw się za mną do Pana Boga. Wyproś mi łaskę spokoju, który tak bardzo jest mi
potrzebny. Proszę , by lęki które są we mnie ustąpiły. Bym z odwagą, radością i miłością szła przez
życie czyniąc dobro. Niech moje serce otworzy się dzięki wierze na miłość do siebie i bliźnich. Amen.
Joanna
192 bardzo dziękuję za modlitwę. Obiecuję modlitwę w sprawie zakupu pieca oraz wsparłam ten cel
przelewem na rzecz Fundacji.
Mam ogromną prośbę o objęcie w najbliższej nowennie intencji o znalezienie dobrej pracy przez
Mateusza.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Weronika
193 Proszę o modlitwę za pośrednictwem św. Rity o odparcie ataków szatana i uzdrowienie dla
Rafała, opiekę i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, o najlepszego męża, o spokojne
wakacje, o życie wieczne w niebie dla mojego Dziadziusia Henia. Bóg zapłać za wszystkie otrzymane
łaski.
194 Sw. Rito pomoz nam wyjsc z klotni rodzinnych. Wypros dla wnuczki Rity uwolnienie jej z
wszelkich uzależnien i spraw by urosła i jej brat Cyprian. Powierzam Ci wszystkie moje sprawy, które
nosze w sercu. Dziekuję Ci sw. Rito za wysłuchanie moich prośb.
195 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 siłę, cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w tej ciężkiej dla nas drodze. Proszę
abyśmy pozbyli się złości i poczucia niesprawiedliwości.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Straciłam pracę, dlatego proszę również z całego serca o modlitwę, aby udało mi się znaleźć nową
pracę.
Ania
196 Za Twoim wstawiennictwem Św. Rito, błagam Wszechmocnego Boga o dojrzałość emocjonalną,
przyjęcie miłości, o dobrego męża i stabilizacje finansową
Ksenia
197 Proszę o.modlitwe w intencji.mojego.meza Piotra i mojego synka Stasia.
Dziękuję
Emilia
198 Henryk prosi o dar spotkania w życiu miłości odwzajemnionej w sercu drugiej osoby, o dar
założenia rodziny
199 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,

za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o pomyślne napisanie pracy licencjackiej dla Michaliny i zdanie egzaminu,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z podziękowaniem za wszystkie modlitwy i łaski, które na nas spływają,
Alina
200 Proszę z całego serca o uzdrowienie pamięci i koncentracji mojej babci , wyleczenie problemów z
krążeniem dla mamy i powrót mojego remigiusza do mnie i o dobra prace. ! Opiekuj się nami!
Bóg zapłać
Paulina z Bydgoszczy
201 Kochana Święta Rito. Bardzo dziękuję Ci za zdany egzamin magisterski na piątkę, za obronę na
piątkę. Za to, ze jestem szczęśliwa, za to ze dostałam się na studia Doktoranckie w Trondheim. Za to,
że jestem śliczna, zdrowa, ze moje ciało na siłowni daje rade i ustaly juz bóle pleców, za to ze powoli
dochodze do takich kształow jakie chce, za to ze jestem radosna, za to ze jestem najlepsza w całej
Polsce w Pracy. Za to ze jestem szczęśliwą narzeczoną najlepsiejszego w swiecie norwega ever, za
miłość, za słonce każdego dnia, za radości, za podróże, za szczęśliwą rodzinę, za dzieci, za miliony
które zarabiam posiadająć 10 biur nieruchomości i szkołę szkoleniowa. za to ze podróżuje cały czas,
za to ze jestem radosna z malych nawet powodów, za każde łaski kazdego dnia dziękuję.
202 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. Proszę aby mój mąż umiał wygrać z
alkoholem.. Aby wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Proszę też o dobre relacje z
teściami i całą dalszą rodziną. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu zła i podejmowaniu
dobrych decyzji. Z Panem Bogiem Milena
203 Swięta Rito!
Bardzo Tobie dziękuję za dotyczczaową pomoc i opiekę.
Dziękuję za spotkanie na mojej życiowej drodze Grzegorza. Bardzo Ciebie proszę aby pokochał mnie
tak jak ja jego. Abyśmy razem spróbowali założyć dobrą, szczęśliwą rodzionę.
Bardzo proszę o pomoc.
Twoja wierna czcicielka
204 Sw Rito.
Pomóż mojej córeczce Zosi otworzyć się na kontakty z rówieśnikami. Postaw na jej drodze
Przyjaciela.
205 Proszę o uzdrowienie mojego nienarodzonego dziecka, by urodziło się żywe i przeżyło, by zostało
ochrzczone.
Proszę za zmarłych z rodziny i pokrewieństwa oraz + Anię Kogut oraz + Weronike Gajek.
Proszę za umierającą babcie i potrzebne łaski dla niej, o łaskę żalu doskonałego i wszystko co jej
potrzeba do zbawienia.
Dziękuję

206 proszę o modlitwę za moją córkę, oraz o uzdrowienie mojej sąsiadki Beaty.
Bóg zapłać
-Anna
207 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem św Rity o łaskę macierzyństwa
208 za pośrednictwem św. Rity proszę dobrego Boga o dar zdrowia dla matek oczekujących dziecka Sylwii, Karoliny i Kasi oraz szczęśliwego rozwiązania we właściwym czasie i Bożego
błogosławieństwa dla narodzonych dzieci.
Elżbieta
209 Proszę Cię z całego serca o błogosławieństwo i opiekę Bóg a w pracy w Niemczech przez cały
czas pobytu. Proszę o wierność Bogu, o możliwość chodzenia do Kościoła w niedzielę, o możliwość
dbanie o zdrowie, o ruch, o dietę. Proszę także o nawrócenie i wiarę dla Użytkowników, Moniki,
Wioli, Uli, Gosi, Marka, Rafała i ich rodzin. Proszę o zdrowie i remont łazienki dlaczego mojej siostry
Uli.
210 Św.Rito prosze cie aby mój mąż Dariusz juz wrucił do domu aby po mojej operacij udało mi się
zajść w ciąże abym urodziła zdrowe dziecko i prosze cie o zdrowie dla mojego brata Artura który leży
w szpitalu w londynie spraw aby wrucił do zdrowia i do domu Amen
211 Proszę o modlitwę.
Bóg zapłać,
Natalia
212 bardzo proszę o modlitewne wsparcie w mojej sprawie ,która odbędzie się w piątek o godz. 10'.'
.Wcześniej opisywałem temat i Was prosiłem o pomoc w sprawie teraz proszę z podwójną siłą o
modlitwę-dotyczy mnie i małżeństwa
213 błagam o modlitwę w intencji mojej rodziny a szczególnie mojego małzństwa, prosząc o jego
uratowanie W tym roku mija 41 lat naszego małżenstwa. .
ŚWIĘTA RITO ! MÓDL SIĘ W INTENCJI MOICH NAJBLIŻSZYCH, BLAGAM O POTRZEBNE
dla mojej rodziny DARY Ducha Świętego !
DZIEKUJĘ SERDECZNIE ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ŁASKI
ŚWIĘTA RITO ! proszę módl się o nawrócenie moich córek Agnieszki i Izabeli , wszelkie potrzebne
dla nich i ich łaski .
ŚWIĘTA RITO ! Dopomóż w pojednaniu z moimi córkami .
Błagam WYPRASZAJ Miłosierdzie Boże dla mojego małżeństwa , nawrócenie mojego męża
ADAMA, jego powrót do domu , uratowanie małżeństwa przed rozwodem i uzdrowienie relacji w
mojej rodzinie .
Święta Rito ! spraw by moje codzienne modlitwy w tej intencji zostały wysłuchane.
Święta Rito módl się o nawrócenie osób szkodzących naszym sakramentalnym małżeństwom .
Święta RITO proszę o uzdrowienie dla JERZEGO , wszelkie potrzebne dla niego łaski.
Błagam Święta Rito wspieraj mnie w modlitwie w intencji moich najbliższych
Serdecznie dziękuję za to, czego Bóg dokona dzięki tej modlitwie.
Anna
214 Święta Rito , błagam Ciebie o wyproszenie mi i mojemu mężowi łaski życia bez bólu kręgosłupa.
Pomagałaś mi już w moich prośbach. Liczę i teraz na twoje wstawiennictwo. Dziękuję z całego serca.
D.K.
215 Św Rito proszę o zdrowie dla mojej 4 letniej córeczki.
Bóg zapłać

Twoja czcicielka
216 Święta Rito proszę Ciebie o opiekę nad moimi dziećmi proszę o ich pomyślność szczęśliwe życie
zdrowie i opiekę bożą. Proszę o radość w moim życiu tak bardzo bardzo chciałabym żyć szczęśliwie u
boku człowieka który będzie dla mnie mężem a dla moich dzieci ojcem prawdziwym którego nigdy
nie mieli. Dziękuję za wszystko czego doświadczyłam dotychczas. Monika
217 Święta Rito,
proszę Cię o modlitwę za wszystkie trudne sprawy zawodowe, gdzie muszę podejmować ważne
decyzje, by były one zgodne z Wolą Bożą. Proszę Cię o wstawiennictwo za moją rodzinę.
Paweł.
218 Św. Rito za twoim wstawiennictwem wyproś poniższe łaski dla:
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 jak również o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrego męża i
pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej spowiedzi.
219 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia przeze mnie dobrej żony.
Pozdrawiam
Marek
220 Proszę o modlitwę za syna ,żeby obronił pracę magisterską i znalazł dobrą pracę zawodowa
221 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą, zaradną, inteligentną, pracowitą, piękną, z poczuciem
humoru,
- o łaskę bogactwa, by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- 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 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 pokochał i z miłością traktował swoich pasierbów. Oraz o siły dla Anety do niesienia
swojego krzyża cierpienia.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
222 Święta Rito! Proszę Cię o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia Mirosławy i Marii z choroby
nowotworowej. Wyproś u Pana łaskę miłości i pojednania dla mojej rodziny. Proszę Cię o łaskę
uzdrowienia mnie z epilepsji, o łaskę założenia katolickiej rodziny. Wyproś u Pana wszelkie potrzebne
łaski dla Krzysztofa, Karoliny, Mileny i Ostapa. O łaskę pojednania dla nas.
223 O św. Rito wyproś łaskę zdrowia dla mojej mamy i męża. Proszę także, abym mogła jeszcze
odbyć pielgrzymkę do Cascia i Roccaporeny.
Krystyna
224 Sw. Rito prosze cie o pomoc w nauce.
225 Proszę o modlitwę w intencji zięcia Adama - o zmianę jego zachowania wobec teściów.
Bóg zapłać!
Elżbieta
226 Św. Rito błagam o cud rozwiązania Tobie wiadomych problemów oraz o zdrowie dla bliskich,
zwłaszcza dzieci. Twoja czcicielka S.
Sabina
227 proszę o włączenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców
- o dobrego męża dla Justyny, Asi i Magdy
- o bezpieczną wyprawę dla uczestników wyjazdu w góry
- o błogosławieństwo dla osób, które proszą nas o modlitwę
228 Proszę o wstawiennictwo Twoje u Pana św. Rito. Proszę cię o moje małżeństwo by przetrwało, a
dzieci nie oddalały się od Ciebie Panie.
Miej w opiece moją całą rodzinę. Joanna z Grodziska Mazowieckiego
229 prosze o dalsza opiekę nad całą rodziną, o prawidłowy rozwój nienarodzonego jeszcze dziecka i
bezpieczny poród, o zdrowie dla starszaka , miłość i wiarę dla nas.
230 Moja kolejna intencja:
"Święta Rito, proszę o to aby mama otrzymała emeryturę i mogła wrócić do Polski. O jej godny byt i
zdrowie psychiczne."
Z wyrazami Szacunku
Dorota
231 Św. Rito proszę o pomoc w sprawach doczesnych z
którymi sobie nie radze.
232 moja mama znow trafiła do szpitala. proszę święta Rito wstaw się za nią u Pana. wypros jej łaskę
zdrowia. proszę również o pomoc w moim życiu, gdyż borykam się z różnymi problemami. pragne by
partner został przy mnie i wspierał mnie. by nie udalo się nikomu nas rozdzielić czy skłócić. by udało
się znaleźć mi pracę i by moje zdrowie się polepszylo
233 Proszę o modlitwę w intencji mojej przyjaciółki Bogusi Jurczyńskiej i jej rodziny.
Serdeczne Bóg zapłać
Jagoda

234 Dziękuję Św. Rito, że wysłuchałaś naszych próśb i dałaś nam pracę. Proszę spraw, abyśmy mogli
pracować bez nerwowego napięcia i ciągłego wyczerpania, aby komisje podczas realizacji prac
przebiegły pomyślnie. Proszę pomóż mi przygotować się do wykładów i ćwiczeń w szkole letniej.
Z Panem Bogiem
Ola i Maciej
235 Proszę o dar potomstwa dla nas Kamili i Roberta, o prowadzenie Boże, o spełnienie zawodowe
dla nas.
Bóg załać,
Kamila i Robert
236 Bardzo prosze o modlitwe za zgode i spokoj w rodzinie oraz odzyskanie pieniedzy i splacenie
dlugow.
M.K
237 Proszę św. Ritę o modlitwę w intencji: o powrót do zdrowia mojej ukochanej żony Barbary,
zdrowie i przemianę serca dla brata Bogusława, przemianę serca dla mojego chrześniaka Macieja,
zdrowie dla Lidki, Barbary Kingi i jej mamy, zdrowie dla synka Mateuszka, pani kasjerki z marketu.
Proszę o zdrowie również dla siebie i siłę by móc wspierać w chorobie moją żonę, awans zawodowy
dla syna Łukasza, również o zgodę w rodzinie.
238 Sw. Rito upros u Serca Jezusowego laske uzdrowienia z boli kregoslupa ,stawow ,glowy, zoladka
,trczycy
239 Święta Rito proszę aby sprawa mojej mamy zakończyła się pozytywnie
240 Drogą Św. Rito proszę Cię łaskę zdrowia dla mnie i dla mojej córci Julci oraz dla mojej mamy A
także o opiekę nad całą rodziną. Agata
241 Kochana Swięta Rito!
Wiesz jak bardzo cierpię z powodu nieszczęśliwej miłości. Jest mi bardzo ciężko żyć. Prosze Ciebie,
aby mężczyzna którego pokochałam od razu docenił mnie i moja bezwarunkową miłość. Bardzo
chciałabym obdarzyć go potomstwem i pokazać mu miłość chrześcijańską, bezinteresowna.
Chciałabym przyprowadzić go do Boga.
Proszę Ciebie o niego. Proszę Ciebie o cud.
Twoja wierna czcicielka
242 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 dobrą 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.
ŚW. Rito proszę o dobrych i mądrych przyjaciół dla moich dzieci.
ANna
243 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji Jacka o łaskę powrotu do pełni zdrowia, o łaskę
nawrócenia dla Jana i Sylwi oraz o chrzest dla ich synka Leosia, o szczęśliwe rozwiązanie dla Anetki i
o wstawiennictwo w sprawie mojego odszkodowania.
244 Kochana święta Rito proszę Cię uzyskaj dla nas wsparcie finansowe. Proszę Cie święta Rito
spraw by moje nerki, wątroba układ moczowy i rozrodczy za Twą przyczyną zostały wyleczone.

Darek
245 Św rito proszę o zdrowie z choroby cukrzycy i z innych chorób dla mojej mamy i o pomoc dla
niej w każdej potrzebie iwona
246 Sw.Rito Ty sie tym zajmij
247 Prosze o modlitwe w intencji o powrot mojego ukochanego
Anna
248 Sw Rito proszę wybłagaj u Boga abym miała spokojny rok szkolny i żebym miała swoje dzieci
nadal w świetlicy aby Maciej się nie oddalał aby mnie kochał.Wyproś św Rito błagam.Bóg zapłać
Joanna
249 Proszę o dopisanie intencji:
Święta Rita, dziękuję za to, że wstawiasz się w moich intencjach.
Proszę Cię o wstawiennictwo w intencji dobrego pełnienia Woli Bożej, w intencji dobrego działania z
młodzieżą w Pniewach oraz w Poznaniu. Proszę o pomoc w znalezieniu dobrej żony.
Bóg zapłać i pozdrawiam
Dominik
250 Proszę Boga Wszechmogącego za Twoim wstawiennictwem Św Rito o dar pracy- Bożej pracy w
gronie ludzi wierzących.
251 Święta Rito bardzo dziękuję za dotychczasowe łaski za to ,że zostałam wysłuchana.
Proszę o wstawiennictwo za moją siostrę Beatę , która jest ciężko chora. Błagam o łaskę zdrowia dla
niej. I.G.
252 Poproszę o modlitwę w intencji zdrowia Kornelii,
o cud uzdrowienia z choroby.
Bóg zapłać!
matka
253 Bogu znane intencje
254 Oto moja intencja na lipcową nowennę do św. Rity: Aby moja relacja z Kamilem została
uzdrowiona.
255 Prośba o modlitwę o uzdrowienie Szymona i Joasi
256 Święta Rito proszę Cię o błogosławieństwo dla Irka i o mądrość Ducha Św. w podejmowanych
przez niego decyzjach. Proszę cię również o wstawiennictwo za mnie, w Bogu wiadomej sprawie.
257 Św. Rito! Dziękuję, że jesteś ze mną, dziękuję za wstawiennictwo u Boga, za wszystkie łaski
jakie mi u niego wypraszasz. Wiem, że zawsze jesteś ze mną w najtrudniejszych momentach mojego
życia. Dzisiaj proszę Cię kochana św. Rito o powrót do Boga Rafała i Julii oraz o sakrament chrztu
św. dla maleńkiej Helenki.
Twoja wierna czcicielka Krystyna.
258 Święta Rito,
dziękuję Ci za wszystkie łaski, których dostąpiłyśmy ja i moja Mama dzięki Twojemu
wstawiennictwu. Błagam Cię o zdrowie dla nas obu. Spraw, proszę, aby moja Mama mogła sprawnie,
swobodnie chodzić, żeby woreczek żółciowy przestał jej dokuczać, żeby ciśnienie się unormowało.
Daj jej, błagam Cię, długie życie. Dla siebie proszę o pomoc w pisaniu doktoratu - pomóż go złożyć w

terminie, spraw, żeby recenzje były przychylne, i pomóż mi na egzaminach i obronie. Daj mi też,
proszę, dobrego męża. Eliza
259 Święta Rito, wybłagaj dla nas łaskę mądrości i cierpliwości, byśmy potrafili z pomocą Pana
dokończyć rozpoczęte sprawy i żyć dobrze.
260 Proszę o modlitwę za moją mamę , mojego brata i za mnie - w intencjach znanych Św. Ricie , a
także o nawracanie się księży . Marzena
261 Orędowniczko spraw beznadziejnych wyproś u Boga zdrowie dla moich rodziców i wstaw się za
moim tatą z intencją uzdrowienia z nowotworu
262 Proszę wyprostuj moją drogę w pracy.Bóg zapłać.
263 Proszę o modlitwę w intencji Szymona o potrzebne łaski

