Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 4 maja:
184 Swieta Rito prosze wspomoz mnie w modlitwie o zdrowie dla mnie Tadzia i Randalla. Prosze nie
opuszczaj nas.
185 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia C., dziękując za otrzymane łaski.
186 Św. Rito módl się za nas. Proszę z całego serca i dziękuje. Barbara
187 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.
ŚW. Rito proszę o dobrych i mądrych przyjaciół dla moich dzieci.
ANNA
188 o droga święta Rito pomóż mi rozwiązać moje finansowe problemy
Beata
189 Święta Rito proszę Cię uproś łaskę dla mojego syna aby z narzeczoną wzięli ślub kościelny bo są
już kilka lat narzeczeństwem . Proszę o wstawiennictwo do Jezusa i Matki Bożej
190 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. abym otrzymał na stałe umowę w miejscu gdzie obecnie pracuję
2. o zdrowie dla kuzynki oraz aby poznała dobrego człowieka i wyszła z mąż
3. łaski, siłę i wytrwałość dla cioci i babci
Ireneusz
191 Proszę o modlitwę w intencji związanej z rozpadem rodziny, chcę prosić Sw, Ritę o
wstawiennistwo, zeby rodzina moja mogla być razem.
192 Prosze o modlitwe w intencji mojego małżenstwa. Abysmy sie z mezem zawsze kochali i byli
sobie wierni. A także o wszelką pomyślność w mojej rodzinie
193 Święta Rito,
Pomóż mi w tak trudnym czasie, daj siły odwagi i chęci.
Wyproś łaski u Ducha Święto - aby spierał mnie w codziennej pracy.
Wesprzyj mnie proszę.
Marta
194 Święta Rito, Droga Przyjaciółko, proszę Cię o modlitewne wsparcie w intencji mojej rodziny.
Proszę o wyproszenie łaski zdrowia fizycznego i duchowego, o łaskę wewnętrznego spokoju dla córki.
Basia

195 Proszę o modlitwę w nowennie do Św. Rity w intencji uwolnienia od uporczywych bóli głowy
Sylwii oraz pozytywnych wyników biobsji tarczycy Pawła.
196 O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i prawidłowy rozwój dla córeczki, o potrzebne łaski dla całej
rodziny.
197 Święta Rito błagam Cię spraw, by Malwina podjęła leczenie, by zapragnęła wyjść z nałogu.
Dziękuję!
198 Święta Rito proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę aby miłość,
która nas połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali
nasze małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia dla nas, aby
moja żona nie spotykała się z innym mężczyzną.
199 O bezpieczne rozwiązanie dla Ani
O żywą wiarę dla Rafała i sakrament małżeństwa dla Ani i Rafała.
Dzięki sw.Rito za otrzymane unieważnienie ślubu kościelnego Ani.
W intencji dzieci Williama, Sławka, Antka, Bartusia oraz nienarodzonej Marii.
O łaski zdrowia i wiary dla mamy Reginy.
O łaski dla rodziców i bliskich Rafała.
Bądz podrowiona sw.Rito!
200 Święta Rito,
"Modlę się o miłość
prawdziwą co się nie zmieni
taką co przyjdzie od razu
bez nadziei"..
- Ania
201 awsze pamiętam, że 22 maja św. Rita jest wspominana uroczyście. Moje intencje do Niej są
właściwie takie same - proszę Ją o to, by zawsze mnie wspierała i chciałabym również podziękować
za dotychczas doznane łaski.
Łączę pozdrowienia,
J.
202 proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych
203 Henryk prosi o dar spotkania dobrej źony, o moc zostać dobrym męźem i ojcem
204 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Magdy, żeby szczęśliwie zaszła w ciąże i doczekała się
zdrowego potomka, oraz o pomoc duchową i wsparcie dla jej męża żeby poszukiwania pracy odnisły
sukces
205 Prosba o modlitwe w intencjach
Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P.
Dar potomstwa dla A,K,D,A.
Pojednanie w malzenstwach, P,S, A,K,M, G i A.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere dla męża

O zdrowie i wiare dla N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
206 Proszę o modlitwę za zdrowie całej rodziny oraz za zmarłych. Bóg zapłać Ewelina
207 Proszę Cię Sw Rito o zdrowie dla Marii i Kazimierza i zgodę i jedność miedzy nimi
O miłość i szacunek wzajemny
Do siebie i innych
O miłość i szacunek od dzieci i wnuków
O opiekę i szacunek od zięciow i synowej
O uwolnienie od sądów i ludzi złych i ich agresji
O wydanie szcześliwie prawomocnej decyzji sądu na
Rozgraniczenie
O szczęśliwe rozwiązanie u jałówki i dobry chów
O zamieszkanie na stałe córki
Elżbiety z rodzina w moim domu rodzinnym na Mszanie Górnej
O szczęśliwe przystąpienie wnuków Aleksandry i Tomasza
Do pierwszej Komunii Świętej
O błogosławieństwo Boze w remoncie łazienek i domów rodzinnych
O dar podróżowania i pielgrzymowania dla Marii z
Rodzina i przyjaciółmi
O szcześliwą pielgrzymkę
"Śladami Sw Polskich"
Dla Marii i pielgrzymów z Mszany
Dolnej w dniach od 9 - 16 czerwca 2018r
O spokojne dojazdy i prace w domu moim rodzinnym i na działce koło domu
O opiekę Bożą nad Aleksandrą
O uporzadkowanie pół i lasów
O zachowanie nas od wymarcia
I roztracenia po świecie
O płodność w rodzinie i w gospodarstwie Marii i Kazimierza
O urodzaje i siły do pracy dla Kazimierza
O szczęśliwy cały rok 2018
Prosi Maria
208 Święta Rito wyproś dla mojej córki i jej narzeczonego sakrament małżeństwa bo jest problem
Bogu wiadomy.
209 Święta Rito proszę Cię o miłość Darka i sakrament małżeństwa z nim
Grażyna
210 Proszę o modlitwę w intencji: mojej mamy i wszystkich moich bliskich, ich zdrowia i zachowania
pogody ducha. Także w intencji mojej pracy i wszystkich przełożonych: aby Bóg czuwał nad nami,
naszymi decyzjami i odpowiedzialnością. Św. Ricie polecam moje bezpośrednie stanowisko pracy,
przełożonych i współpracowników, a także moje sprawy zdrowotne i uczuciowe
IBK

211 Wiesz boze ile przezylem. Co przezylem. Co dzis czuje. Chciałbym coś ze sobą zrobić jeszcze.
Chciałbym dostać się na medycynę i skończyć te studia. To jest moje marzenie. Przez ręce św. Rity
oddaję to Tobie
212 Św. Rito. Dziękując Ci za szczęśliwy poród I zdrowego syna proszę Cię teraz o zdrowie dla mnie
abym mogła opiekować się dziećmi i zadbać o ich utrzymanie i wychowanie.
213 Sławek P.
Sw. Rito!
Proszę Cię o pomoc w znalezieniu stałej pracy.
214 Proszę o modlitwę w intencji Anny o cud uzdrowienia /przebywa na oiomie/.
215 Swięta Rito , wybłagaj u Ojca łaskę dla mojej calej rodziny.
Proszę Cię aby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa, aby dzieci
moje wyrosły na dobrych ludzi i aby moje prywatne problemy
szczęśliwie się dla mnie rozwiązały .
Marcin F
216 Święta Rito, błagam pomóż mi w tej trudnej sprawie, która bardzo mnie męczy oraz dopomóż mi
w staniu się coraz lepszym człowiekiem. Święta Rito, módl się za nami. Chroń moją rodzinę.
217 Święta Rito proszę cie z całego serca, uproś zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej mamy
Agnieszki.
Proszę Cie również o wstawiennictwo w intencji syna Grzegorza i jego żony o pomnożenie wiary,
żeby co niedzielę uczestniczyli we mszy świętej.
Proszę cie również o wstawiennictwo dla córki ostałą pracę dla niej i o to żeby znalazła uczciwego,
wierzącego męża.
a dla siebie proszę o miłość w rodzinie, uczciwość, zdrowie. Proszę jeszcze o modlitwę w sprawie
naszej firmy krawieckiej, żebyśmy mieli klientów, wyszli z wszystkich kredytów oraz mogli spłacić
wszystkie zaległe i bieżące fv. A nasze 2 pracownice zatrudnić na cały etat. Szczęść Boże Grażyna
218 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.
O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bieżmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstaiennictwo i modlitwy wszystich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roru przystąpiły do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedłógo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
219 Święta Rito, błagam pomóż odzyskać zdrowie i spokój mojemu synowi Pawłowi. Uproś łaski
potrzebne mu by mógł przystąpić do sakramentu bierzmowania i zaczął normalnie funkcjonować.
Pomóż szczęśliwie rozwiązać jego problemy szkolne i rodzinne. J. R.
220 Św. Rito dziękuję, że jesteś ze mną, dziękuję za wszystkie łaski jakie mi wypraszasz, wiem, że
zawsze mogę liczyć na Twoje wstawiennictwo i wsparcie duchowe. Dzisiaj proszę Cię Kochana św.
Rito o powrót do Boga Rafała i Juli, oraz o sakrament chrztu świętego dla maleńkiej Helenki. Zawsze
wierna Twoja czcicielka Krystyna.
221 św rito proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji w moim życiu która jest znana Bogu
222 Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda. O siły do walki z chorobą
nowotworową- rak płuc. Proszę aby zastosowane leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły i pokonał
raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby wrócił mój

radosny zdrowy uśmiechnięty tata. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę. Proszę
pomóż aby była możliwość zastosowania nowego leczenia, aby opieka i zaangażowanie lekarzy były
dla taty wielkim wsparciem i pomocą. Pomóż mi proszę pomóc tacie, wskaż drogę tak abym
podejmowała właściwe i dobre dla taty decyzje. Błagam wyjednaj nam łaskę aby tata był z nami
jeszcze bardzo bardzo długo.
223 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za opiekę i obecność w naszym życiu. Każdego dnia
doświadczam jak wielkim darem jest modlitwa za Twoim pośrednictwem. Każdego dnia doświadczam
dzięki Tobie wielu łask i sił choć wiem, że na nie nie zasługuję.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby kolejne dni, tygodnie, miesiące przyniósły pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas
ważnych a zarazem trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
- Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda. O siły do walki z chorobą
nowotworową- rak płuc. Proszę aby zastosowane leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły i pokonał
raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby wrócił mój
radosny zdrowy uśmiechnięty tata. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę. Proszę
pomóż aby była możliwość zastosowania nowego leczenia, aby opieka i zaangażowanie lekarzy były
dla taty wielkim wsparciem i pomocą. Pomóż mi proszę pomóc tacie, wskaż drogę tak abym
podejmowała właściwe i dobre dla taty decyzje. Błagam wyjednaj nam łaskę aby tata był z nami
jeszcze bardzo bardzo długo.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo
dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
- Pomóż Św. Rito aby supełki, których ostatnio jest tak bardzo dużo na naszej drodze zaczęły się
rozplątywać. Abyśmy odnaleźli światełko, które da nam nadzieję i poprawę. Czuwaj proszę nad nami.
Pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż abyśmy byli lepszymi ludźmi, abyśmy potrafili
każdego dnia czynić dobro.
Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
224 Święta Rito proszę wstawiaj się za naszymi sąsiadami,.
Joanna
225 Święta Rito,
Proszę Cię wyproś uzdrowienie i uwolnienia dla wszystkich w Naszej Rodzinie, zwłaszcza dla Braci,
Ojca i Ciotki oraz zbawienie dla wszystkich.
Joanna

226 Za brata Krzysztofa,
o nawrócenie i wyjście z nałogu
Artur
227 Sw. rito prosze o modlitwe o zdrowie dla mojej rodziny oraz o pomyslne zdanie matury mojej
wnuczki dziekuje za otrzymane laski
228 Za pośrednictwem Św. Rity proszę Matkę Bożą o opiekę i pomoc w wyborze drogi życiowej dla
moich córek Julii i Sylwii
229 Proszę Cię Święta Rito, wstawiaj się za nami i uproś łaskę nawrócenia dla syna i córki.
230 proszę o dalszą modlitwę w podziekowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dalszą
modlitwę w intencji Bogu wiadomej
231 Proszę o modlitwę w moich intencjach: o zdrowie dla całej rodziny, szczególnie dla taty, o pomoc
w nauce, w pisaniu licencjatu i na obronie oraz aby w moim nowym związku wszystko dobrze się
układało.
Serdeczne Bóg zapłać
Pozdrawiam, Klaudia
232 proszę ocucić zdrowia dla Leszka i potrzebne łaski dla rodziny
233 Święta Rito,
Bardzo proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu moich problemów z pracą. Pomóż mi utrzymać moje
dotychczasowe miejsce pracy, a jeśli zostałabym zwolniona, pomóż mi proszę znaleźć nową dobrą i
stałą pracę.
Bardzo proszę Cię również o dodanie mi odwagi i impulsu do działania w napisaniu pracy oraz o
pomyślnym dla mnie rozwiązaniu wszystkich spraw na studiach, szczególnie jeśli chodzi o
przywrócenie mnie na studia i o możliwość obrony pracy magisterskiej jeszcze w 2018 roku.
Bardzo proszę Cię również o to, żeby mój chłopak znalazł dobrą i stabilną pracę w Warszawie.
Bardzo proszę Cię również o pokój dla mojej rodziny,
Sandra
234 Gorąco proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Wioletty i Ryszarda oraz o
nawrócenia i uzdrowienia Ryszarda oraz uzdrowienie dla Wioletty.
235 Swieta Rito wypros przed Obliczem Milosiernego Boga i Matki Bozej naszej Krolowej laske
odzyskania sluchu dla mnie o co pokornie prosze Arek
236 Proszę Cię św. Rito wstawiaj się za mną oraz Adą. Proszę Cię o wiarę i pokorę dla nas. Proszę
Cię o to byśmy mogli się pobrać i uporządkować wszystkie nasze problemy finansowe. I proszę Cię o
błogosławieństwo dla wszystkich naszych bliskich.
237 Czcigodna Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Boga o zdrowie dla rodziny, dobrą pracę i właściwe życiowe
wybory.
D.
238 Panie Jezu przez wstawiennictwo Świętej Rity pragnę podziękować za wszystkie otrzymane łaski
i polecam całą rodzinę. W tym miesiącu w sposób szczególny chcę polecić córkę Magdalenę prosząc o
wstawiennictwo Św. Ritę o potrzebne łaski podczas egzaminów maturalnych i rozeznanie drogi życia
zgodnie z wolą Bożą.
Polecam Ojca Świętego, cały Kościół Święty. Polecam zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące.

239 Święta Rito, dziękuję Ci za cud, że moja mama otworzyła oczy, choć spisali ją już na straty.
Proszę Cię Święta Rito, nie ustawaj, i dalej wypraszaj cuda u Pana, żeby mama wstała na nogi i była
zdrowa!
240 O zdrowie i dar poczęcia dziecka dla Eweliny i Adama
241 Swieta Rito.Wypros laske uratowania mojego malzenstwa jesli taka jest wola Boza.Maz mnie
zdradza i oklamuje. Spraw by sie otrzasnal i nie krzywdzil w ten sposob. Zeby przemyslal czego chce
w zyciu.
Uchron mnie prosze od zycia w zaklsmaniu, obludzie i bezc milosci. Jesli wola Pana,jest to abym
zakonczyla to malzenstwo to prosze Cie i wstawiennictwo w tej sprawie i wsparcie w rozpoczeciu
nowego etapu w zyciu.
Oddana Tobie M.
242 Do Nowenny przed liturgicznym wspomnieniem sw. Rity kieruje nastepujaca intencje:
O rozwiazanie swoich zawodowych problemow
Z Panem Bogiem
Cezary
243 Proszę o otoczenie modlitwa mnie męża i nasze dzieci. Proszę o modlitwę o uwolnienie od
wszelkich przekleńst i zlorzeczen oraz o zesłanie potrzebnych Błogosławieństw.
244 O łaskę zdrowia dla Pawła Rudnik za wstawienictwem Św Rity .
245 B. proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego wujka o siły i potrzebne łaski, o pomyślną
jutrzejsza (rano) operację,
Bóg zapłać,
Karolina
246 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasową opieke .Prosze upraszaj Pana Boga o łaske zdrowia i
Błogosławieństwa.,aby Pan Bóg sprawił żeby moja córka otaczała mnie miłością i troską należną
matce
Zenobia
247 Święta Rito oddaje Tobie mego syna.Chciałabym żeby syn zdał maturę nie pił alkoholu wybrał
dobrą drogę życiową nie kłamał i żebysmy dobrze z mężem wychowali syna.Oddaje Ci też mego
męża ,brata i wszystkie nasze problemy prace troski dziecko adopcyjne.Za wszystkie łaski od Pana
Boga za Twoim wstawiennictwu bardzo dziękuję.Dorota
248 Święta Rito. Proszę Cię pomóż mi abym dostała etat w pracy. Pomóż mi w wiadomej Tobie A
mnie bliskiej sercu sprawie. Proszę Cię także o zdrowie i brak bólu dla Mamy.
249 proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego Taty, siostry, mojego dziecka. Proszę o
błogosławieństwo w mojej rodzinie, małżeństwie, w mojej pracy, o pomyślność w czasie remontu
mieszkania,
Marta
250 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w pewnej ważnej sprawie
Twoja czcicielka Agnieszka

