Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 4 stycznia:
196 o uzdrowienie małżeństwa Iwony i Rafała.
197 Proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw. Łaskę otrzymania domu dla mojej
rodziny, łaskę nawrócenia się do Boga przez moich najbliższych
198 Bogu znana intencja
199 *święta Rito pomóż proszę,żeby mały Fabianek wyzdrowial i wrócił do domu.otocz opieką całą
rodzinę.Aga
200 Św.Rito dziękuję Ci z całego serca za wszystkie otrzymane łaski, za opiekę nad moją
rodziną.Proszę Cię o dalszą opiekę nad moją rodziną,dziećmi wczasie zbliżającej się sesji aby
pozytywnie zaliczyli wszystkie egzaminy.Wszczególny sposób proszę Cię o pomoc w podjęciu
przezemnie i męża tak trudnej decyzji dla nas wiadomej Tobie i Panu Bogu.Proszę poprowadzić nas
abymy nie zbłądzili w tym okresie.Błagam miej nas w swojej opiece.
201 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałem.
Dziękuję za opiekę nad moją rodziną i proszę nadal wspieraj nas, pomagaj i umacniaj w wierze.
Pomóż rozwiązać bieżące problemy i daj radość Twojej przyjaźni.
Twój Krzysztof
202 O udaną operacje i ustąpienie szumu.
Ewa Anna
203 Św. Rito, blagam Cię o pomoc. Niech już się skończą problemy z byłym męzem; niech da nam
spokój. A jelsi dojdzie do psprawy sądowej, proszę Cię o dobry jej wynik - zeby syn był ze mną i jego
tata mniej ingerował w nsze zycie. Proszę Cię też o dar miłości. I zdrowie, żeby wreszcie skonczyły
się problemy z kręgosłupem. Wspomóż nas ś. Rito, Boże ulituj się...
Anna
204 Droga święta Rito,
Pomóż w trudnych chwilach, daj abym zwycięsko przeszła przed obecne problemy osobiste.
Wspomóż w chorobie S. Proszę tez o pomoc w ukończeniu studiów i rozpoczęciu nowej ścieżki życia.
Z ufnością oddaję swoje troski. Amen.
A
205 Święta Rito proszę wstaw się u Pana Boga w intencji o zdrowie dla mnie, Tadzia i Randalla.
Święta Rito nie opuszczaj nas.
Barbara
206 o nawrócenie dla syna Tomasza
207 intencja do nowenny do św. Rity:
- o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Majkowskich, Dampc, Potrykus, Trawickich,
- o dobre wychowanie dla dzieci Antosia i Emilki,
- o pomoc w nalezieniu dobrej pracy i godnej zapłaty,

- o łaskę rozeznania powołania zawodowego,
- o znalezienie dobrego męża,
- o dar potomstwa dla Karoliny i Arka,
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Darii,
- o nawrócenie dla Czarka i innych członków rodziny, którzy tego potrzebują,
- o dobre zdrowie dla rodziny Dampc
- o życie wieczne dla Jacka, Jana, Antoniego, Sławomiry, Franciszka, Jacka, Zofii, Władysława,
Heleny, Leona i dusze w czyśćcu przebywające,
- o pokój na świecie.
208 Proszę o cud uzdrowienia dla mnie
209 Św. Rito
Mód się proszę za nawrócenie moje i Bartka i o szybki związek małżeński. Kamila
210 Święta Rito pokornie proszę o zachowanie wiary dla Magdaleny.
Polecam też Twojej potężnej łasce moich synów i ich życie: Macieja i Jana.
Iwona
211 Proszę o Łaski Boże dla moich najbliższych: pojednania z Panem Bogiem, dobrej spowiedzi.
Proszę w moich intencjach o dobrą, stałą pracę na miarę moich zdolności, o spotkanie na mojej drodze
zawodowej dobrych, uczciwych ludzi. Proszę również o godziwe wynagrodzenie abym mogła
utrzymać siebie i Syna.
Proszę o opiekę Najświętszej Mateńki i św. Rity nad moim synem Milanem...o światło i mądrość, o
pokonanie trudności w nauce, dostania się po 8 klasie do dobrej szkoły średniej, potem na studia.
Ochronę przed deprawacją. Proszę o to aby miał wokół siebie dobrych ludzi.
Bóg zapłać - Agnieszka
212 O dobry poród bez powikłań, zdrowie dzieciątko ,o jedność i miłość w naszej rodzinie,
Anna
213 Św. Rito proszę cie o łaskę zdrowia i opiekę dla mojej rodziny
214 Święta Rito uproś mi proszę sakrament małżeństwa z Darkiem
Grażyna
215 Świętą Ritę proszę o to, aby moje życie zaczęło się lepiej układać. Chodzi mi o moje zdrowie
(głównie problemy ze snem), finanse i pracę.
Jestem wdzięczna za dotychczas doznane łaski.
216 O nawrócenie i łaskę przebaczania dla Roberta.
Boże zabierz mu serce kamienne, a daj serce z ciała.
O uzdrowienie dla Janiny.
Łaskę zdrowia dla Ewy.
O dobrą żonę dla Irka.
O dobrego męża i szczęśliwe małżeństwo dla Anny.
217 O rozwiazanie problemow fonansowych i wyjscie z nalogow.
218 Prosze o modlitwe za mojego meza Oliwera, o nawrucenie.
Prosze o cierpliwosc i nadchnienie Boze, jak mam z nim postepowac.
Bog zaplac
Agnes
219 Święta Rito stawiaj na mojej drodze dobrych ludzi. Pomóż mi znaleźć dobrego męża

220 Proszę o modlitwę o nawrócenie i światło Ducha Świętego dla Kai, o zdrowie dla Kai i Anny, o
rozwiazanie trudnej sprawy majątkowej Anny i Karola, o siły i pocieszenie w żałobie dla rodziny
Nowakowskich, za Marię o udaną terapię i zdrowie, za Olę, Łucję, Marysię i Kingę i ich rodziny, o
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski, za Asię, Rafała i Pawła o wytrwałość i siły do realizowania
powołania.
221 Proszę o Bożą opiekę dla małżeństwa A i P oraz ich dziecka.
222 Święta Rito,
Dziękuję za pośrednictwo we wszystkich łaskach. Prosze Cię:
1. O łaskę wiary dla dziewczyny syna Marty, aby odnalazła drogę do Pana.
2. O pośrednictwo do naszego Pana i Ducha Świętego w zdaniu egazaminów i zaliczeniu sesji
zimowej syna Dominika
3. O łaskę zdrowia dla całej rodziny Ryszarda, Reginy , Dominika i Marii.
Prosi RG
223 Bardzo proszę o łaskę rodzicielstwa byśmy mogli mieć upragnione dziecko.
Magdalena i Artur
224 Święta Rito,
przede mną ciężki czas,
proszę o Twoje wstawiennictwo - oby powiodły się moje operacje, aby nie przysporzyły bólu i
cierpienia
proszę również by mi się udało dobrze nauczyć i zdać egzamin specjalizacyjny na wiosnę 2019 r.
Proszę również o zdrowie dla moich bliskich w szczególności synka.
Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę
225 intencja:
- za wstawiennictwem Św. Rity proszę o uzdrowienie, dar nowego życia w Bogu, o miłosierdzie Boże
dla mnie
prosi Łukasz
226 Święta Rito w tym Nowym Roku błagam o błogosławieństwo dla mojej rodziny oraz zdrowie.
Błagam o siły dla mnie, mamy i siostry w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Proszę o
pomoc w znalezieniu nowej dobrej pracy. Miej mnie i moich bliskich w opiece.
227 O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu zw względu na dzieci i
światopogląd.
228 Św Rito! proszę Cię o szybkie rozwiązanie sprawy sądowej mojej siostry i szwagra,
o jedność ,miłość zgodę między nimi.
Proszę Cię od dobry rozwój dziecka, które nosze pod sercem i poród dla mnie.
O całkowite uleczenie za nałogu alkoholowego dla mojej mamy i brata.
O nawrócenie chociaż w godzinie śmierci dla mojego ojca.
O potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny!
229 Św Rito prosze o to aby dobrze w pracy wyszedł nam remanent, aby od czerwca dalej Ci
własciciele przedłuzyli mi umowe o prace, o rozwiązanie trudnych spraw i o zdrowie dla mojego męża
i dzieci. Dziękuje Ci Sw Rito zę jesteś przy nas za Twoja matczyną opiekę kzdego dnia.
230 proszę o modlitwę w intencji mojej relacji z Tomkiem, proszę również o rozeznanie w sprawie
wspólnoty.
231 Proszę Cię Święta Rito o modlitwę w intencji mojej żony i córki.

Jacek .
232 Proszę o zakończenie pracy magisterskiej mojego syna Michała i odnalezienie szczęścia w moim
życiu
233 W Bogu znanej sprawie.
234 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 przyniosły pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas
ważnych a zarazem bardzo trudnych. Bądź dla nas wsparciem i siłą.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
-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
Cię szczególnie teraz o siłę w żałobie po zmarłym tacie. Pomóż nam poukładać wszystko i zrozumieć
to co jest dla nas tak trudne - aby pogodzić się z jego odejściem.
-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.
Pomóż proszę aby nowa szkoła była dla niej lepsza aby odnalazła się w niej i znalazła przyjaciół.
-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. O dar macierzyństwa dla nas.
-Proszę Cię o opiekę nad duszą zmarłego w dniu 23.10.2018r. mojego ukochanego taty- Edmunda
Polanowskiego.
Proszę Cię pomóż aby jego dusza mogła cieszyć się życiem wiecznym w niebie.
-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.
Św. Rito składam w Twe ręce siebie oraz wszystkie drogie mi osoby. Proszę opiekę każdego dnia, o
mądrość w podejmowanych decyzjach.
235 Święta Rito miej w opiece moja rodzinę, opiekują się moim zmarłym Tatą. Miej w swej opiece
mojego synka! Dziekuje za wszystko!
236 Św. Rito za Twoim pośrednictwem proszę o wszelką pomoc i łaski dla syna Rafała i synowej Agi
i ich dzieci.
O łaskę nawrócenia, wiary,dobrego kapłana. O zdrowie fizyczne i duchowe. O uwolnienie z dopingu i
wszystkiego co do Boga nie należy. O samoakceptacje,gosposarnosc i porzadek. O błogosławieństwo

Boże we wszystkich planach i zamierzeniach na Nowy Rok. O prowadzenie,kierunek,osłonę i
ochronę .
Amen
Matka Barbara
Bóg zapłać.
237 Św. Rio proszę za Twoim wstawiennictwem o uzdrowienie,uwolnienie,nawrócenie ciała i duszy
mojego syna Damiana.Oby rak nigdy nie wrócił. O uzdrowienie refluxu,nerwicy,ran dziecka wew. O
przebaczenie sobie i innym,oby pokochał sam siebie takim jakim jest,uwolnił się od perfekcjonozmu.
O łaskę wiary,ślub kościelny. O Boże miłosierdzie i błogosławieństwo. O osłonę, ochronę,
prowadzenie. O cud naturalnego poczęcia dla niego i Asi.
Matka Barbara
238 Św. Rito,za Twoim pośrednictwem proszę najwyższego Boga o światło Ducha Św. i rozeznanie
na ten Nowy Rok, co Bóg dla mnie przygotował. Proszę o zdrowie fizyczne ( uleczenie liszaja
plaskiego,nadciśnienia, lęków i innych chorób ciała i duszy ).Proszę o uleczenia mego dziecka
wew.,zaleczenie ran. Światło i rozeznanie dla mego małżeństwa. O ochronę,
osłonę,prowadzenie,kierunek.O Boże miłosierdzie i błogosławieństwo.
BARBARA
239 O łaskę uzdrowienia mojej mamy z nowotworów i o zdrowie dla całej rodziny i uwolnienia mnie
od wszystkich złych duchów jakie we mnie siedzą. Bóg zapłać.
240 gorąco proszę o nawrócenie dla Janusza, Anety, Ryszarda,
Aneta
241 Prosze o zdrowie duszy i ciala czlonkow mojej rodziny.
Bog zaplac Ela
242 Proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich, odnośnie zdrowia i spełnienia
próśb kierowanych do Boga.
243 Droga Swieta Rito,
Dziekuje za wszelkie laski, ktorymi obdarzasz mnie i moja rodzine. Prosze, miej w swojej opiece
mojego chrzesniaka Piotrusia, prosze o wstawiennictwo w trudnej dla mnie sprawie dotyczaca
wypadku drogowego, o zdrowie dla Pana Piotra. Opiekuj sie mna i pozwol pokonywac trudnosci, o
dar skupionej modlitwy, o zdrowie dla mojego dziadzia i blogoslawienstwa z okazji jego 94 urodzin, o
zdrowie dla Gabrysi. Prosze, by moj narzeczony otrzymal dobra prace i bysmy byli razem. Kocham
Cie moja droga Swieta Rito.
Twoja Marta
244 Proszę o modlitwe o zdrowie dla córeczki Ali oraz synow Szymona i Piotra.
245 Święta Rito. Jak mam Cię prosić o pomoc jak już w nic nie wierzę. Chciałam założyć Boże
małżeństwo dbać o dom rodzinę...a tymczasem mój mąż po ślubie mieszka ze swoją matka, nie widzi
w niczym problemu i ciągle się kłócimy. To małżeństwo jest pomyłką. Wyszłam za człowieka
niezdolnego do miłości i małżeństwa. Co ja mam robić? Św. Rito ile mogę tak żyć?
246 Proszę o radość wieczna dla mojego męża Alojzego Mijacz oraz o zdrowie i zgodę w rodzinie.
Bóg zapłać.
247 Proszę o modlitwę do Świętej Rity za Sylwię, Mariusza, Wiktorię i Bartka

248 Najukochańsza Święta Rito, tym razem proszę we wlasnej intencji. Uproś u Pana naszego Jezusa
Chrystusa uwolnienie mnie od dręczących myśli i pokus, które odbierają mi wszelkie siły i radość
życia.
249 Proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji w pracy.
Z Panem Bogiem
Anna
250 W miesiącu styczniu proszę o modlitwę w intencji mojej córki Anny i zięcia Cezarego o
potomstwo dla nich.
251 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
252 Proszę o modlitwe w intencji mojej rodziny. Proszę o miłość, pokój i zgodę w moim domu oraz o
dar zdrowia dla wszystkich bliskich:)
253 Święta Rito najgoręcej dziekuję za wszystkie dotychczasowe łaski. Nigdy się na Tobie nie
zawiodłam w moich prośbach i błaganiach. Teraz również proszę o łaskę dla mojej rodziny i wsparcie
w moich Tobie znanych prośbach. Podnoś mnie na duchu i wspomagaj w moich troskach i
problemach.
Bóg zapłać
AK
254 Kochana święta Rito
Proszę Ciebie o powrót kochanego mężczyzny, macierzyństwo, dziecko, poprawę sytuacji finansowej,
pozytywne, cudowne zmiany w życiu.
Twoja czcicielka
255 O powrót do Polski dla Olgi i jej wszystkich dzieci
256 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o opiekę w
pracy zawodowej dla mnie i męża oraz pomoc w zakupie domu dla naszej rodziny.
-Pozdrawiam, Urszula
257 Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę i wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę Cię o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Józefa, zgodne, szczęśliwe i
trwałe ich małżeństwo oraz o zdrowe potomstwo dla nich.
Proszę również o radość życia wiecznego dla mamy Ireny i teścia Bolesława.
Proszę Cię Święta Rito, wstaw się za mną w intencjach Tobie i Bogu wiadomych.
Święta Rito, proszę Cię o szybki powrót do zdrowia mojego ojca.
Twoja czcicielka Kasia
258 Błagam św. Rito o pracę dl syna Dariusza, szybkie ukończenie prawa jazdy na autobusy i
uzdrowienie z zapalenia stawów. św. Rito ratuj
matka
259 Proszę BOGA o zdrowie dla wszystkich ludzi .
zenek z jawora z Polski
260 Proszę o modlitwę w mojej intencji o uzdrowienie wewnętrzne oraz z nawracających zaburzeń
lękowo depresyjnych i ogromnych trudności emocjonalnych jakie przeżywam, w związku z doznaną
przemocą, w życiu obecnym: w formacji i wyborze wspólnoty i posług, w terapii, w życiu rodzinnym,
społecznym i zawodowym. O wskazanie drogi, znalezienie pracy i wspólnoty, w których zaznam
spokoju i rozwoju a nie destrukcji i lęków.

Elżbieta
261 bardzo proszę o modlitwę za mnie i za mojego męża Zbyszka oraz za nasze poczęte dzieciątko.
Proszę o szczególną modlitwę za mnie i za mój błogosławiony stan.
Natalia
262 proszę o modlitwę w intencji wiadomej Panu Bogu, proszę o zgodę w moim małżeństwie,o
potomstwo,błogosławieństwo w pracy dla mnie, mojego Męża i Rodziny, zdrowie i długie życie dla
moich Rodziców, Braci oraz ich Rodzin oraz o zgodę w mojej Rodzinie
263 Bardzo proszę o modlitwe dziękczynna za moje dzieci Natalie 3latka i Mateusza niecałe 2 latka.
Prosze o zdrowie dla nich.
Prosze o modlitwe za moich rodzicow dziadków teściów siostry i resztę rodziny.
Prosze tez o modliwe za Anete ktora 6 razy poronila. O sile i zdrowie dla niej a takze wytrwałość w
dążeniu do swoich celów
Prosze tez o modliwe w mojej intencji bo staram sie zmienic prace bardzo chcialabym dostac umowe
na stale.
Prosze tez o modliwe za Was czyli te osoby ktore to czytają wysylaja maile itd niech wam sie wiedzie.
264 BLAGAMY O MODLITWE W INTENCJI ABY NASZ NIEPELNOSPRAWNY SYNEK
ADRIAN CAŁKOWICIE UNIKNĄŁ OPERACJI SERCA.BŁAGAJĄ RODZICE KATARZYNA I
CEZARY.BÓG ZAPŁAĆ.JEZU UFAMY TOBIE.
265 Prosba o modlitwe w intencjach
Udana laktacje
Zdrowie i Boze blogoslawienstwo dla L
Dobra relacje L i N
Laske kolejnego dziecka -syna
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Pojednanie,zgode i milosc w rodzinie
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,N,L.
Dar potomstwa dla A,K,D,A,G.
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 L,N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca,nie zarazenie sie opryszczka, dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo
dla N i L
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
266 Bardzo proszę o modlitwę w intencji laski uzdrowienia dla mnie. Oby to nie był nowotwór ani
białaczka. Bóg zapłać
267 Moja intencja: o budowanie zwiazku z Jarkiem opertego na relacji i ufnosci w Bogu.
Kasia

268 Bardzo proszę o modlitwę za Ewę i Remigiusza o łasķę potomstwa. Bóg zapłać.
269 Święta Rito, proszę, Co o stałą pracę.
Agnieszka
270 Bardzo proszę o modlitwę w najczęściej przeze mnie wymienianych intencjach,
a szczególnie w intencji znalezienia dobrej pracy przez mojego syna Macieja
i dobrych ludzi na jego drodze życiowej.
Szczęść Boże
Dorota
271 Proszę o modlitwię za zdrowie mojego męża aby wyniki rezonansu wyszły mu dobrze. Bóg
zapłać.
272 Św. Rito dziękuję Ci za moc Twojej modlitwy i proszę o jeszcze jej więcej w moim życiu .
Dziękuje za to , że to moje życie zostało przedłużone .
Proszę Cię św. Rito o modlitwę :
- za mnie o nawrócenie , o to bym umiał się dobrze modlić ,nie tylko rano i wieczorem , ale i na
różańcu , by dobrze wszystko było u mnie ze zdrowiem , w pracy , rodzinie , z finansami , w życiu
prywatnym , bym mógł zwalczyć jakoś tą nerwicę .
- o pokój na całym świecie.
- za liczne i święte powołania kapłańskie , zakonne , misyjne i inne.
- za duszę babci Teresy i duszę dziadka Antoniego oraz za wszystkie duszę zmarłych z mojej rodziny i
za wszystkie duszę , z którymi związało mnie to życie , oraz za wszystkie dusze zmarłych pod
Smoleńskiem w 2010 roku , za wszystkie dusze walczących o tą Niepodległość dla Polski i za duszę
wszystkich , którzy zginęli w tych wojnach w Polsce i na całym Świecie , za wszystkie dusze
zmarłych , którzy zginęli w tych wszystkich strajkach , szczególnie na pomorzu i za tych , którzy
zginęli w stanie wojennym i w swoich pracach , szczególnie za ostatnio zmarłych górników , o
wszelkie potrzebne dla nich łaski ,o miłosierdzie , o życie wieczne z Bogiem .
-i opiekę za te wszystkie dziewczyny i kobiety , które poznałem na masażach erotycznych i seks
spotkaniach , w peep showach i na kamerkach w internecie , które widziałem , by jak najszybciej to
wszystko zostawiły , z tego się nawróciły , z tego się uwolniły , od tego odeszły , by poprostu
zrozumiały , że to co robią to grzech , by jak najszybciej się zmieniło coś w nich , w ich sercach ,
umysłach , duszy , by to zostawiły , miały coraz to mniej klientów , coraz rzadziej były w salonach i
inaczej sobie życie ułożyły i jeszcze dziękuję za te wszystkie dziewczyny , które to zostawiły , bardzo
dziękuje .
- za moją koleżankę Alicję i jej córeczkę , by wszystko było u nich dobrze, pomagała jej nadal siostra i
rodzice , by może kogoś poznała , dobrze sobie ułożyła życie , znalazła dobrą pracę, nie robiła tych
erotycznych rzeczy , by nikt jej nie skrzywdził , niczym nie zaraził , by niczym nie zaraziła swojej
córki .
- za moją koleżankę Wiolettę , by było wszystko dobrze u niej z jej zdrowiem , wyzdrowiała , jelita jej
nie dokuczały , by nic ją nie bolało, zwyciężyła swoją chorobę ,nie była więcej w szpitalu , tylko cały
czas już pracowała , bez przerwy .
- za mnie bym poznał bardzo dobrego lekarza , który by mi pomógł w leczeniu kręgosłupa .
- za wszystkie dusze w czyścu cierpiące o wszelkie potrzebne dla nich łaski by były jak najszybciej z
Bogiem w Niebie.
- za mnie bym miał często jakieś fajne sny i zrozumiał w końcu co Bóg ode mnie chce.
- bym mógł jeszcze więcej pomóc finansowo samotnym matkom .
- o moje pogodzenie z Ojcem , dobrze wszystko było między nami .
- by dobrze wszystko było w pracy w tym nowym roku , żadnemu z nas nic się w pracy nic złego nie
stało , dobrze się robiło w tym nowym systemie komputerowym i jeśli to prawda , mam awansować w
pracy , to proszę o pomoc w tym , przede wszystkim bym się nigdy nie unosił gniewem i pychą i
podołał tym nowym obowiązkom.

- za mnie o zdrowie by wszystko dobrze było u mnie z plecami , kręgosłupem , korzonkami , tarczycą
, wątrobą , nerkami , układem trawiennym i pokarmowym , wzrokiem , słuchem , zatokami .
- za to polskie rolnictwo , by się jeszcze nie skończyło .
- za tą zimę w styczniu , lutym i marcu , by była bardzo łagodna zarówno jak dla kierowców , jak i
dla tych co pracują , by nie było na drogach żadnych wypadków , ani żadnych przerw w pracach ,
szczególnie dla tych co pracują na budowach .
- by dobrze wszystko było w moim życiu , zgodnie z Bożą wolą.
273 Bardzo dziękujemy Świętej Ricie, że wyprosiła dla nas u Boga dar poczęcia dziecka. Prosimy o
dalszą opiekę Świętej Rity dla naszej rodziny. Prosimy o modlitwę w intencji szczęśliwego porodu
oraz zdrowia dla naszej córeczki i dla nas.
Prosimy również o opiekę dla małżeństwa moich rodziców, które jest zagrożone rozpadem. Niech
Dobry Bóg oświeci im rozum, żeby nabrali szacunku do siebie nawzajem, postarali się na spokojnie
porozmawiać i razem dojść do kompromisu.
Prosimy o opiekę nad moja mamą, której mój ojciec cały czas robi pod górę, niech Święta Rita
wyprosi dla niej cierpliwość, spokój i siłę.
Prosimy aby mój ojciec w końcu przejrzał na oczy, przemyślał swoje zachowanie i się nawrócił.
Szczęść Wam Boże,
A. i P.
274 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 powrót do zdrowia taty. 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 aby się wyciszyła i miała więcej szacunku
dla ludzi , dla bliskich.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Dziękuję za to, że wujek się odezwał do mamy. Bardzo proszę o uzdrowienie dla jego syna z ciężkiej
choroby.
Proszę też o uratowanie naszego małżeństwa. Proszę o przemianę męża i o to, aby to co się wydarzyło
wpłynęło pozytywnie na nasze dalsze relacje.Proszę Cie św. Rito spraw , aby człowiek, który
prześladuje mojego męża w końcu się opanował i odpuścił.
Dziękuje Ci , za szybkie znalezienie pracy dla mojego męża.
Karolina
275 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę wyjednaj dla mnie i Patrycji łaskę zdrowia,
dopomóż Kasi w zdaniu matury Oli w nauce a mężowi w pracy. Proszę o dobrych mężów dla moich
córek i pomoc w rozwiązaniu pewnej trudnej sprawy.
Patronko rodzin i przebaczenia naucz nas miłości i wzajemnego szacunku. Wyjednaj mi łaskę
przebaczenia abym wybaczyła krzywdy, które mi wyrządzono i aby wybaczono te wyrządzone przez
mnie. Bądź opiekunką naszej rodziny. Nie pozwól aby w naszym życiu pojawiali się źli ludzie, którzy
sieją w naszych sercach ból i niepokój. Prowadź nas po krętych ścieżkach życia prosto do Boga,
abyśmy zawsze byli blisko niego i godzili się z jego wolą.
św. Rito miej nas w swojej opiece
276 Prośba o modlitwę w intencjach znanych Bogu.
JJ
277 Święta Rito. Proszę Cię o łaskę bezpiecznej podróży dla mnie i mojej rodziny, abyśmy
szczęśliwie wrócili do domu. Opiekuj się moja córką podczas naszej nieobecności. Wypraszaj nam
zdrowie i bezpieczeństwo. Ania
278 o uzdrowienie wnuczki Natalii

279 Proszę o modlitwę w intencji wyleczenia z naczynek po trądziku różowatym
Bóg zapłać. Agnieszka z Krakowa.
280 Proszę o wstawiennictwo za Dominika. Boże daj mu łaskę zdrowia
281 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
bierzmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstawiennictwo i modlitwy wszystkich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roku 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 niedługo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
282 Proszę o modlitwę w intencji mojego ojca o potrzebne łaski i siłę psychiczną, duchową i
emocjonalną do poukładania swoich spraw zawodowych i finansowych, o błogosławieństwo dla niego
w poszukiwaniu pracy; w intencji mojego brata i bratowej o rozwiązanie ich problemów zawodowych
i finansowych, o błogosławieństwo w poszukiwaniu pracy, o cierpliwość, łagodność i opanowanie w
wychowaniu ich dzieci; w intencji bratanka i bratanicy o wszelkie potrzebne łaski duchowe, aby
prawidłowo rozwijali się w sferze emocji, psychiki, ducha i ciała.
K.
283 bardzo proszę o modlitwę w intencji dobrej drogi zawodowej dla mnie.
284 Św. Rito w tym miesiącu proszę Cię szczególnie o pomoc w znalezieniu dobrej pracy i
przedszkola dla młodszego synka! Wymódl także u Boga Ojca pokój w moim domu.
Dziękuję za wszystkie łaski, które ja i moja rodzina otrzymaliśmy za Twoim wstawiennictwem.
Módl się za nami św.Rito!
W.
285 Proszę by św Rita wyprosiła mi u Boga zdrowie ,które jest mi bardzo potrzebne do opieki nad
mężem i by jego stan zdrowia się nie pogorszył.
286 Święta Riteńko! Dziękujemy Ci, że za Twoim wstawiennictwem Bóg obdarzył nas wspaniałą
córką Hanią, prosimy Cię miej ją w swojej opiece, i jeśli jest to zgodne z wolą Boga wyjednaj u Boga
łaskę kolejnego potomstwa.
Bądź zawsze przy nas!
Paulina i Tomek
287 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara, o
szczesliwa operacje dla Ani.
288 O zdrowie dla mojego meza.
289 Święta Rito proszę Cię uproś u Boga łaskę uzdrowienia duszy i ciała oraz uwolnienie z nałogu
pijaństwa dla męża Adama.
290 Proszę o modlitwę szukam pracę dobrej dobrze płatną stałą dobrze płatną w Londynie.
Cierpliwość i wytrwałości w dążeniu do celu.O dobrych ludzi którzy mogą mnie pomóc finansowo.
291 Błagam Cię Sw Rito uratuj małżeństwo mojej siostry. Proszę Cię również o dar macierzyństwa
dla mnie i dla siostry, proszę opiekuj się całą naszą rodziną. Twoja Czcicielka
292 O Najdroższa i Święta Ritto, tak bardzo dziekuje Ci za otrzymaną prace, wspieraj mnie w jej
utrzymaniu i godnym jej wykonywaniu, jesli taka jest Twoja swieta wola. Amen. Marta z Koszalina.

293 Ukochana Św Rito, Orędowniczko w sprawach beznadziejnych.
Proszę Cię z całego serca wyproś u Boga łaskę uzdrowienia mojego męża- Roberta z raka płuc. Proces
radio-chemioterapii nie powiódł się. Proszę o siły dla męża, odzyskanie zdrowia, wiarę i nadzieję, a
jeśli inna jest wola Boga proszę o najpotrzebniejsze łaski. Ciągle ufam,że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Nieograniczony w swojej dobroci, miłości i miłosierdziu może ulitować się nad nami.
Prosząc o niemożliwe, niewyobrażalne- wierzę, że Bóg może przywrócić mu zdrowie. Dlatego proszę
Ciebie św Rito o modlitwę wstawienniczą w naszej intencji.
Agnieszka
294 Święta Rito błagam Cię wstaw się za mnie u PANA BOGA wypros mi potrzebne łaski.Bardzo
proszę o pomoc w znalezieniu dobrej pracy w dzkole w sekretariacie
Pozdrawiam Iwona
295 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o to:
- bym nie czuła się samotna i nudna, bym nie odczuwała nudy, znudzenia, rezygnacji;
- o więcej zajęć, wrażeń, przygód i doświadczeń;
- o udany, szczęśliwy rok 2019;
- o przyjaciółkę i więcej koleżanek, kolegów, znajomych;
- realizację postanowień;
- o ciekawą parcę, o nowe wyzwania i zadania w pracy;
- o radość życia, pogodę ducha, więcej optymizmu;
- o zdrowie, długie życie dla rodziców, dziadków i sióstr;
- o potrzebne łaski dla naszej rodziny i więcej pieniędzy
296 Święta Rito dziękujemy za Twoje wstawiennictwo u Boga. Prosimy otaczaj opieką naszą rodzinę,
córkę Olę i syna Przemka. Dziękujemy za wszystkie łaski Święta Rito.
Adam i Anita
297 Św. Rito!
Dziękuję za wszystkie łaski wyproszone przez Ciebie. Proszę Cię o jak najlepsza pracę dla mnie i o
błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, których spotykam na co dzień.
Justyna
298 Bardzo prosze o modlitwę w intencji znalezienia Boga i własciwej drogi zyciowej dla mojego
syna Marka
299 Proszę za moje małżeństwo. Nie mieszkamy razem, mamy 3 dzieci w tym jedno niepełnosprawne.
Nie dzieje się między nami dobrze. Prawdopodobny rozwód lub separacja.
Proszę za zmarłych z rodziny, pokrewieństwa i znajomych, dobroczyńców.
Proszę o uzdrowienie Jacka a także o widoczne efekty jego rehabilitacji. Proszę o łaskę zrobienia
prawa jazdy.
300 Sw. RITO dziekuje za wsparcie,ktore mi okazalas. Prosze Cie o laske znalezienia przyjaciolki,
nowej pracy dajacej satysfakcje takze finansowa,uporzadkowanie spraw spadkowych i laske zdrowia
oraz opieke nad Olga. Wiem, ze bedziesz mi wsparciem.
Anna
301 Św. Rito,
proszę Cię o zdrowie, światło Ducha Św. i pomoc w nauce. Opiekę dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o łaskę miłości, o dobrego, kochającego męża.
302 Bardzo proszę o modlitwę w intencji pojednania i załączenia się z miłością mojego życia.
303 O wypełnienie się woli Bożej w małżeństwie Wojciecha i Renaty

304 prosze abym w 2019 wyszlam za maz, dar potomstwa, prosze wlej w serce Tobie znanej osoby
laske dobrociby sal mi szanse
305 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski. Proszę Cię o zdrowie dla całej naszej rodziny, o zdrowie
dla naszego dziecka, które urodzi się w lipcu. Proszę o dobrą pracę.
306 Święta Rito za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga bardzo dziękuję.Proszę za moim synem
Adrianem by wiara się wzmocniła syna by chciał się uczyć do matury by nie palił i nie pił alkoholu by
wybrał dobrą drogę życiową by nasze relacje się poprawiły.Za mężem proszę by był dobry jak Święty
Józef i kochał nas.Za bratem proszę by wytrwal w ośrodku w zdrowiu.Kocham Cię Święta Rito.
307 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej cioci Teresy z guzów na tarczycy oraz poprawy
relacji w małżeństwie moich rodziców - Ewy i Leszka.
308 proszę w intencji Bogu wiadomej: żebym potrafiła zrozumieć, wyjść na przeciw, nie być
ciężarem, zmienić to co mogę zmienić, porozumieć się, proszę...
k
309 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę, donosić i urodzić zdrowe
dziecko.
Usilnie proszę o pomoc w znalezieniu lepszej pracy dla niej, lepiej płatnej i nie tak męczącej jak
dotychczasowa. Proszę Cię również o lepsze relacje z córką i zięciem, bo oni praktycznie zupełnie się
mną nie interesują.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów oraz
remont łazienki.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego do tego,
którego kiedyś spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i
bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę. Pomóż mi
odnaleźć radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna, nawet nie mam w otoczeniu nikogo, kto by
mnie tak serdecznie i bezinteresownie przytulił. Bardzo często ogarnia mnie zwątpienie w celowość
mojego życia, bo czuję się nikomu niepotrzebna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, Małgorzata

