Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 5 grudnia:
242 Święta Rito, proszę o pomoc w kłopotach życiowych Tobie i Bogu wiadomych. Alina
243 Św Rito proszę pomóż mi krzemień serce Radka. Niech spojrzy on inaczej na mnie.nich da mi
szanse
244 Proszę Cię Święta Rito wyproś u Boga łaskę pracy dla mnie - Twoja czcicielka Barbara
245 Święta Rito - Orędowniczko, proszę Cię o pomyślne ułożenie moich spraw zawodowych oraz
wyprostowanie trudnej napiętej i niespokojnej sytuacji w jakiej się obecnie znajduje, proszę Cię o
Święta Rito pomoz mi, nie pozwól abym znalazła w trudnej sytuacji. Przywroc mi proszę spokój
wewnętrzny. Prosze Cię o zdrowie i wszelkie łaski, zlej obficie na moją rodzinę. Proszę Cię o
pomyślność w pracy zawodowej mojej i męża, aby nasza praca przynosiła plony. Proszę Cię również
o uleczenie Szymonka z chorób uszu i gardła. Daj Szymonkowi zdrowie aby nie chorował. Święta
Rito, dziękujemy Ci za wszelkie dotychczasowe łaski za Twoim orędownictwem. Chwała Panu.
246 Moje intencje: o pełnię życia istnienia dla relacji z G. I pełne błogosławieństwo. O kontakt
bezpośredni jak najczęstszy spotkanie i spotkania już na stałe!! Pełnię życia dla tej relacji i by się
odezwała! O pokój serca dla mnie. Oto potwierdzenie że rzeczywiście jest zmiana i dowiedzenie tego!
nawrócenia przemianę serc myślenia pewnych osób. Za konającą babcie nas w tym wszystkim sprawę
pewnego wynagrodzenia, intencjach g uzdrowienia w jej rodzinie również dla niej samej., Dla
pewnego dziecka O chrzciny. Akcje w ZM prace dla mnie i we wszystkich intencjach serca. Pokój w
rodzinie. I w tej relacji z G ukojenie O wspólnotę dla mnie.
247 Panie Jezu przyjmij do swojego królestwa moją mamę. Bardzo za nią tęsknię.
248 Proszę o modlitwę za mojego syna Łukasza aby wyszedł z uzależnienia oraz za Marcina.... o
przemianę jego serca aby stał się dla mnie dobry jak Józef dla Maryi
Pozdrawiam,
Jola
249 Prosze o uzdrowienie Mariana i Tadeusza, nawrocenie Marioli oraz o rozwiazanie problemow
finansowych
250 Błagam o modlitwę w intencji wyjścia z finansowych kłopotów poprzez sprzedaż nieruchomości.
251 Święta Rito proszę wspomóż mnie w modlitwach o:
- niech M. ukończy tą szkołę bez 2
- niech napisze dobrze sprawdzian gimnazjalny
- niech Sz da jej spokój
- niech Z przestanie jej się czepiac
- zeby S wygrał sprawy
- zeby powodziło się nam
- zgodę w rodzinie
- niech M, K, I zaczna nas odwiedzac
- niech S i M sie dogaduja i pracują razem jak najdłużej
E

252 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny a szczególnie dla mamy i Rajmunda. Proszę by się
spełniło moje marzenie. Dopomoz by nie brakowało nam pieniedzy na życie i opłaty. Proszę by Daria
zdała egzaminy. Proszę bądź z nami każdego dnia i nie opuszczaj nas w naszych potrzebach dnia
codziennego. Daj nam siły byśmy mogli dobrze wykonywać swoją pracę. Za wszystkie otrzymane
łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
253 proszę o modlitwę w intencji daru poczęcia i urodzenia dziecka.
254 Mija kolejny rok, rok trudnych decyzji i wielkich radosci, rok zmian... Dziekujemy Ci za to , ze
jestesmy razem, ze potrafimy, mimo przeciwnosci, Dziekujemy za Dzidziusia, Prosimy o zdrowie,
sily, milosc i potrzebne laski dla naszej rodziny oraz o kolejne Malenstwa, jesli taka wola Boza.
255 Proszę o modlitwę w intencji Mateusza o nawrócenie i uzdrowienie relacji w rodzinie.
Bóg zapłać
Katarzyna
256 Prosze o opiekę nad moją ciężarną córką i jej rodzina, oraz za rodziną syna, dziękuję za wszystkie
łaski wymodlone za wstawiennictwem św. Rity.
257 Comiesieczne blaganie do Sw Rity o wszelkie szlachetne zdrowie dla Stefanka i brak alergii i
dobra zagraniczna przyszlosc.
Bog zaplac.
Z pozdrowieniami, JK
258 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.
Ania
259 Błagam najpokorniej Potężną i Sławną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego, aby Miłosierny i Dobry Pan Bóg pozwolił mi odzyskać ukochaną Katarzynę L. i
pozwolił nam być razem na zawsze.
Dziękuję Umiłowanej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką pomoc i wsparcie w
tej bardzo ważnej dla mnie sprawie.
Z Panem Bogiem
Tomasz Ch.
260 Święta Rito serdecznie Ci dziękuję za uratowanie naszej Rodziny. Pomimo ogromnych
problemów udało się ją ocalić. Moja ukochana córeczka jest szczęśliwa i bezpieczna. Wielki Bóg
zapłać za Twoją pomoc i opiekę.
Bardzo proszę czuwaj nadal nad nami, żebyśmy znowu nie pobłądzili i umieli się o siebie troszczyć i
kochać. Proszę o Błogosławieństwo i opiekę nad całą moją Rodziną.
Bardzo proszę Cię również w intencji Agnieszki która stara się o dziecko ale póki co nie udaje się i nie
wiadomo co jest przyczyną. Wstaw się za nimi proszę.
Proszę także o nawrócenie się mojego brata i jego żony aby wrócili do Pana i umieli wychować swoje
dzieci w wierze.
Serdecznie dziękuję za Twoje wstawiennictwo.
Z miłością M.C.
261 Ukochana święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie łaski, które ja i moja rodzina otrzymaliśmy od Boga. Proszę Cię gorąco
modl się wciąż za nas i nas wspomagaj każdego dnia. Proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy, pomóż

jej dojść do siebie żeby nie chorowała, żeby całkowicie wyleczyła się po tej operacji. Proszę Cię SW.
Rito nie opuszczaj mojej babci pozwól aby guz sam się wchlanal zniknął żeby nie musiała iść na
operację, a jeśli musi to żeby wybudziła się miała siłę dojść do siebie i była w takim samym zdrowiu i
sile jak przed operacją, pozwól jej żyć jeszcze długie lata w zdrowiu aby cieszyła się z prawnucząt i
życia z jej rodzina. Proszę Cię o opiekę nad moim dziadkiem aby przeszedł pomyślnie operacje oczu i
doszedł sos izbie i żył długie lata. Otocz opieka też mojego tatę aby żył spokojnie i w zdrowiu. Proszę
Cię o laski zdrowia też dla mnie i mojego R.daj nam zdrowie dobre porozumienie i miłość oraz
szacunek. Proszę Cię otocz opieka i módl się za każdego z mojej rodziny mame tatę babcie i dziadka
mnie oraz mojego chłopaka abysmy żyli długo i w dobrym zdrowiu. Proszę Cię o spokojne
zakończenie remontu i spokój w pracy aby się wszystko poukładało i żebym dawała sobie rady. Bóg
zapłać!ae
262 Sw. Rito ublagaj u Serca Jezusowego laske uzdrowienia Mojego,laske zbawienia,pzebaczenia
grzechow szczesliwa smierc ,cud przemiany serc Mojej rodziny Bog zaplac
263 Św. Rito, dziękuję Ci, że czuwasz nade mną i cała moja rodzina.
Dziękuję za uratowanie mojego Taty i proszę Cię o dalszą opiekę i powrót do pełni zdrowia po
operacji.
Aby czas adwentu pomógł nam wrócić do normalności. Aby moja mama miała siłę i zdrowie.
Proszę Cię także o to żeby moje oko "zdrowialo" i żebym mogła widzieć.
Mam nadzieję, że czas adwentu będzie czasem w którym ozdrowieje nasza rodzina, a Święta
spędzimy wspólnie.
Milena
264 proszę o modlitwę w intencji dobrego zakończenia wszystkich trudnych spraw Agnieszki
265 Św. Rito, za Twoim mocnym wstawiennictwem proszę w sprawie beznadziejnej. Wyproś dla
mnie i dla mojej mamy błogosławieństwo dla naszych starań, aby uruchomić nasze źródło
utrzymania. Dla mnie kochana Rito, proszę, dopomóż mi u Boga w staraniu o dobrą żonę. W imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Wojtek
266 Święta Rito proszę Cię z całego serca o łaski uzdrowienia mojej mamy która walczy z chorobą
nowotworową i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny i zdrowie
267 Proszę o modlitwę w kolejnej nowennie do św. Rity z Cascia o pomoc, ratunek w mojej trudnej
sytuacji finansowej, o pozytywne zalatwienie spraw i podpisanie umów restrukturuzacyjnych w
bankach.
św. Rito z Cascia módl sie za nami
268 Proszę Cię święta Rito o wstawiennictwo u Boga za moim bratem o łaskę uzdrowienia i
nawrócenia dla mojego brata oraz rodziców. Proszę Cię, Boże, za przyczyną Świętej Rity o łaskę
dobrego mężem dla mniem
269 Święta Rito podziękuj w moim imieniu Wszystkim w Niebie za wspaniały rok pełen łask. Bogu
Ojcu dziękuję za Ciebie.
270 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Damiana i mojej, proszę niech Sw.Rita pomoże aby z tej
znajomości powstalo cos wiecej, cos wspaniałego, niezapomnianego, na długie lata. Poznać dobrego
człowieka nie jest prostą rzecza. Natomiast ja mam wrazenie ze wlasnie poznalam kogos wyjatkowego
lecz trochę zagubionego. Przy Waszej i Boskiej pomocy jestem pewna ze zycie mozna odmienic.
Proszę o dar wspanialej szalonej mlodzieczej miłości, dobroci radości szczerości. Proszę w modlitwie
o to aby nie byc samotną a szczesliwa u boku drugiego czlowieka. Proszę o zdrowie dla Damiana, o
radość z życia o zrozumienie jego problemów i wiarę w zaufanie.
Siostry kochane prosze rowniez o zdrowie i radosc dla Was i Waszych rodzin.

271 Święta Rito,
Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny dla męża Jarosława , dzieci Ola i Michał oraz moich
rodziców.
272 Uprzejmie proszę o modlitwę za moje małżeństwo, o wiarę dla mojego męża i dla mnie oraz o dar
potomstwa.
273 Pokornie proszę o modlitwę za małżeństwo Małgorzaty i Igora, które jest w trakcie rozwodu, aby
dobry Bóg ocalił nas od rozpadu a wznicił miłość.
274 Jeszcze O prze obfite Łaski i błogosławieństwa dla mnie rodziny też dla G i jej rodziny.
275 Święta Rito uproś łaski u Boga dla moich synów i mnie, zabierz strach, pozwól aby szczęście
zagościło w mojej rodzienie, czuwaj wspieraj obdarz roztropnoocią. Dziękuję za wszystkie dary które
mi dałaś. Monika
276 Błagam, o wspomożenie modlitwą, w intencji uzdrowienia z tego, co nie pozwala mi dobrze
pracować. Barbara
Polecam też zmarłych w 2017r. Śp Marka i Tadeusza, śp Justynę, śp Elżbietę, śp Andrzeja.
277 Gorąco prosze o wstawiennictwo św. Rity w moich sprawach zawodowych i rodzinnych. Św. Rito
wyproś u Pana Boga naszego potrzebne mi łaski by moja firma dobrze prosperowała dla dobra rodziny
i osób ze mną współpracujących.
-z Panem Bogiem
Tadeusz
278 proszę o włączenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Gąbków i Miszczaków
- o dobrego męża dla Justyny, Magdaleny i Joanny
- o pokój serca dla babci
- o dobrą pracę dla rodzeństwa
279 *święta Rito proszę pomóż mi wstaw się za moja prośbą choć już wszystko stracone ja będę mieć
iskierka nadziei do końca. ocal moje małżeństwo i rodzinę swą modlitwą. niech wydarzy się coś
coprzerwie ta sytuację niech mój mąż się opamieta niech przejasnieje mu umysł i wróci rozum. niech
wróci do nas ten dawny człowiek ciepły i kochający.Ja i moi synowie kochamy go nadal i wybaczam.
Aga
280 Święta Rito, za Twoim pośrednictwem i za pośrednictwem Matki Boskiej Częstochowskiej
dziękuję za wszystkie uzyskane łaski.
Proszę o dalsze wstawiennictwo. Proszę o zgodę i zjednoczenie w moim małżeństwie oraz w mojej
rodzinie. Proszę o usunięcie wszelkich waśni i nieporozumień.
Proszę o dar macierzyństwa.
Czcicielka Daria
281 Kochana święta Rito błagam Cię czekamy na wynik scyntygrafii Magdy, proszę Cię, żeby było
dobrze, żeby nie miała przeżutow. Proszę o jej zdrowie, dzieci potrzebują mamy.
282 proszę o modlitwę w intencjach:
- o łaskę nawrócenia dla Zuzanny i Rafała
- o pracę w zawodzie od stycznia 2018, o męża,
- o uzdrowienie wewnętrzne i z nerwicy.
Agnieszka.

283 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły dla Rodziców i Kuby...!
Dziękuję
AB
284 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla siebie a także opiekę nad moją rodziną,proszę pomóż mi
uwolnić się od choroby abym mogła cieszyć się każdym dniem spędzonym z moimi dziećmi i mężem
285 Święta Rito pomóż mi i Andrzejowi,abyśmy szczęśliwie napisali i obronili prace magisterskie.
Proszę Cię również o zdrowie dla naszych rodzin i przyjaciół. O zgodę i pokój w Polsce i na świecie.
O to żebym znalazła w końcu pracę i mieszkanie. Dziękujemy za szerg lask, które spływają na nas od
Ciebie.
286 Święta Rito, proszę Ciebie o zdrowie i dary Ducha Św. dla mojego syna – Mikołaja, męża - Piotra
oraz dla mnie. Miej w opiece naszą rodzinę i spraw, żebyśmy potrafili podejmować właściwe decyzje
i nie poddawać się zwątpieniu oraz rozpaczy.
287 Święta Rito dziękuję ci za Twoją opiekę i pomoc oraz wstawiennictwo u Boga . Proszę o zgodę
w rodzinie o pojednanie się ojca z synem . Pomoc w znalezieniu pracy dla Roberta .
288 proszę o modlitwę wstawienniczą do św.Ritty w intencji odwzajemnienia mojej miłości przez
Kasię i stworzenia trwałego związku .W zamian obiecuję chojną ofiarę materialną. Pozdrawia
Zbyszek z Nowego Targu
289 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy i poprawy życia .Bóg zapłać.A
290 Bardzo proszę Siostry o modlitwę w mojej intencji:
o uzdrowienie moich relacji z ludźmi !
Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za modlitwę !
Krzysztof
291 Św. Roto proszę o zdrowie, szczęście i Boże Błogosławieństwo dla mojej rodziny. Niech
wszystkie kłopoty i zmartwienia się już zakończą. Bóg zapłać. Ania
292 Bogu znane intencje
293 Św. Roto proszę o zdrowie, szczęście i Boże Błogosławieństwo dla mojej rodziny. Niech
wszystkie kłopoty i zmartwienia się już zakończą. Bóg zapłać. Ania
294 Droga Święta Rito, proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie i moich Najbliższych, o dobre wyniki
badań, o Dary Ducha Świętego dla Bliskich mi Uczących się ,a także o dobre podjęcie decyzji co do
dalszych losów po ukończeniu szkoły średniej dla ważnej mi Osoby oraz o wsparcie Boże dla związku
mojej Córki i jej Chłopaka.
Serdecznie prosi Barbara
295 Święta Rito błagam Cię wyproś mi u Boga łaskę aby moje nienarodzone jeszcze dziecko było
zdrowe. Błagam Cię spraw aby mogło urodzić się zdrowe i cieszyc się stworzonym światem. Marzę o
tym aby była to dziewczynka, ale najważniejsze by dziecko było zdrowe.
Ewelina
296 Droga Św. Rito proszę Cię o uzdrowienie mojego taty po ciężkim udarze.Agata
297 za wstawiennictwem Sw Rity chcielibysmy Prosic o zdrowie dla dziecka ktore nam sie narodzi w
grudniu.. Roman i Julia D
298 Za zdrowie dla Teściowej, Mamy i Taty oraz za znalezienie żony dla szwagra i Piotra

299 Z prośba o uleczenie alergii i astmy u mojej córki oraz o zdrowie i blogosławieństwo dla całej
rodziny, umocnienie więzi małżeńskich, opiekę dnia codziennego jak również pomoc w otrzymaniu
nowej pracy - zwracam się za wstawiennictwem Świętej Rity o modlitwę. Piotr
300 intencja:
Za brata Krzysztofa o nawrócenie
Artur
301 Czcigodna Św. Rito. Bardzo dziękuję Tobie za dotychczasową pomoc...
Jednocześnie bardzo proszę o wsparcie. Bardzo prosze Ciebie o Darka, aby miał ku mnie czyste
zamiary, aby kochał mnie za to, kim jestem, a nie za to co mam.
Bardzo proszę Ciebie o czystą miłość, wierność , pozwól nam założyć rodzinę i cieszyc sie
szczęściem, jakie dają dzieci.
Twoja wierna czcicielka
302 Kochana Świeta Rito,
proszę o mieszkanie dla nas, aby udało się znaleźć kupca na ziemie /dobra transakcje/ i o kupno
mieszkania dla nas, abyśmy nie musiały ciagle się przeprowadzać. Prosze o prace w nowym miejscu
na lepszych warunkach, o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi
finansami (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
O to aby wszystkie transakcje i dokumenty w wiadomych Ci sw. Rito sprawach finansowomieszkaniowych, udało sie przeprowadzić.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało w kolejnym nowym miejscu ( aby
nam sie dobrze, bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów).
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci / o rozwiazanie problemów z matematyka,niemieckim,
fizyką i innymi przedmiotami/ i aby dzieci się nie kłóciły.Prosze dla córek aby miały dobrych
kolegów, koleżanki i nauczycieli w nowej szkole o rozwiazanie problemów z rówieśnikami..
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w nowej pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w
pracy i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaske wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania. Prosze o Rodziców, o zdrowie i aby nam pomogli w kupnie mieszkania.
Prosze o Pana Jana aby pomógł nam sprzedac ziemię i kupić mieszkanie.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii. O to aby swiadkowie przesłuchiwani w potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla taty i szczesliwy powrót do zdrowia po operacji.
Prosze o rozwój dla moich dzieci w grupie apostolskiej i wspaniałe przyjaźnie.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
303 Prosze o modlitwe w sprawie spokoju w domu, porzadku i czystosc,a takze dobrych intencji w
relacjach z ludzmi, przede wszystkim jednak, aby udalo mi sie kupic mieszkanie w styczniu by moc
odpocząć, podleczyc sie.. niestety moj dom hest toksyczny...
304 Św.Rito proszę o modlitwę aby Szymon wyleczył się z uzaleznień, podjął pracę, spłacał długi,
poznał porządną dziewczynę, był zdrowy bo to jedyny mój syn, jedymoja rodzina.
Proszę bardzo o modlitwę w jego intencji, aby znalazł sens życia. Bożena

305 Prosze o modlitwe za Kasie Bojarska i meza Onura i ich rodziny. Dziekuje!
306 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej córeczki, męża, rodziców i całej rodziny. Proszę aby
Basieńka dobrze się rozwijała i była zdrową, mądrą dziewczynką
Ola
307 Święta Rito proszę Cię wesprzyj nas finansowo. Proszę Cie święta Rito o błogosławiony czas
adwentu. Święta Rito wylecz mojego 11 letniego syna z myśli samobójczych. Proszę Cie święta Rito o
miłość w rodzinie o opiekę na nami bądź z nami każdego dnia.
Darek
308 Święta Rito, ratuj moje małżeństwo przed rozstaniem, proszę o nawrócenie mojego męża
309 Proszę o modlitwę za pomyślność mojej rodziny. Szczęście i rozwagę dla syna. Oby opuściło nas
zło,, które od kilku lat nas dręczy.
Proszę też o modlitwę za spokój duszy mojej zmarłej mamy i teściowe.
Szczęść Boże
Alicja
310 Proszę o to by mój kontakt i moja znajomość z Pauliną, przetrwały mimo rozstania, mimo
przeszkód, mimo przeciwności, mimo wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do mnie i rozmawiać
ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele, znaleźć wspólny
język, porozumieć się. Proszę Cię o DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym mieszkam...
311 Święta Rito proszę Cię o dar potomstwa jeśli zgodne to jest z wolą Bożą
Ewa
312 Św. Rito, wspomóż mnie w intencji wiadomej. B
313 Jezu , za wstawiennictwem Św. Rity przeprowadź bezpiecznie mego syna Andrzeja przez
spiętrzone trudności w Jego życiu . Pomóż Mu . Jezu Ty się tym zajmij !
Prosi Cecylia
314 Bardzo proszę o modlitwę w sprawie zdrowia i zgody w rodzinie oraz SPŁATĘ ogromnych
długów. Dk
315 chcialam prosic o modlitwe dla mnie o zdrowie i pokonanie depresjii.
316 O zdrowie dla babci, o radość wieczną dla ś.p.mamy Ani oraz o siły do przezwyciężania
trudności. O miłość w rodzinie i małżeństwach.
317 Błagam Cię Święta Rito o zdrów dla mojej nienarodzonej córeczki. Żeby nie trzymali nas długo
w szpitalu, bo w domu mam jeszcze dwójkę córek, które mnie potrzebują. Kocham. Amen.
318 Proszę o wstawiennictwo Św. Ritę w sprawie uzdrowienia i ułożenia relacji z Rafałem.
319 Św. Rito dziękuję Ci za każdy wyjątkowy dzień w którym mogę zawierzać intencje do Ciebie i
gdzie mogę każdego dnia porozmawiać z Tobą oraz przez twoje wstawiennictwo wysłuchaj moich
modlitw 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
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.
Paweł
320 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. Ześij mi w końcu miłość.
321 Proszę o modlitwę w sprawie choroby alkoholowej syna Piotra , żeby chciał się leczyć i uwierzył
że może mu się udać z pomocą Boską i Matki św.
O łaske wiary dla dzieci Marty, Piotra i Rafała
Z Bogiem Maria
322 Swieta Rito, prosze o laske macierzynstwa.
Agnieszka
323 Święta Rito proszę Cię o to, aby G.P pragnął spróbować ze mną jeszcze raz,aby wszystko między
nami się naprawiło i żeby do mnie wrócił.
324 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- 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 zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- 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, by spłacił debet i go zamknął w banku,by z
miłością traktował swoich pasierbów i żone,
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą,zaradną,inteligentną,pracowitą,wierzącą,piękną,z
poczuciem humoru,
Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy. Oraz o siły dla Anety do niesienia swojego
krzyża cierpienia..
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
325 Kochana Święta Rito, jak zwykle dziękuję za wszystkie wyproszone łaski! Proszę o Twoje
wspaniałe wstawiennictwo w obecnej sytuacji życiowej dla B. i dla mnie oraz o błogosławieństwo na
przyszłość. Pamiętaj, proszę, także o tych intencjach, które przedstawiam Ci w codziennej modlitwie i
rozmowie.

Joanna
326 Swięta Rito
Dziękuję CI za wszystkie wyproszone łaski
I proszę o opiekę i ochronę nade mną i moją rodziną
AAK
327 Bardzo prosze o modlitwe za zgode i spokoj w rodzinie, za zdrowie rodzicow, a takze odzyskanie
pieniedzy i splacenie dlugow.
M.K
328 Św Rito ty poznałaś co to cierpienie, trud i ciężar trosk wstaw się do Jezusa o całkowite
wyzdrowienie i możliwość założenia protezy
329 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
330 Dziekuje Sw Rito za Twoje wstawiennictwo u Pana za wszystkie dary od Ciebie.Nieustannie
prosze Cie zanies prosby do Boga aby Maciej nie przestal mnie kochac abysmy mogli sie widziec aby
sie nie oddalal. Abym mogla pracowac w swojej szkole od wrzesnia.Sw Rito blagam wysluchaj mnie.
Joanna
331 Bądź wola Twoja
332 Z calego serca prosze o modlitwe w intencji mego syna Mateusza.Bog zaplac.
333 Proszę o modlitwę za Staszka, Helenkę, Antosię i Franciszka, który przyjdzie na świat w połowie
stycznia.
Dziękuję - Paweł
334 Św. Rito! Dziękuję Ci za otrzymane dotychczas łaski. Proszę Cię, wstaw się w intencji przemiany
serc i nawrócenia dla moich przyjaciół. Niech doświadczą miłości Boga. Miej w opiece Karolinę i jej
sprawy sercowe. Wstaw się za Moniką o jej nawrócenie i uzdrowienie z depresji. Proszę Cię o
wstawiennictwo o dobrego męża dla mnie. Miej w opiece Agnieszkę i dzieciątko, które nosi pod
sercem.
Marta
335 Święta Rito bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Święta
Rito dziękuję za opiekę każdego dnia Święta Rito dziękuję za wyproszone moje łaski wiem ze jesteś
przy mnie w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o zdrowie Św Rito proszę z całego serca o
modlitwę za mojego syna Krzysztofa w załatwieniu trudnych spraw pozytywnie na jego korzyść
bardzo dziękuje Krystyna.
336 Proszę Cię Święta Rito o łaskę powrotu do zdrowia oraz ułożenia sytuacji finansowo-zawodowej i
prywatnej (postawienia kogoś dobrego na mojej drodze lub unormowania sprawy z P., jeśli taka
będzie wola Najwyższego).
K.
337 Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za dobre wyniki mamy i proszę czuwaj nad nią, aby nie
powróciła do niej ta straszna choroba. Opiekuj się nami i chroń od złego. Najświętsza Matko bądź
przy nas.
A.

338 Święta Rito dziękuję za pozytywny wyrok w sprawie mamy. Proszę, aby w końcu mogła
zamieszkać w swoim domu. Dziękuję Ci za moje dzieci wspieraj je dalej i upraszaj potrzebne łaski.
Agnieszka
339 Święta Rito proszę Cię o łaskę nawrócenia i o dobrego męża dla Justyny, z którym mogłaby
założyć chrześcijańską rodzinę.
340 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy, Stanisławy i rodziny Kulików
- o wybór życiowej drogi dla Katarzyny
- dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i nową pracę.
341 Św. Rito proszę wspomóż całą moją rodzinę w trudach i troskach, przede mną trudny rok.. dodaj
mi sił i motywacji bym wszystko dała radę udźwignąć, proszę o dobrą pracę, zdrowie, o zrozumienie i
zgodę w mojej Rodzinie. Bóg zapłać.
342 Proszę o modlitwę w intencji: o zdrowie dla mojej żony Barbary, brata Bogusława i przemianę
jego serca, zdrowie dla Kingi i jej mamy, zdrowie syna Mateuszka, zdrowie, Zdrowie dla Lidki,
Barbary, pani kasjerki i o zgodę w rodzinie.
343 Święta Rito błagam o wyproszenie zdrowia dla mojego męża i mamy. Wiem, że Bóg Ciebie
wysłucha. Dzięki za wszystkie łaski ,które wyprosiłaś dla mojej Rodziny
Krystyna
344 Święta Rito podziękuj Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za wszystko co czyni dla mnie i dla
mojej rodziny, sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć tych problemów, Jezu ufam Tobie ! Jezu
zawierzam się Tobie ! Jezu Ty się tym zajmij !
Artur.

