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226 św Rito proszę o łaskę uzdrowienia
227 Św Rito, proszę Cię o to aby mama wyszła z długów i aby coś lub ktoś pomógł jej stanąć na nogi
228 Proszę o modlitwę w intencji dobrej diagnozy dla Wojciecha.
229 Bogu znana intencja
230 Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, przyszłe potomstwo i całą moją rodzinę, a także
błogosławieństwo w pracy dla mnie i męża oraz pomoc w rozwiązaniu problemu, wiadomego Panu
Bogu.
231 Kochana Święta Rito!
Dziękuję za dotychczasową pomoc w moim życiu. Bardzo Ciebie proszę o pozytywne zmiany w
moim życiu, rozwiązanie skomplikowanej trudnej sytuacji finansowej, cud w moim życiu i możliwość
godnego życia.
Bardzo proszę o powrót kochanego i macierzyństwo.
Twoja Czcicielka
232 Kochana Święta Rito miej w szczególnej opiece i dopomóż Przemkowi który nagle stracił żonę,
naszą siostrę Magdę, która odeszła do Pana Boga nagle w wieku 31 lat zostawiając męża z dwójką
malutkich dzieci w wieku 2 i 4 lat, wyproś dla nich Święta Rito u Boga naszego Taty szczególne łaski,
dodaj mu sił i dopomagaj każdego ziemskiego dnia. Pomóż również Święta Rito cioci Wiesi i
wujkowi Stasiowi którzy stracili córkę bo Magda to ich kochana córka, daj im zdrowie siły i potrzebne
łaski do dalszego życia i miej ich zawsze i wszędzie w swojej opiece. Błagamy Święta Rito pomóż im
i wyproś u Boga wszystko co im teraz według Woli Bożej potrzebne, Bóg przecież wie czego im
aktualnie potrzeba.
Dominika, Oliwka i Krzysztof
233 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało,
prosimy o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz
wszystkich ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności
prosimy o dar potomstwa dla Ani i Stanisława, dziękujemy za dar poczętego dzieciątka dla Justynki i
Marcina którzy w styczniu będą rodzić, niech dzieciątko i matka będą zdrowe a poród niech
przebiegnie szczęśliwie, prosimy o zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki oraz dla naszych
kochanych rodziców, pomagaj nam i naszym najbliższym zawsze i wszędzie, pomagaj w załatwianiu
różnego rodzaju trudnych ziemskich spraw Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i
wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
234 Kochana Święta Rito błagamy Ciebie wyproś u Boga cudowne uzdrowienie z choroby
nowotworowej dla Dorotki, spraw Święta Rito żeby Dorotka wyzdrowiała i mogła się cieszyć jeszcze
zdrowiem i życiem. Błagamy o uzdrowienie dla Dorotki.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
235 Św.Rito Dziekuję Ci za Twe wstawiennictwo i opiekę i Błagam uproś u Jesusa Miłosiernego Te
Łaski które przygotował dla mnie. Nie opuszczaj mnie. Barbara

236 Błagam św Ritę o wstawiennictwo u Boga w intencji mojego syna o nawrócenie i uwolnienie z
nałogów oraz o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej przyjaciółki Irenki
237 Św Rito patronko spraw trudnych i niemozliwych proszę dopomóż mi pokonać problemy które
ciągną się tak długo ze nie mam juz sily walczyc...błagam o nawrócenie Lukasza ażeby zaprzestał
zemsty a siły poświęcił na wychowywaniu dzieci
238 Ukochana Święta Rito... Wyjednaj proszę łaskę przystąpienia po latach do spowiedzi i przyjęcia
komunii przez Igę, która bardzo tego potrzebuje.
Twój czciciel
239 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć
od kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham Ją.
Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel
240 Kochana sw. Rito,
Ostatnio zaniedbałam modliwy do Ciebie, ale jak jest wielka łaska Towja że nie pozwalasz mi być
osamotnioną i ciągle nade mną czuwasz.
Proszę daj mi sły i wiary że wszystko będzie dobrze, żeby sprawa w pracy się pomyślnie zakończyła.
Błogosławieństwa, zdrowia i łask Ducha Świętego na ten piekny czas Bożegonarodzenia.
Dziękuję za wszystko i proszę o więcej.
Marta
241 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.
242 O przewspaniała Święta Rito, wyjednaj mi łaskę powodzenia we wszystkich wyzwaniach jakie
mnie czekają oraz spokoju który jest potrzebny dla mojego zdrowia.
Twój wdzięczny czciciel
243 Prosze o modlitwe w intencji calej rodziny.
O zdrowie i powrocenie radosci zycia i wzajemnej milosci i szacunku w rodzinie.
O sile ze zmaganiem sie z codziennymi problemami.
244 O szczęśliwą podróż do Nowej Zelandii
O dobre przygotowanie się na przyjście naszego Pana i Zbawiciela dla mnie, Wojtka, naszych dzieci
Kacpra i Agnieszki, jej męża Piotra i jego rodziców, Wiktorii, Kuby i ich rodziców, Rafała, Darka i
Kasi i ich dzieci Tomka i Magdy
O powrót Wojtka do żony, do rodziny, o wspólne święta i wspólne małżeńskie życie
245 Proszę, święta Rito o pomoc w ratowaniu małżeństwa i rodziny oraz o jak najszybszy koniec tego
etapu remontu domu. Błagam o pomoc...
246 proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych łaskę cierpliwości i wiary
w moc Bożą.
247 proszę o włączenie do grudniowej nowenny modlitwy o zdrowie dla Ani i Pawła, oraz zdrowie i
zgodę dla całej ich rodziny.
A.P.
248 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojego uzdrowienia.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
249 Święta Rito, proszę o zdrowie. Oto, żebym przez jakiś czas zaznała wytchnienia od choroby, już
pogodziłam się z faktem, że nie będę mieć dziecka, ale błagam pozól mi żyć bez bólu który powoduje
moja choroba...
Agnieszka
250 Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę żebym mogła uratować żebym mogła zmienić....
Proszę sprawdzić wiadomej
K
251 Proszę Święta Rito za Twoim wstawiennictwem - o rozwiązanie sprawy związanej z moim
małżeństwem, o dar sakramentalnego małżeństwa i dar potomstwa o ile jest to wolą Bożą. Proszę
również o pomoc w pracy/zmianę pracy.
Maria
252 Święta Rito, wstawiaj się proszę za moją Mamą, o zdrowie, dobre dobranie leków i prosty
kręgosłup.

253 Św Rito proszę Cię o matczyną opiekę , o zdrowie dla męża i moich synkow, o to abym dalej
pracowała w tej racy , aby w czerwcu przedłużyli mi umowe, aby dalej w niej była taka atmosfera jak
teraz i o rozwiązanie trudnych spraw finansowych, miej nas w opiece i prowadź z Bogiem każdego
dnia
254 Św. Rito proszę cie o łaskę zdrowia i opiekę nad moja rodziną
255 Św.Rito, dziękuję za ten rok Twojej opieki nad moją rodziną. Proszę Cię o zdrowie, powodzenie
w pracy i rozpoczęcie budowy domu dla naszej rodziny.
256 Kochana św. Rito dziękuję ci za łaski wyproszone u Boga. Za uratowanie małżeństwa mojego,
mojego brata. Z całego serca dziękuję. Teraz mój drugi brat potrzebuje wstawiennictwa. On i jego
żona mają duże problemy finansowe. Firma upada. Nie mają pieniędzy, aby się odbudować. Pomóż
im. Otocz ich modlitwą. Wyproś u Najwyższego potrzebne im łaski. Aneta
257 Proszę o modlitwe w intencji mojego wujka aby wrocił do zdrowia .
258 Święta Rito, pomóż mi proszę w chorobie - bardzo Cię proszę o wstawiennictwo Boże - łaskę
uzdrowienia - dziękuję za wszystko co otrzymałam dotychczas - Bóg zapłać.
Z.M.
259 Kochana i Święta Rito!
Jakże jestem Ci wdzięczny za wszystkie doznane łaski. Twoja pomoc i obecność jest mi niezbędną.
Dziękuję Ci więc za nie z całego serca.
Proszę nadal wspomagaj, wspieraj w chwilach zwątpienia oraz wszelkich słabościach.
Chroń moją rodzinę i upraszaj łaski u Boga.
Twój Krzysztof
260 Najukochańsza Święta Rito, bardzo Cię proszę, uproś u Pana naszego Jezusa Chrystusa
uwolnienie mojej córki Izabeli od wszelkiego zła, nawrócenie i błogosławieństwo dla niej. Elżbieta
261 Św.Rito proszę Cię o zdrowie dla mojego taty, mamy, brata oraz jego córeczkę.
262 Św.Rito proszę Cię o zdrowie dal mnie, mojego męża Andrzeja córek Pauliny i Klaudii
263 Święta Rito,
Wyszłam ze szpitala na własne żądanie bo nie mogłam patrzeć że dom po woli staje się ruiną dziecko
nie dopilnowane. Proszę Cię daj mi dużo zdrowia. Teraz planuję zmianę pracy bo w tej nie ma końca
moich obowiązków. Szefowa albo udaję ze nie widzi że mam za dużo tego albo wie że właściwie
może bez końca to robić bo i tak nie mam wyjścia i muszę pracować. Święta Rito daj mi dużo siły i
zdorwia. Ostatnio boli mnie kręgosłup wierzę w cud oszczędzam sie ale widzę zę moje zdrowie się
sypie.
264 o wewnętrzne uzdrowienie i uwolnienie dla mojego teścia, o jego nawrócenie. Z całego serca
dziękuję za modlitwę.
Anna
265 Kochana Swięta Rito bardzo dziękuje Ci za codzienną opiekę. Proszę Cie o zdrowie dla moich
kochanych bliżniaków, męża,rodzićów. Proszę Cię o wsparcie męża w problemach finansowych aby
sprawa zakończyła się dla niego pomyslnie. Proszę o pomyslny i szczęśliwszy przyszły rok. Dominika
266 w podziekowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prosba o dalsza boza opieke
267 Mam prośbę o modlitwę do św Rity w intencj znalezienia dobrej pracy.
Bóg zapłać.

Jarosław
268 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego Syna Piotra, ktoremu zupełnie brak pewności siebie.
Ma problemy z nawiazywaniem kontaktow. Przechodzi kryzys wiary, ma problemy ze spowiedzia św.
Jest niepewny, jest zalamany niepowodzeniami na studiach, zaczal w tym roku i nie moze zupełnie sie
odnalezc. Leka sie podejscia do tablicy.
269 Boże, za przyczynkiem Świętej Rity udziel mi łaski spokoju, mojej rodzinie pomóż w Tobie
wiadomej sprawie a także obdarz nas zdrowiem.
270 Błagam Cię Św Rito wstaw się u Boga za moją córeczkę Nadię aby Pan Bóg okazał swoje wielkie
Miłosierdzie i w cudowny sposób ją uzdrowił
271 O powrót do zdrowia. EWA ANNA
272 Proszę o zdrowie i łaski dla moich córek męża i całej rodziny
273 Swieta Rito, Prosze, prowadź mnie nadal.
Tylu sytuacji się boje, pozwol mi proszę uporać sie z tymi lekami w tej trudnej drodze.
Czuwaj nade mna i moją Rodziną jak do dziś to robisz - choc nie zawsze o tym pamietam w
zmęczeniu czy rozpaczy, która sie pojawia.
Wiem, ze jesteś i otaczasz swoją opieką.
Dziekuję Ci kochana sw.Rito.
„Wyciągnęlas" mnie z wielu, po ludzku, beznadziejnych sytuacji.
Pojawily się kolejne. Kolejne sprawy prawne, sadowe. Kolejne sytuacje ze zdrowiem Mamy.. udar,
wszczepienie rozrusznika, diagnoza raka, powazna operacja z przeszczepem, upadek i zlamanie zeber
i miednicy.
Nie rozumiem, dlaczego ale prosze, czuwaj i daj Mamie wyzdrowiec.
Wstaw sie za nami. Dziekuję za wszystkie dotychczasowe laski.
Bądź i przypomnij mi proszę ze jestes, kiedy watpię.
Ewa
274 Błagam Cię Ś.Rito za moją rodzinę, za mnie i moego Synka. Żeby mój były mąż przestał nas
wreszcie niepokoić. Ratuj nas przed jego żądaniami....
anna
275 Św. Rito dziękuję za Twoja opiekę, którą odczuwam każdego dnia, za otrzymane łaski. Patronko
moja ukochana od spraw najtrudniejszych, proszę św. Rito o Twoje wstawiennictwo, o uproszenie
potrzebnych łask u Miłosiernego Jezusa. Proszę o zdrowie dla męża Krzysztofa, o dobre wyniki
badań, aby choroba rakowa nie powróciła. Zawierzam Twojemu wstawiennictwu moich rodziców,
Jana i Krystynę, proszę o zdrowie i opiekę dla nich. Św. Rito módl się za nami, wstawiaj się za nami,
uproś potrzebne łaski na nowy rok naszego życia. Twoja czcicielka Ania z Lęborka. Jezu ufam Tobie!
276 Proszę o modlitwę w intencji śp. Mamy Stanisławy, aby dobry Bóg przyjął Ją do swojego
Królestwa.
277 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

278 Św. Rito! Ciągle proszę o Twoje wstawiennictwo za moim synem. Bardzo proszę o modlitwę za
mojego syna, żeby nie był sam, żeby miał rodzinę, żeby był lubiany i miał przyjaciół, proszę.
I bardzo proszę o wspaniałe święta... bez kłotni, w zgodzie i pokoju, z małymi cudami o których
marzę.
Agnieszka
279 Proszę o modlitwę za mnie i uwolnienie z nerwicy która zabiera mi radość życia i chęć do życia
Ewa
280 Św. Rito pragnę podziękować za Wszystkie otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem. Jesteś
orędowniczką i pośredniczką nie do odparcia sama byłaś matką. Pragnę za Twoim wstawiennictwem
wyprosić potrzebne łaski dla syna Mateusza.Proszę o uwolnienie od wszelkich uzależnień i zniewoleń,
aby dokonywał dobrych wyborów życiowych zgodnych z wolą Jezusa Chrystusa a nade wszystko o
nawrócenie do Boga. Święta Rito proszę zanieś wszystkie dary czym mnie jak również mego męża
obdarzył Pan oddaję je w Jego zarządzanie i opiekę. Oddaję panią Joannę Segelstrom przedstaw ją
panu niech skruszy jej zatwardziale serce i zwróci środki mojemu mężowi.
Twoja córka
Grażyna
281 Świeta Rito proszę Cie o zdrowie mojej córeczki Weroniki, a jeśli bedzie potrzeba operacji o siłe
dla niej i dla nas i by przeszła ją bez komplikacji . M
282 Drodzy chciałam prosić o modlitwę w intencji synka naszych bliskich znajomych. Urodził się on
z bardzo rzadką wadą serca. Miał 3 operacje i teraz Walczy o życie A ma dopiero 2 tygodnie.
Prosimy o modlitwę za małego Jerzego
Agnieszka i Paweł
283 Proszę i błagam wszystkich o modlitwę za mnie i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.
Potrzebuję wsparcia i prawdziwej gorącej modlitwy.
Bóg zapłać wszystkim
Grzegorz
284 Proszę o modlitwę w intencji miłości Pragnę być zalana morzem miłości
Z Panem Bogiem
Magdalena
285 Święta Rito miej w opiece moja rodzinę, opiekują się moim zmarłym Tatą. Miej w swej opiece
mojego synka Frania i cała moja rodzinę! Dziękuję za wszystko!
286 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia
287 Ocalenie mojej rodziny, za moich rodziców, za mojego tatę
288 Ukochana święta Rito,
Proszę Cię o odzyskanie i odbudowę codziennego kontaktu z Tomkiem. Proszę aby Tomek zapragnąć
spotykać się ze mną regularnie, spędzać wspólnie czas. Proszę Cię o uzdrowienie i odbudowę naszej
relacji i bliskości. Proszę Rito by Tomek przestał milczeć, przestał mnie lekceważyć a zaangażował
się w nasza relacje, zostawił inne kobiety i skupił na nas, zaczął o mnie włączyć, starać się i zapragnąć
związać na stałe jako mój chłopak w pełnym znaczeniu tego słowa.
K.
289 Świętą Ritę proszę o to, by mi pomagała w życiu. Jestem wdzięczna za dotychczas doznane łaski.
Pozdrawiam serdecznie,
JL

290 W miesiącu grudniu proszę o modlitwę za wstawiennictwem św.Rity w intencji mojej córki
Anny i zięcia Czarka o potomstwo dla nich.
291 Święta Rito,
błagam o dobre wyniki badań. Uchroń mnie przed chorobami nowotworowymi. Błagam Alina
292 Święta Rito, na samym początku pragnę Ci podziękować za wysłuchanie moich próśb składanych
co miesiąc na Toje ręce, jak i w codziennej modlitwie. Wraz z upływem lat zauważam, jak wielkim
darem jest zdrowie. Tylu ludzi wkoło choruje. Dlatego pragnę Cię prosić o modlitwę i
wstawiennictwo do Pana Jezusa o zdrowie dla mojej ukochanej żony, o to byśmy oboje uwolnili się od
codziennych czarnych myśli, które kłębią się po naszych naszych głowach o tej chorobie. Proszę o
zdrowie dla moich synów, Kingi i jej mamy, Barbary, Lidii, Ewy, Marii, Justyny, synowej Iwonki i
Wioletki, pani z Kwidzyna, pani kasjerki z marketu. O spokój duszy dla mamy mojego kolegi.
Proszę też o pomoc w sprawach błahych, w wytrwałości rzucenia nałogu palenia przez syna
Mateuszka, czy awans zawodowy dla syna Łukaszka, o dobre oceny dla moich kochanych wnuczek.
Dziękuję Panu Bogu, że te wnusie po prostu są. I dziękuję za kochanego wnuczka Maksymilianka.
Proszę również o potrzebne siły, wytrwałość i zachowanie w zdrowiu dla siebie. Przepraszam, że
tyloma sprawami Cię obarczam, ale wiem, że bez wsparcia i Twojej pomocy sobie nie poradzę.
293 O nawrócenie dla Janusza, Ryszarda i Jacka,
Św. Rito dziękuję za wszystkie otrzymane łaski
Aneta
294 O łaskę uzdrowienia mojej mamy z nowotworów i o zdrowie dla całej rodziny i uwolnienia mnie
od wszystkich złych duchów jakie we mnie siedzą.
295 Święta Rito bardzo Cię proszę wyproś mi i moim najbliższym wszelkie łaski i miłosierdzie Boże
chroni nas przed wszelkim złem i odsuń wszelkie troski kłopoty i zmartwienia bądź zawsze przy nas i
nie zostawiaj nas bez Twojej opieki. Wyproś Święta Rito by moje prośby i modlitwy które codziennie
znoszę do Boga spełniły się i proś Pana Naszego Jezusa Chrystusa by się wstawił do Boga za nami i
aby nam Błogosławili
296 O uzdrowienie mojej skóry, nadciśnienia, lęków, stanów zapalnych, żylaków, kręgosłupa. O
uleczenie moich wewnętrznych konfliktów i traum z dzieciństwa. O pomoc i wszelkie potrzebne
łaski dla mnie. O uleczenie i odrodzenie mojego małżeństwa. O uleczenie moich kontaktów
rodzinnych,szczególnie z synami. O wzrost wiary,miłości i nadziei za wstawiennictwem św. Rity.
Dziękuję Ci św. Rito za dotychczasową opiekę.
Bóg zapłać.
Barbara
297 O pomoc i wszelkie potrzebne łaski dla Rafała i Agi. O uwolnienie od wszystkiego co do Boga
nie należy. O łaskę uzdrowienia ciała, umysłu, duszy i serca. O nawrócenie, wiarę, dobrych ludzi i
odsłonięcie od nieprzyjaciół. O prowadzenie i ochronę za przyczyną św. Rity.
Bóg zapłać.
Barbara
298 O całkowite uleczenie Damiana z raka. O odporność systemu immunologicznego, o uzdrowienie
przewodu pokarmowego i systemu nerwowego. O zdrowy sen. O łaskę nawrócenia, wiary,nadziei i
miłości. O uleczenie wewnętrznych konfliktów i ran. O łaskę przebaczenia,samoakceptacji. O cud
poczęcia zdrowego dzieciątka dla Damiana i Asi. O pomoc i wszelkie potrzebne łaski dla nich. O
Boże błogosławieństwo i prowadzenie za przyczyną św. Rity.
299 Za wstawiennictwem sw. Rity prosze o nawrocenie dla Lukasza , Jadzi i Slawka, o uswiecenie
mojego malzenstwa, o laske szczesliwego porodu i zdrowie dla dziecka, o pokoj w rodzinie i naszych
sercach , o wszelkie potrzebne laski dla ojca Daniela, o uratowanie malzenstw zagrozonych rozpadem

dla Daniela i Dariusza, o nawrocenie grzesznikow, o wiare i blogoslawienstwo Boze dla moich dzieci i
o laske nieba dla wszystkich naszych zmarlych przodkow. Bog zaplac.
300 Bóg zapłać za dotychczasowe, cudowne łaski. Proszę obecnie o zdrowie mojego ciężko chorego
teścia. Błagamy o Twoje wstawiennictwo w jego cudownym uzdrowieniu.
AK
301 Św,Rito uproś u Boga tą łaskę by poprawiło się zdrowie męża a ja bym miała siłę i zdrowie by
opiekować się nim,byśmy mogli w naszym domu mieszkać .
302 Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę o pomoc w dręczących mnie problemach, które
wydają mi się nierozwiązywalne i zabierają mi radość oraz ufność.
Agnieszka
303 Święta Rito pragnę podziękować za wszystkie otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem.
Proszę o wyproszenie potrzebnych łask dla Mateusza uwolnienie od wszelkich zniewoleń i uzależnień,
dokonywanie dobrych wyborów zgodnie z wolą Pana, obranie właściwej drogi życiowej i powrót do
Boga. Powierzam Ci wstawiaj się w intencji wiadomej Twemu sercu to co pochodzi od Pana aby tym
zarządzał bo my po ludzku nie potrafimy. Powierzam ci panią Joannę przemień jej skamieniałe serce
aby rozliczyła się z wierzycielami.Prosimy o zdrowie dla duszy i ciała dla mojej rodziny. Wyproś
zgodę i wzajemną miłość w rodzinie Ty wiesz najlepiej sama przeżywałaś te utrapienia.
304 O uwolnienie Marka z toksycznych kontaktów z Ewą.
305 Bardzo dziękuję za wysluchane prośby i bardzo proszę o pomoc w pracy i zdrowiu oraz dla moich
dorosłych dzieci i męża. Anna
306 Święta Rito , proszę Cię o to bym znalazła pracę przed świętami , o to bym zdałą wszystkie
egzaminy na uczelni i była w stanie przenieśc się na studia stacjonarne. Proszę Cię bym poznała tego
jednyego bo sprawa robi się beznadziejn.
Amen
307 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa i o zgodę w rodzinie.Ola
308 Święta Rito, proszę Cię o spokój i zdrowie w mojej rodzinie. Justyna
309 Proszę o łaskę dotknięcia miłością Odwieczną dla Marcina, o łaskę przemiany i nawrócenia jego
serca.
O łaskę nawrócenia dla Zuzanny, Rafała, Elżbiety, Grzegorza.
O dobrego męża dla Agnieszki.
310 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasową opieke i prosze o dalszą.Prosze Cie o zdrowie.Prosze
uproś Pana Boga aby uleczył we mnie wszystko co powoduje moje bóle.Tobie polecam siebie i moje
dzieci.Pomóż moim dzieciom aby sie troszczyły o mnie.
Bóg zapłać.
Zenobia
311 Kochana św Rito proszę o modlitwę o zdrowie dla Agaty Krystyny Krzysztofa Teresy I Mariana.
Proszę Najwyższego Boga za Twoim wstawiennictwem o dar miłości dla mojej córki Agaty żeby
spotkała dobrego męża który będzie ją wspierał,kochał .
312 O błogosławieństwo dla mnie na przypadające 24 grudnia urodziny.magdalena
313 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę, wsparcie i wstawiennictwo. Proszę Cię Święta Rito za
tych spośród moich znajomych lub bliskich, którzy się źle mają lub najbardziej potrzebują modlitwy o

potrzebne łaski, o to, żeby Bóg nakierował ich na odpowiednią. jeśli jest taka Wola Boża to proszę o
znalezienie dobrej żony i bycie dobrym mężem.
314 Cudowna Święta Rito proszę wstaw się za moją rodzinę, za mój święty sakrament małżeństwa, za
prawdę, przebaczenie i pojednanie.
Gosia
315 Św. Rito!
Módl się za moją córkę Ewę, aby Bóg pokierował jej życiowymi decyzjami i uczynił ją szczęśliwą
żoną i matką
316 Moja intencja w tym miesiącu:
O szczęście i miłość w związku z Tadeuszem, zdrowie dla całej rodziny.
Joanna
317 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Mariusza, aby był
kochającym mężem i ojcem, jeśli to zgodne z wolą Boga Ojca.
318 ŚWIĘTA RITO
Proszę o poprawę zdrowia. mam wysokie ciśnienie ,zwyrodniały kręgosłup.
zenon z Jawora
319 Święta Rito za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga bardzo dziękuję.Święta Rito proszę Cię
wypros mi u Pana Boga dla syna wiarę silną mądrość by nie pił alkoholu nie palił papierosów by mial
dobrych znajomych by w pracy dobrze sobie radził i by chciał się uczyć do poprawkowej
matury.Proszę za mężem o zdrowie wiarę silną by był taki jak Święty Józef.Za bratem tez proszę by
się nie zalamywal by wytrwal w osrodku w zdrowiu.Kocham Cię Święta Rito.
320 O zabranie wszystkich blokad z niemowlaka, Oliwki. (uporanie z asymetrią i napięciem jamy
ustnej) Aby mogła cieszyć się prawidłowym rozwojem.
321 O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
O łaskę nawrócenia Mirosławy i o nawrócenie Jej rodziny
322 proszę o modlitwę:
o uzdrowienie Magdy
o siły dla rodziny zmarłej Marii Rostworowskiej
o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Anny, Kai i Marii
o sprawiedliwe rozwiązanie sprawy majątkowej Anny
o odwagę i udaną terapię dla Marii
o wszelkie potrzebne łaski dla Kingi, Łucji, Oli, Ani, Klaudyny, Marii i ich rodzin
o rozwiązanie trudnej sprawy Łukasza.
323 Proszę o zdrowie.
324 Prosimy dobrego Boga o dar potomstwa dla nas.
Iza i Wojtek
325 Polecam modlitwie Elżbietę, i jej bliskich, o uzdrowienie fizyczne i duchowe.
326 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem świętej Rity o pomoc na studiach i uwolnienie z
nałogu.

327 Błagam świętą Ritę o wstawiennictwo u Boga w intencji mojego syna o nawrócenie i uwolnienie
z nałogów oraz zdrowie , miłość i spokój w mojej rodzinie.Jezu Ty się tym zajmij
328 O zdrowie i światło Ducha Świetego za wstawienictwem Św Rity dla Pawła
329 Prosba o modlitwe w intencjach
Udana laktacje
Zdrowie i Boze blogoslawienstwo dla L
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
330 prosze sw Jozefie o prace jako asystent sedziego, prosze cie o nia juz jak naszybciej, prosze o
dobrego meza i dar potomstwa, niech sie odnajdzie moja milosc i niech szybko wezmie slub ze mna
jezu ty sie tym zajmij przelam przeklenstwa i zlorzeczenia abym juz miala meza i prace za dlugo
bezrobocie u mnie trwa
331 W intencji dawcy, która podarowała nerkę mężowi.
332 Prosze cie sw.Rito o modlitwe o zdrowie dla nas oraz moich wnuczek dziekuje za otrzymane
laski bog zaplac K.M.
333 Swieta Rito prosze Cie o Twoje wstawiennictwo u Naszego Pana w Niebie i wyproszenie
potrzebnych lask. Laski uzdrowienia wszelkich wiadomych Bogu nieprawidlowosci w moim ciele,
Blogoslawienstwa dla mojej rodziny oraz Bozej pomocy przy zakupie wlasnego domu w miescie w
ktorym obecnie mieszka my. Ewa
334 Proszę o modlitwę w pewnej trudnej sprawie.
Beata
335 O uwolnienie Męża z nerwicy lękowej, uzdrowienie przyczyn wszelkich jego dolegliwości.
Maria
336 Św. rito proszę za Twoim wstawiennictwem o łaskę zdrowia dla mojej córki Sylwii

337 Św. Rito, w Panu Bogu i w Tobie moja jedyna nadzieja, sytuacja zaczyna robić się bez wyjścia, ja
go nie dostrzegam już wcale. Nie wiem jak mam postąpić, co robić. Proszę o modlitwę za mnie.
IBK
338 O zdrowie dla Elżbiety i jej córeczki Oli
O zdrowie dla Katarzyny i szczęśliwe rodzicielstwo dla niej
O Chrzest Sw dla jej synka
O szcześliwą pielgrzymkę do Ziemi Sw dla Justyny i pielgrzymów z Ludzmierza
O szczęśliwe i radosne kolędowanie Asysty Zagórzan
W Częstochowie i Licheniu
O szczesliwy powrót do domu
O radosne i szczęśliwe Swieta Bozego Narodzenia i Nowego Roku dla Marii i Kazimierza dzieci i
wnuków
O rozwiazanie trudnych spraw sądowych
Remontowych
Z ogrodzeniem domow rodzinnych
Z pracą blisko domow rodzinnych
Szkołą dla moich wnuków
O zdrowie i uwolnienie z chorób otyłości Marie i Elżbietę
O znalezienie dobrego męża i dla nas zięcia ,uczciwego i grzecznego ,zaradnego człowieka dla
Justyny
O rychły powrót syna z rodzina z Białego Stoku do domu rodzinnego do Mszany Dolnej
Prosi i błaga Maria
339 Bogu znane intencje
340 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
341 O dobrego męża Ali oraz o zdrowie,zgodę i potrzebne łaski Ali Joli Krzyska
342 Święta Rito, bardzo cię proszę o cud zajścia w ciąże. Módl się za nami żebyśmy zostali rodzicami.
Proszę cię rownież o wsparcie modlitwą dla mamy żeby wygrała walkę z rakiem oraz żeby wujek
przeszedł pomyslnie chemioterapię. Módl się o za zdrowie dla nich. Bóg zapłać najukochańsza Rito.
343 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
344 Serdecznie proszę Cię św Rito wspieraj i wyproś potrzebne łaski..O przemianę serca Jakuba by
Pan napełnił jego serce prawdziwą miłością do mnie..by on potrafił się otworzyć i okazać swoje
uczucia..proszę wyproś i dla mnie przemianę mojego serca bym potrafiła go lepiej zrozumieć..W
Tobie jedyna nadzieja
345 Proszę o modlitwę w intencji sprawy sądowej przeciwko dużemu bankowi, o światło Ducha
Świętego, zwłaszcza dla sędziów każdej instancji oraz zeznających i adwokata, o sprawny i pomyślny
dla nas przebieg i wygraną. O całkowite uzdrowienie z zaburzeń lękowo - depresyjnych i innych
konsekwencji doznanej przemocy, o pokój ducha, siłę i konsekwencję w działaniu.
Bóg zapłać
Rut

346 Przez wstawiennictwo Sw. Rity proszę o zdrowie, prawidłowy rozwój, opiekę dla Mauro i Jakuba
oraz wiarę, miłość, zgodę dla ich rodziców. Proszę o pomoc, pomyślne rozwiązanie i zakończenie
trudnej kontroli i innych spraw zawodowych.
Twoja Czcicielka
Aleksandra
347 Miej w opiece mojego tate ktory umarl by wybaczone mu zostaly grzechy i by poszedl do nieba
bede sie za niego modlic strzez go i przekasz mu ze go kocham i ciezko mi bez niego
348 Świeta Rito pomoz mi bym szanowala rodzine mojego nazyczonego bym ich nie ruszala bysmy z
damianem zaczeli sie dogadywac i w zgodzie zyc spraw by wszystko sie zmienilo dla mojejw malej
coreczki karolci bysmy wyszli za maz w nastepnym roku i by moja caloa rodzina byla zdrowa mama
karolcia damian brat siostra szwagier soostrzence babcia
349 Proszę Cię Święta Rito, pomóż mojej mamusi Justynie wyjść z nałogu. Spraw aby nie sięgała po
alkohol i przestała pic.

