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243 Święta Rito proszę o zdrowie dla męża i pozytywne wyniki
244 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego syna
Rafała z nałogu, by zrozumiał jak wielką krzywdę wyrządza swoim nieodpowiedzialnym
zachowaniem sobie i najbliższym, zwłaszcza synowi Arturowi.O siłę dla niego w tym trudnym dla
niego czasie, by sprawy potoczyły się po jego myśli. O zdrowie dla rodziców, wnuczka i moje.
Renata
245 Proszę o modlitwę w intencji, 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 STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w
którym mieszkam...
246 Najwspanialsza Św.Rito serdecznie dziekuje za wszystkie dotychczas otrzymane łaski i prosze
Cie bardzo o dalsze modlitwy w intencji zdrowia mojej Mamy, mojego a takze calej rodziny oraz o
pozytywne rozstrzygnięcie moich problemow z praca .
M.B.
247 Święta Rito proszę Cię o pomoc. Potrzebuje twojego wsparcia ,
dodania
mi
sił do działania w wiadomym celu. Ty wiesz co " siedzi" w mojej
głowie i jaki mam problem , proszę cię o pomoc . Mam głęboką
nadzieję , że mi pomożesz. Dodaj mi siły i wytrwania . Spraw aby studia
na których jestem były dla mnie przyjemnością i wspomagaj mnie w
trudnych chwilach , gdy jest bardzo dużo nauki i sprawdzianów . Dodaj mi
sił , wytrwania , abym nie zniechęcał się i spraw aby wszystko się
dobrze ułożyło . Wspomagaj mnie .Bardzo proszę Cię o
pomoc Św. Rito .
248 Sw Rito,
Nasza pocieszycielko, dziękujemy Ci za dotychczasową pomoc i błagamy, nie opuszczaj nas i naszego
zagubionego syna. Wylecz go ze zmartwień, zwątpień, dodaj mu siły, aby uwierzył w siebie.
Niech mój brat wkroczy na drogę wskazaną mu przez naszych rodziców. Pomóż mi rozwiązać sprawę
naszego drogiego księdza.
Bóg Zapłać. Anna
249 Proszę za wstawiennictwem sw. Rity o łaskę uzdrowienia serca Macieja, relacji z ojcem i zdanie
matury.
mama
250 O pojednanie Wojtka z Bogiem, z żoną Renatą i z dziećmi Agnieszką i Kacprem
O miłość i zgodę i jedność w Rodzinie
251 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski dobrego startu w nowej pracy. P.

252 Święta Rito uwolnij mnie i moja rodzine od kłopotów, daj szczęście, czuwaj nad moimi dziećmi a
mnie uwolnij od strachu . Dziękuje z całego serca.Monika
253 Święta Rito,
Opiekunko moja kochana. Dziękuję za dotychczasową opiekę oraz łaski. Błagam o dobre wyniki
badań dla mojej ukochanej mamusi. Miej ją w swojej opiece. Chroń przed chorobami, wznową
nowotworową.
Błagam
Alina
254 Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby znalazł pracę.
Dziękuję i pozdrawiam
Emilia
255 Proszę Cię Święta Rito o łaskę zdrowia dla Żony Kasi.
Dziękuję ze już otrzymane łaski i proszę o dalsze wstawiennictwo.
256 Sw. Rito prosze wstaw sie za mna w moich pilnych potrzebach, upros laski dla mnie i mojego
domu oraz pomyslnosc finansowa. Prosze o ratunek i pomoc w mojej beznadziejnej sytuacji. Dziekuje
Ci sw. Rito za dotychczasowe wstawiennictwo.
Katarzyna
257 Święta Rito, dziękuję za wszystko. Wspieraj swoją łaską mnie i moich bliskich i chroń od złych
ludzi i złych myśli.
AR
258 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Fabian, wyjścia mojego z długów, wyprostowanie
ścieżek życiowych ,uwolnienia z palenia papierosów, potrzebne laski, miłosierdzie Boże, opatrzność
Boża, opiekę Maryji dla mnie i Fabiana.Nawrócenie Bogdana i blogoslawienstwo Boże. Marzena
259 Bóg zapłać święta Rito , moja opiekunko za modlitwę i wstawiennictwo za mnie i za moja rodzinę
u naszego Boga Ojca. Dziekuje z całego serca za modlitwę i wstawiennictwo w tym trudnym dla
mojej rodziny czasie. Proszę dalej o modlitwę i wybawienie mojej rodziny z kłopotów finansowych,
proszę o siłę i wytrwałość w tym trudnym dla nas czasie. Bóg zapłać Barbara
260 Dziękuję za wszystko. Błagam Cię Św.Rito uproś u Jezusa Miłosiernego o przemiane serc dla
moich dzieci Pawła Klaudii i Mateusza nich sie opamietają, o spokój w domu i w pracy. Oddaję się
pod Twoja opiekę Barbara.
261 Świeta Rito najukochańsza nasza,prosimy Cie o wstawiennictwo u Boga, prosimy o zdrowie dla
Zuzi i Filipka, Rafała, Dominiki, rodziców oraz wszystkich bliskich. Osobiście proszę Cię abym
nabrała pokory,moje życie otworzyło sie na dobroć, tolerancję abym przestała osądzać ludzi których
spotykam na swojej drodze.Proszę aby szczeście rodzinne i stablizacja zawodowa dawała nam dużo
szcześcia i sepłnienia.
262 Sw. Rito polecam ci Irka, módl się za niego o dary Ducha Św. w codziennym życiu, o mądre
decyzje, o rozwiązanie trudnych spraw. Polecam ci również Marka, wstawiaj się za nim aby Dobry
Bóg błogosławił mu w pracy oraz wspierał w życiu osobistym.
263 Proszę o modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka aby prawidłowo się rozwijało i zdrowe
urodziło, o zdrowie dla chorej Mamy oraz o pogodę i aby sprawnie poszedł ogromny remont domu
abyśmy nadal mieli gdzie mieszkać. Katarzyna

264 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 miesiąc kwiecień przyniósł pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas ważnych a
zarazem trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
- Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z
chorobą nowotworową. Proszę aby zastosowane leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły i pokonał
raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby wrócił mój
radosny zdrowy uśmiechnięty tata. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo
dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
- Pomóż Św. Rito aby supełki, których ostatnio jest tak bardzo dużo na naszej drodze zaczęły się
rozplątywać. Abyśmy odnaleźli światełko, które da nam nadzieję i poprawę. Czuwaj proszę nad nami.
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.
Z serdecznym pozdrowieniem
Joanna
265 Proszę o to żeby Wojtek zrozumiał i przyjął to co chcę mu ofiarować i proszę żeby mój syn
Michał obronił pracę magisterską i znalazł swoje miejsce w życiu
Bóg zapłać
Anna
266 Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do
walki z chorobą nowotworową. Proszę aby zastosowane leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły i
pokonał raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby wrócił
mój radosny zdrowy uśmiechnięty tata. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
Joanna
267 prosze was o modlitwe do sw. Rity, o prace, dla mnie. Dziekuje wam za wsparcie,a Bogu
Dziekuje za Jego Wielkosc I milosierdzie. Grazyna.
268 Z prośbą o modlitwę o wyjście z ciężkiej sytuacji Mariusz, Sylwia, Wiktoria i Bartłomiej

269 Bardzo proszę o modlitwę łaski otrzymania domu dla mnie i mojej rodziny. Łaskę rozwiązania
moich trudnych spraw
270 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża.
271 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych,
wyproś łaskę powrotu do zdrowia dla mojej Mamy Krystyny,
Ona jest jedynym moim przyjacielem, kruchą istotą, martwię się o Nią, nie potrafię pomóc, choć
staram się bardzo.
Trwa leczenie ale bez diagnozy, której od miesiąca nikt nie potrafi postawić.
Jest tylko podejrzenie udaru.
Błagam, pomóż jej i mnie przetrwać trudne chwile i cieszyć się powrotem do zdrowia za Twoim
Święta Pani wstawiennictwem.
Prosi córka Ewa
272 Św. Rito,
Z całego serca proszę o zdrowy kręgosłup dla mojej córeczki, aby wszystkie nasze zabiegi i metody
leczenia okazały się skuteczne.
Dziękuję,
Agnieszka
273 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego męża, uwolnienia od wielu złych
skłonności, szczerego i głębokiego nawrócenia.
Anna
274 Święta Rito proszę o wstawiennictwo u Pana Boga aby w ciągu najbliższych dni udało się
uzyskać zgodę na szybsze przeniesienie, aby Nasze dzieci nie musiały się wychowywać z dala od
swojej rodziny. Proszę Cię aby pozytywnie się dla Nas cała ta sytuacja skończyła,aby szybko i
sprawnie udało się ją załatwić. Proszę Cię także o szybkie i bezpieczne rozwiązanie i o zdrowie dla
Cioci, aby okazało się, że to nic poważnego.
275 udaną operację ( nowotwór piersi), dobre wyniki oraz o zdrowie dla Sylwii
276 Dziękuję za przypomnienie. Moje intencje do Świętej Rity są właściwie takie same - proszę Ją o
to, by mnie wspierała i żeby wszystko szło pomyślnie.
Dziękuję Jej także za doznane łaski.
Łączę serdeczne pozdrowienia,
J.
277 Proszę o modlitwę w intencji o łaskę nawrócenia z ateizmu dla Konrada, oraz o łaskę wiary dla
tego człowieka
278 O pomyślne rozwiązanie trudnych relacji rodzinnych
279 Proszę Święta Rito w intencji uleczenia z choroby nowotworowej (mimo złych wyników badań) i
powrotu do zdrowia dla Mamy Stanisławy (aby nie miała kolejnych przerzutów, nie musiała mieć
kolejnej operacji), mogła cieszyć się życiem. Proszę aby wróciła do sił, nie miała zaników pamięci i
duszności.
280 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za to wszystko, co już dla mnie i mojej rodziny wyprosiłaś. Moje
życie małymi kroczkami wraca do normy, jednak w dalszym ciągu bardzo Cię proszę o modlitewne
wsparcie dla całej mojej rodziny. Mam wielką nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, dlatego też proszę
Cię otaczaj nas swoją opieką i wstawiaj się za nami u Pana. W tym miesiącu szczególnie proszę o
wstawiennictwo i modlitwę o szybki powrót do zdrowie i ulgę w cierpieniu dla mojej matki po
przebytej operacji. Święta Rito módl się gorąco za mnie i całą moją rodzinę.

M.
281 Św. Rito!
Zwracam się do Ciebie z ogromną prośbą o zdrowie dla mnie i moich najbliższych. Proszę o zdrowie
dla mojej ukochanej mamy Zofii, siostry Anny, moich braci Mariusza i Janusza- dla jego rodziny.
Proszę o zdrowie dla mnie, bym uporała się z depresją, i innymi lękami. Proszę o zdrowie dla mojego
męża, syna. Byśmy mogli się cieszyć każdą wspólną chwilą. Św. Rito proszę o pomyślność dla mnie
w związku z rozpoczęciem pracy od 9.04.2018. Bym szybko i sprawnie wprawiła się w nią.
Św. Rito dziękuję za dotychczas otrzymane łaski. Wiem, że nad nami czuwasz! Bóg zapłać!
282 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw. Rity abym odzyskala zdrowie bez koniecznosci
przeprowadzania zabiegu chirurgicznego.
MS
283 Prosze w intencji o zdrowie dla taty, mamy, meza i dzieci. oraz o uwolnienie od klatwy naszej
rodziny.
284 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie i dziecka, które noszę w swoim łonie. Proszę o
szczęśliwe rozwiązanie.
285 Święta Rito bardzo proszę Ciebie, wstaw się u Pana naszego Najwyższego o łaskę zdrowia dla
mojego syna Mikołaja i całej mojej rodziny. Bóg zapłać. Paweł
286 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
287 Święta Rito proszę módl się do Pana Boga wraz ze mną o zdrowie dla Randalla, Tadzia i moje.
Panie Boże nie odrzucaj naszych próśb.
288 Blagamy o modlitwe aby nasz synek adrian uniknął operacji serca, żeby badania w aninie wyszły
dobrze i żebyśmy wrócili do domku.błagają rodzice
289 Za zmarłych Gerarda, Jana Serwuszok i wszystkich z rodziny Serwuszok, Farys, Woźniak i dusze
w czyśćcu cierpiące. O nawrócenia się do Pana Boga mojej żony Bożeny, syna Thomasa i wszystkich
z rodziny. O zdrowie dla mamy Jadwigi i wszystkich z rodziny. O uwolnienie mnie i mojej całej
rodziny od szatana wszystkich złych duchów i demonów. O otrzymanie wszystkich łask nam
potrzebnych.
290 Dziekuje za wszystkie łaski i przebłyski uleczania mej duszy. Świeta Rito Proszę o łaskę
nawrócenia wiem że tylko Jezus nasz Pan może uzdrowić mnie z wszystkich demonów i depresji i
tylko jego miłość jest prawdziwa i czysta. Proszę o modlitwę w sprawie o której dobrze wiesz niech
prawda i dobro zwycięży,w końcu chcemy tylko dobra dla naszych ukochanych dzieci. Proszę o łaskę
uzdrowienia od natrętnych podszeptów lucyfera i demonów które słyszę bardzo często. Proszę o
modlitwę za spokój dusz. Jezu ufam Tobie , wybaczam i proszę wybacz mi i przyjdź do mojego życia
tak bardzo proszę , już dłużej nie mogę nie dzwignę tych cierpień duszy. Uwolnij mnie od nich. Proszę
o modlitwę za Benjamina i Marcela moich synów aby spokój zawitał w duszy i domu.
291 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach ukrytych w moim sercu, a wiadomym Panu Bogu.
Szczęść Boże.

Dorota
292 Za Serkana o odnowienie konaktu, w intencji siostrzenicy Mai o zdrowie i Błogosławieństwo z
okazji 1 rocznicy urodzin,za mnie o znalezienie pracy i ponowne spotkanie z pewnym mężczyzną na
którym mi zależy.
293 Najdroższa Świeta Rito,
Sprawa sadowa goni sprawę..
Co dzień pare listów sądowych
Nie daj mi upaść. Pozwól mi wytrwać.
Nadal Kochana Swieta Rito strzeż mojej Rodziny, Rodziców i mnie.
Dziękuję ze ocaliłaś Moją Mamę i pozwoliłaś wyjsć obronną reką z udaru.
Ewa
294 Proszę o modlitwę w intencji naszej Rodziny o miłość, zdrowie . W szczególności proszę o
modlitwę w intencji mojego syna Filipa, o łaski i światło Ducha św. na czas egzaminów maturalnych.
Anna
295 o nawrócenie mojej Żony
296 Proszę o modlitwę w intencji córki Justynki, która 6 maja przystąpi do I Komunii Świętej, o
błogosławieństwo dla niej, o światło Ducha Świętego oraz potrzebne łaski by wzrastała w wierze.
297 Proszę o modlitwę za moje małżeństwo i o potomstwo, a także o błogosławieństwo, zdrowie i
szczęście dla Rodziców, Braci i ich Rodzin oraz o rozwiązanie pozytywnie sprawy znanej Panu Bogu.
Proszę również o to, aby mój ojciec chrzestny nawrócił się i wyszedł z nałogu.
298 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo świętej Rity w intencji znalezienia pracy i uzdrowienia
duszy. Bóg zapłać.
Karolina
299 Zwracam się z prośbą o modlitwie w sprawie mojej i Mariusza, Bóg zapłać, Karolina
300 Proszę w miesiącu kwietnia o modlitwę za wstawiennictwem św.Rity w intencji zdrowia mojego
wnuka Ludwika i wnusi Łucji oraz o sakrament chrztu dla Łucji.
Elżbieta
301 Święta Rito,
dziękując za wszelkie łaski, których doświadczam za Twoim wstawiennictwem, błagam Cię o opiekę
nad moją rodziną.
Proszę Cię, żeby mój był mąż zostawił nas w spokoju, żeby udało się ograniczyć z nim kontakt.
Proszę Cię, żeby mój synek mógł więcej czasu spędzać ze mną
Proszę Cię, żeby w mojej rodzinie panowała miłość; żeby mój partner mnie kochał i mi to okazywał.
Proszę Cię o zdrowie, o wyleczenie z chorób kręgosłupa, o to, żeby nie było alergii.
Wspomagaj nas Świata Rito.
A.
302 Proszę o nową pracę
303 Św.Rito dziękuję za łaski otrzymane przez Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię módl się za mną o
uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Proszę o pełną, szczęśliwą rodzinę
z dobrym, kochającym tatą dla mojego synka na co dzień. Zdrowie dla nas i dla moich rodziców i
siostry oraz pomoc w wyjściu z problemów finansowych. Przyjdź mi z pomocą św.Rito i spraw, abym
doznała skutków Twojej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne i żebym
uwierzyła, że dla Boga wszystko jest możliwe. Beata

304 gorąco proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Wioletty i Ryszarda.
Aneta
305 Święta Rito,
Proszę módl się za zmarłymi:
ś.p. Zofią Smoleńską,
ś.p. Janem Sidorczykiem,
ś.p. Heleną Mączyńską,
ś.p. Bogusławem Gołębiewskim,
ś.p. Danielą i Mieczysławem Romanowskimi,
ś.p. Andrzejem Kinasiewiczem,
ś.p. Lucyną Matuszowic,
ś. p. Bogusławem Bieńkowskim
oraz
ś.p. zmarłymi z rodziny Fuksiewiczów, Poncyliuszy i Smoleńskich.
Niech za Twoim Orędownictwem ich dusze wejdą do Królestwa Niebieskiego!!!!!
306 O uzdrowienie Anny i ponowny dar rodzicielstwa
307 Prosimy o modlitwę w Nowennie za Panią Sabinę z Gdańska. O nawrócenie przed śmiercią, o
pojednanie się ze Sobą a przede wszystkim z Panem Bogiem. Dziękuje.
308 Kochana święta Rito,
Dziękuję za Twoje wsparcie i proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie i pomoc w ukończeniu studiów.
K.
309 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o pomoc Bożą i potrzebne łaski, mądrość Bożą, dary Ducha
świętego - dla syna Krzysztofa na czas egzaminów maturalnych oraz proszę o opiekę Matki Bożej ,
Anioła Stróża, św.Michała Archanioła i świętych patronów św. Krzysztofa , św. Antoniego i św.
Dominika .
(mama)
310 Proszę Cię Święta Rito udziel mi i moim najbliższym wszelkie łaski i miłosierdzie. Wyproś u
Boga łaski i miłosierdzie dla nas oraz uproś by moje prośby i modlitwy się spełniły. Miej nas w swojej
opiece błogosław nam i chroni przed wszelkim złem i odsuń wszelkie troski kłopoty i zmartwienia.
Bądź zawsze przy mnie i moich najbliższych. Spraw Święta Rito by moje prośby i modlitwy się
spełniły. Błogosław nam i miej nas w opiece. Dziękuję bardzo za wszelkie łaski i proszę nie zapomnij
o nas miejsca nas w opiece
311 SWIĘTA Rito!
Bardzo dziekuję za dotychczasową opiekę i pomoc w bardzo trudnej sytuacji. jednocześnie proszę o
kolejne łaski, pw. pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej oraz pomoc w znalezieniu męża z
którym mogłabym realizować cele dla którego ustanowiłeś instytucję małżeństwa. Bardzo chciałabym
urodzić i wychować dziecko, które będzie moim spełnieniem.
Proszę o dalsze łaski. Twoja wierna czcicielka
312 Proszę o modlitwę w intencji śp.Seweryna i śp.Kazimierza
313 Prosze w intencji o dobre rozeznanie i wypełnienie woli Bożej w życiu Izy, o. Augustyna, o.
Leszka, o. Yaacouba, ks Arka, ks Sławka, ks Piotra, ks Dominika, br Savio, o potrzebne dla nich dary
i łaski, rozeznanie natchnień Bozych oraz ochrone przed złym duchem i jego zasadzkami, prosze także
o uzdrowienie wzroku Izy oraz o dar wolności wewnetrznej, uporządkowanie uczuć i emocji.
314 Prosba o modlitwe w intencjach

Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P.
Dar potomstwa dla A,K,D,A.
Pojednanie w malzenstwach, P,S, A,K,M, G i A.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere dla męża
O zdrowie i wiare dla N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
315 Boża wola dla Lery dla muzyki, błogosławieństwo Boga dla wszystkich, którzy się jej
sprzeciwiają, zwłaszcza Bronislava, Swety
316 Święta Rito, proszę Cię o przywrócenie do pracy.
317 Proszę św.Ritę o dar zdrowia dla mnie .oraz o zbawienie duszy mojej kochanej babci ś.p Stefanii
Juchniewicz.magdalena
318 O dobrego męża dla mojej siostry blixniaczki, Natalii.
Szczesc Boze,
Katarzyna
319 O zdrowie dla Barbary
320 o zdrowie za wstawienictwem Św Rity dla Pawła
321 Swieta Rito
Prosze zebym sie nauczyla grafiki i dostala w tym prace , zeby syn zaliczyl semestr i zdal dobrze
mature, zeby dostal sie na studia na agh. Prosze o uzdrowienie i nawrocenie dla calej mojej rodziny.
Prosze zebym wyszla ze splątania z mamą
prosi Joanna
322 Za Olgę i jej wszystkie dzieci o Bożą opiekę, świętość, powrót do Polski. Za Jej męża o świętość,
odpowiedzialność w pełnieniu obowiązków ojca i męża.
323 Droga św.Rito, patronko spraw niemożliwych
Dziękuję z całego serca za opiekę i proszę o dalsze wstawiennictwo w cudach.
Przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę,
donosić i urodzić zdrowe dziecko.Aby jej mąż zmienił swój stosunek do jej dodatkowej pracy, bo
musi dużo podróżować i jest przepracowana, zestresowana, co nie sprzyja zajściu w ciążę i jej
donoszeniu.
Proszę więc o opiekę podczas jej i moich podróży.

Dla mnie niezmiennie proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby udało mi się
korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy, wyjść z długów i mieć gotówkę na spłacenie długów i
remont łazienki.
Pomóż też mi proszę znależć bardzo dobrą pracę we Francji w okresie letnim.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka,
którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i bezpieczeństwem materialnym.
Pomóż mi też odnaleźć radość i sens życia, bo nie mogę się pozbierać po odrzuceniu przez człowieka,
który był moją ogromną miłością i jestem bardzo samotna.
Twoja wierna czcicielka, Małgorzata
324 za pośrednictwem Swietej Rity proszę o dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla moich córek.
Pozytywne rozwiązanie moich spraw. Bóg zapłać
325 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych bardzo Cię proszę o zdrowie i dobre wyniki dla mnie,
o dobre rozwiązanie dla nas trudnych spraw z domem, o miłość i zgode w rodzinie.AF
326 Droga Św. Rito z całego serca prosze Cie o wstawiennictwo za mnie i moją rodzine. Prosze Cie
czuwaj nad naszym zdrowiem, chroń od złego i spraw aby nasze życie było już spokojne i radosne.
Spraw abym umiała ufać i bym nie została juz więcej ramiona, spraw bym kochała i była kochana z
wzajemnością. By moje dzieci były dobre, spokojniejsze, by nie sprawiały problemów
wychowawczych ani innych. Bym wraz z Tomkiem zbudowała zdrowy i piękny związek, którego nikt
nie zniszczy. A wlza wszystkie dane mi juz łaski z całego serca dziekuje. Aneta xx
327 Uprzejmie proszę o modlitwę z w intencji:
1. mojego zdrowia,
2. szybkiej zmiany pracy na taką, z której będę zadowolona pod względem tego, co będę robić,
atmosfery i zarobków,
3. Poznania przyszłego męża i zamążpójścia.
328 Dobry Boże proszę za Aleksandra, o nadzieję, miłość i zdrowie. Miej Go w opiece swej.
Błogosław też Renacie, zdrowiem i chęcią życia. Święta Rita proszę o wstawiennictwo w sprawie
sądowej, o uniewinnie.
329 Święta Rito dopomóż.
Czarek.
330 O wypełnienie się woli Bożej w życiu Katarzyny i jej bliskich o ratunek dla Jarka i Wojtka
331 Święta Rito, dziękuję Ci za dwa cuda, za moje dwie córeczki. Proszę o zdrowie dla nich, żeby nie
chorowały i rosły na mądre kobiety. By potrafiły dobrze wybierać w życiu i iść słuszna droga.
Dziękuję za wszystko co mam. Marta
332 Święta Rito ! Proszę Cię o wstawiennictwo w intencji Marysi chorej na ciężką depresję. Pomóż
jej odzyskać chęci do życia i strzeż aby odeszły od niej myśli samobójcze. Polecam Ci tez siebie i
moje nawrócenie oraz zdrowie a także oddaję twoje opiece Kasię , Mateusza i ich dzieci Asię i
Maciusia. Niech kroczą drogą Bożą razem z Maryją. Renata
333 Prosze o życie dla mojej babci I., żeby nerki podjeły prace oraz żeby nowotwór ustąpił.
334 Droga św Rito ,proszę uwolnij od nalogu alkoholowego mojego męża,aby sie opamietal i
nastapil dzien trzezwosci, o nawrócenie, uzdrowienie duszy oraz relacji z bliskimi,a w naszym domu
zapanowala milosc i zgoda, proszę o dobrą pracę dla starszego syna by nie został oszukany i wyszedł z
depresji aby moi synowie byli otoczeni przez ludzi zyczliwych, prosze sw Rito wymódl dla moich
synów dobre kochające żony,abym mogła doczekać wnuków i cieszyć się ich szczęściem, proszę o
zdrowie dla mamy i wszystkich domownikow a dla mnie siły abym mogła stawić czoła codziennym

problemom,sw Rito prosze aby skonczyly sie moje problemy zdrowotne proszę o opiekę i boże
błogosławieństwo dla moich bliskich,dziekuje za dotychczasowe łaski.Amen Jola
335 Święta Rito proszę Cię o miłość Darka i sakrament małżeństwa dla nas
Grażyna
336 Św. Rito proszę o szczęśliwy poród i błogosławieństwo Boże dla córeczki.
337 Święta Rito, Patronko w sprawach trudnych, które są po ludzku niemożliwe, błagam Cię w
intencji Joanny i Marka. Proszę Cię spraw, by wreszcie relacja między nimi zaczęła się rozwijać,
Święta Rito, wesprzyj nas. Ty Święta Rito wiesz jak bardzo mi na Nim zależy, nie wiem już co robić,
proszę o światło Ducha Świętego dla nas, oraz pomoc we wszystkich sprawach Bogu wiadomych.
Proszę o uwolnienie od złych osób. Święta Rito obiecuję, że jeśli zostanę wysłuchana to będę dawała
świadectwo o otrzymanych łaskach. Błagam o pomoc Święta Rito,
Joanna
338 Boża wola dla Wasi i Koli, uwolnienie ich dzieci i ich środowiska od nadużywania alkoholu.
sczegolnie Benzamana
339 Błagam o modlitwę w mojej intencji o całkowitą odmianę życia
Paweł z Lublina
340 Bardzo proszę o modlitwę za Kasię , Anię i Ewę.
341 Ukochana sw Rito błagam wysłuchaj mnie abym od września pracowała w swojej szkole aby
Maciej nie przestal mnie kochac.Wysluchaj mnie.Zanies prosby do Boga Joanna
342 proszę o modlitwę w intencjach:
o moje zdrowie, uzdrowienie z neuralgii
o zdrowie dla męża- uzdrowienie że schorzenia kręgosłupa
o zdrowie dla dzieci, pomyślne zdanie egzaminów dla córki
Joanna
343 Proszę o modlitwę w intencji mojego bratanka Filipa, aby zrozumiał, że nauka jest ważna, że ma
wpływ na jego przyszłość i aby zrozumiał, że ta nauka jest dla niego a nie dla nauczycieli.
Panie proszę, aby Duch Św. rozjaśnił jego umysł, aby z chęcią się uczył a szczególnie języka
angielskiego.
344 Święta Rito!
Patronko mojego domu. Szczególnie w tym miesiącu proszę Cię o wstawiennictwo za moją córkę
Kasię. Wyproś dla niej łaskę zdrowia i chęci nauki, tak by skończyła drugą klasę liceum. Prowadź ją
drogami wiary i spraw , by na jej drodze życia pojawili się ludzie oddani Bogu. Polecam Twojej
opiece także drugą córkę Anię i jej wszystkie decyzje , które ma w sercu. Święta Rito, mój syn Piotr
jest na rozstajach życia i musi podjąć decyzję, gdzie ma się uczyć i co robić w życiu. Wymódl dla
niego łaskę właściwej decyzji. Niech również pozna przyjaciół, którzy pogłębiliby jego wiarę.
A nas, rodziców polecaj dobremu Bogu, by obdarzał nas potrzebnymi łaskami. Babci Alinie wyjednaj
łaskę dobrej spowiedzi po latach.
Twoja czcicielka Barbara
345 Święta Rito,
Jestem niezmiernie wdzięczna za dotychczasowe łaski i wsparcie jakie mi udzieliłas w tych trudnych
momentach i chwilach . Proszę Ciebie gorąco o dalsze wstawiennictwo i nieustanną podporę we
wszystkich momentach smutku i zwątpień. Proszę o pomoc...
AK

346 Proszę o modlitwę w intencjach:
1/ o łaskę zdrowia dla mnie,
2/ o uwolnienie spod wpływu narkotyków i sekt (szczególnie satanistycznych) dla uczniów z kl. 3ag
Szczęść Boże!
Ewa
347 Święta Rito błagam o uratowanie narzeczeństwa Anny i Roberta.
O zdrowie dla Ewy.
I uzdrowienie nerek małego Frania.
Zabierz Robertowi serce kamienne i daj mu serce z ciała. Naucz prawdziwie przebaczyć, nie chować
uraz, zabierz lęk przed relacją i przede mną.
Bóg zapłać.
Anna
348 Droga św. Rito! Proszę Cię o zdrowie dla mojej wnuczki Natalii, o ratunek dla Aleksa i opiekę dla
moich synów Michała i Jacka.
349 Gorąco proszę o modlitwę w intencji tego, by moja relacja z Kamilem się naprawiła.
350 Kochana święta Rito, stokrotnie dziękuję za wszystkie łaski. Proszę bardzo o miłość wzajemną
dla mojej córki( pogodzenie się z byłym chłopakiem), zdrowie dla moich wszystkich bliskich i
pomyślność dla mnie w moich w moich poczynaniach zawodowych, L
351 Proszę św. Rito o opiekę dla mnie i dla całej mojej rodziny. Proszę Cię o wstawiennictwo w
intencji poukładania mojego życia zawodowego i prywatnego. Proszę Cię o opiekę dla mojego
chrześniaka, jego brata i jego rodziców. Proszę również Cię o wstawiennictwo w zmianie mojego
życiu, rozeznaniu, czy powinnam wyjechać z kraju, w znalezieniu swojej drogi, założeniu rodziny.
Dziękuje Ci za Twoje wstawiennictwo. Aleksandra M.
352 proszę o modlitwę o uzdrowienie wnuczki Natlii
353 Święta Rito proszę o łaskę przebudzenia wiary dla Malwiny. Dziękuję
354 Święta Rito proszę o drogowskazy w moich poszukiwaniach miłości, dobrego męża. Dziękuję
355 Proszę o modlitwę za moją mamę , mojego brata i mnie w znanych intencjach za nas Św. Ricie .
Proszę o nawracanie się i nawrócenie księży . Proszę o nawracanie się i nawrócenie wszystkich
pseudokibiców na całym świecie .Marzena

