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Intencje z dnia 5 lipca:
264 Św. Rito proszę o pomyślną operację, bądź proszę przy mnie podczas operacji i uproś szybki
powrót do zdrowia i do pracy oraz pomoc w pracy. Twoja czcicielka Bożena
265 serdecznie proszę o modlitwę za zdrowie mojego synka i moje.
Pozdrawiam
Kamila
266 Proszę o modlitwę za zdrowie, prawidłowy rozwój i radość dla Stasia, Helenki, Antosi i
Franciszka.
Dziękuję - Paweł
267 Św.Rito dziękuje Ci za wyproszenie u Pana Jezusa łaski, o którą prosiłem: dziękuje CI za L. za
najwspanialszą dziewczynę, któa kiedyś może stać się moją żoną.
K.
268 Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, nasza relacja się sypie, jestem załamana. Jesteśmy na
urlopie, mimo ciężkich przeciwskazań medycznych chcemy począć 3 dziecko i boimy się, chcemy
wszystko zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryji a zły nas skłóca, nie potrafię pogodzić się z mężem
i znaleźć z nim porozumienia. Dzieci i ja cierpimy. Prosimy o łaskę zrozumienia, cierpliwości,
przebaczenia i miłości. Bóg zapłać
Zrozpaczona Paulina
269 Święta Rito dziękuję za opiekę. Bądź nadal razem ze mną w tym wyjątkowym dla mnie czasie.
Prośba o modlitwę za szczęśliwe rozwiązanie.
B.
270 Proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo za Łukaszem i jego rodzina o nawrócenie dla nich.
A i dla mnie też.
271 Brak pieniędzy doprowadza mnie do rozpaczy. Ratunku
272 Bardzo prosimy modlitwę co dar potomstwa dla naszego małżeństwa, tak bardzo chcielibyśmy
zostać rodzicami.
Bóg zapłać za modlitwę
Magdalena i Artur
273 św. Rito - uproś u Matki dom---stałe miejsce zamieszkania--pomoc w wyjściu z długów i łaski
przebaczenia i pojednania w całej rodzinie
Z całego serca Bóg zapłać
Elżbieta
274 Bogu znane intencje
275 Św. Rito, moja patronko, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Naszego i wyproszenie łaski
ponownego złączenia mnie i Marcina.
Katarzyna

276 Proszę o modlitwę o cud - bo cudem nazwałabym zmianę życia i zachowania mojego syna
Marcela, ma 21 lat - ciągoty alkoholowe - wyjście z kolegami na jedno piwo nigdy jednym piwem sie
nie kończy - juz wtedy sa całonocne libacje, z pracą ciągle ma jakieś problemy, ciągle zmienia,
umawia sie na spotkania w sprawie pracy na które raz pójdzie raz nie, ma pełno długów, w domu
kradnie jak mu czegoś potrzeba, kłamie, jest chamski i agresywny - każdego dnia mamy z jego
powodu stresy, smutek i ból. jest skonfliktowany z młodszym synem i z mężem którzy nie akceptują
jego zachowania i maja do mnie zal ze jeszcze mam nadzieje i mu pomagam
dlatego nazwałam cudem to o co proszę - o zmianę jego życia i nastawienia
277 Proszę o modlitwę za moje zdrowie, w intencji mojego małżeństwa oraz przyszłego potomstwa, w
wiadomej Panu Bogu sprawie oraz za błogosławieństwo i zdrowie dla mojej rodziny. Proszę o
modlitwę w sprawie mojej pracy oraz pracy mojego męża.
278 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!
279 Proszę o ratunek w moich kłopotach finansowych.
Dziękuję za modlitwę. Bóg zapłać.
Anna
280 Święta Rito, chciałabym żeby mąż do mnie wrócił i żeby to co powiedział okazało się nieprawdą.
Pragnę, żeby wszystko się w końcu ułożyło. Amen. Dziękuję za wszystko.
281 O spokojne wakacje, o pomoc w rozwiazaniu problem z seksualnoscia oraz o rozwiazanie
problemow finansowych, z prosba o szczegolne wstawiennictwo swietej Rity dla calej rodziny Gac i
Frankowskich
282 Prosze o modlitwe w intencji o zdrowie blogoslawienstwo Boze za wstawiennictwem Sw Rity dla
calej moje rodziny oraz o opieke i pomoc w czasie sprawy sadowej dla mojej corki i jej syna Sw Rito
,patronko spraw trudnych i niemozliwych do rozwiazania ,wstawiaj sie za nami do Boga Amen Jagoda
283 O święta Rito proszę wyproś mi łaskę uzdrowienie. Wylecz moje chore miejsca.
Łukasz
284 Błagam z całego serca Potężną i Sławną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego o to, by moja znajomość z Roksaną szła w dobrym kierunku. Aby Roksana
dostrzegła mnie i uczucie którym ją darzę.
Z całego serca dziękuję Umiłowanej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo i wsparcie.
285 Dla Ciebie św. Rito nie ma nic niemożliwego, spójrz na mnie zbłąkanego i poprowadź po
ścieżkach życia w dobrym kierunku, spraw bym swoją postawą przypodobał się Bogu. Św. Rito
zerknij i na moje sprawy zawodowe i spraw by polepszyła się moja kondycja firmy i mógł dalej
planować swój rozwój dla dobra rodziny i osób ze mną współpracujących.
Dziękuje Ci przepiękna Pani za dotychczasową opiekę , za wysłuchanie mych próśb i ich łaskawą
realizację.
Bóg zapłać za każde dobre słowo za każdą modlitwę za każde westchnienie .
z Panem Bogiem
Tadeusz
286 bardzo proszę o modlitwę w intencji trudnych spraw Agnieszki
287 Dziękuję za wszystkie dobra, które spotykają mnie na drodze życia
288 Kochana i Święta Rito!

Dziękuję za doznane za Twoim pośrednictwem łaski.
Proszę nadal o opiekę i pogłębienie mojej wiary, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Twój Krzysztof
289 Sw. Rito
Tobie oddaje moja samotność- wyproś błagam u Miłosiernego dobrego człowieka dla mnie.
Ty wiesz jak trudne jest zycie wdowie -miej w opiece Agatke i Joasie
290 Ukochana Rito, pomóż mi wyzdrowieć, pomóż znaleźć dobrą prace mojemu mężowi i chroń
nasze dzieci.
ZPB!
Ania
291 Kochana Święta Rito. Każdego Dnia do Ciebie piszę i Ci dziekuje za łaski, Stałaś sie taką trochę
moją kolezanka od spraw trudnych i beznadziejnych. WIem, że kontaktują się z Tobą to wszystko się
spełnia, ze działasz, widze Twoje łaski każdego dnia. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Ci za radości
dnia każdego, Za to ze jestem zdrowa, śliczna, za to ze jestem pogodna, ze u mnie wszystko jest
dobrze, dziękuję Ci za to, że zdałam egzamin magisterski na piątkę, ze obroniłam się na piątkę,
dziękuję Ci za to, że przyjeli mnie na studia doktoranckie w Trondheim. ze przypadkowo spodkałam
Magne i się na nowo we mnie zakochal, za to ze jestem niezależna finansowo, ze zarabiam wielki
milony, za to ze robie to co kocham, za to ze mam 10 biur nieruchomości i najlepszych agentów, za to
ze jestem ambitna, pracowita, ze ucze sie empati, za to ze kocham ludzi, za to ze oni kochaja mnie.
Dziękuję Ci za wszelkie łaski, za słonko które dzisiaj swieci, za to że mój brat wyjezdza na okres
wakacji do Szwecji, za jego bezpieczenstwo, za to ze odłozy sobie trochę gotówki, za to ze zostanie
inżynierem budownictwa, za to ze jest zdolny, kochany. pomocny, ze ma dobre serce, za to ze jest
poukładany, mam naprawde najfajniejszego brata pod słoncem, i dziekuje Ci za niego, Dziękuje CI za
radości za to ze się ciągle usmiecham, za to ze jestem najlepszą szefową na swiecie, ze umiem
zbudować zespół ludzi, za to ze chce wiecej, za to ze sie nie poddaje, za to ze osiągam mnóstwo
sukcesów, za to ze jestem najlepsza, ze mam kochająca rodzine, zdrowe mądre dzieci, kochającego
meża, Dziękuję z całego serca
292 Proszę o modlitwę za mnie żebym wytrzymała w swoim postanowieniu. Które też żeby
przyniosło dobre dla mojego zdrowia skutki.
Proszę o poukładanie się moich spraw.
293 Proszę o modlitwę za szybki przeszczep nerki dla mojego męża i cud poczęcia dzieciątka dla
naszej rodziny.
294 ŚW. RITO, proszę gorąco o zatrzymanie choroby nowotworowej u męża Antoniego.
Uproś dobre wyniki lekarskie, zdrowie i pogodę ducha dla Niego i szczęśliwe dopracowanie do
emerytury.
Dziękuję za WSZYSTKIE OTRZYMANE ŁASKI.
SW. RITO, MÓDL SIĘ ZA NAMI.
ŚW. RITO NAUCZ NAS KOCHAĆ!.
295 Święta Rito proszę wspieraj mnie w modlitwie. Proszę ubłagaj u Pana Boga pomoc dla nas. Proś
aby mnie Randallowi Tadziowi Pan Bóg przywrócił zdrowie.
Panie Boże nie zostawiaj nas cierpiących w bólu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowo Świętu jak bylo na początku tak niech zawsze słynie.
Barbara
296 Święta Rito proszę Cie łaskę we wszystkich intencjach i prośbach które do Ciebie wznoszę
297 Sw. Rito , proszę Cie o wstawiennictwo w intencji Huberta i Wiktorii o dobre wybory życiowe ,
o wytrwanie w wierze i o szczere i lojalne osoby z którymi kiedyś mogli by założyc swoje rodziny.

298 Polecam Bogu i opiece św. Rity z Cascia moją zmarła mamę śp. Zofię Smoleńska -w zbliżającą
się szóstą rocznicę jej śmierci,
zmarłych z rodziny Fuksiewiczów, Poncyliuszy i Smoleńskich, ś. p. Jana Sidorczyka, ś.p. Janinę
Modrzejewską, ś.p. Bogusława Gołębiowskiego, ś.p. Annę Trześniowską ,ś. p. Annę Seroczyńską, ś.p.
Grzegorza Przybysza, ś. p. Danielę i Mieczysława Romanowskich, ś.p. Bogusława Bieńkowskiego,
ś.p. Mieczysława, Barbarę i Andrzeja Zawadzkich oraz ś. p. Mieczysława i Hannę Brzozowskich.
Z Panem Bogiem,
Tomasz
299 proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych
300 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo Świętej Rity o łaskę rychłego znalezienia
satysfakcjonującej pracy. Bóg zapłać.
K.
301 O poprawę relacji rodzinnych , oraz o pozytywne moich trudnych problemów
302 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za to wszystko, co już dla mnie i mojej rodziny wyprosiłaś, jednak
w dalszym ciągu bardzo potrzebuję Twojego wsparcia. Moje życie małymi kroczkami wraca do
normy, ale jednak w dalszym ciągu borykam się z problemami, których nie mogę pokonać. Cały czas
żyję nadzieją, że będzie lepiej, dlatego też proszę Cię otaczaj całą moją rodzinę swoją opieką i
wstawiaj się za nami u Pana. Szczególnie proszę o wstawiennictwo i modlitwę o szybki powrót do
zdrowie dla mnie i mojej matki. Święta Rito módl się gorąco za mnie i całą moją rodzinę.
M.
303 Dziękując za zdaną maturę syna i poprawę jego relacji z ojcem, przez Twoje wstawiennictwo św.
Rito proszę o nawrócenie dla syna i wytrwanie w dobrych postanowieniach.
Iwona
304 Św. Rito wypraszaj u Boga potrzebne łaski dla żony i dzieciątka które rozwija się pod jej sercem.
Aby moja żona w zdrowiu i dzielnie znosiła ten stan, aby oboje byli pełni Łaski Bożej, napełnione
wiarą nadzieją i miłością, a dzieciątko narodziło się zdrowe na ciele, duszy i umyśle, na obraz i
podobieństwo Boże. Proszę również dla nas o natchnienie Ducha Św. przy wyborze imienia. Św. Rito
módl się za nami. Amen
305 gorąco proszę o modlitwę w intencji nawrócenia Janusza i Ryszarda,
pozdrawiam
Aneta
306 Proszę o odmówienie nowenny w intencji mojego powrotu do zdrowia fizycznego oraz
psychicznego.
307 Proszę o modlitwę za moją siostrę Irenę o cud uzdrowienia .
O dobrego lekarza dla niej.
Ewa
308 Świętą Ritę proszę o to, by zawsze mnie wspierała - w każdej dziedzinie życia.
Pozdrawiam serdecznie,
J.
309 Kochana Rito,
Proszę o pomyślne wiadomości w związku z wymarzona praca.
Niech tak się stanie, na moja pomyślność!!!
Dziękuje najpiękniej.

Urszula
310 proszę o modlitwę w intencji znalezienia dla mnie dobrej, spokojnej, stałej pracy, o zdrowie dla
Taty chorego na nowotwór, kwestie mieszkaniowe i opieki nad rodzicami, o błogosławieństwo dla
mojego małżeństwa, dla Emilka rodzeństwa, rodziny, przyjaciół.
311 O uzdrowienie z raka Wladyslawy
312 Za Ewę i Remka przygotowujących się do sakramentu małżeństwa oraz za zdrowie Agi, Kasi, Ani
i Henia. Bóg zapłać.
313 Sw Rito!
Z całego serca prosze ciebie o mężczyznę którego kocham. Proszę abyśmy mogli być razem.
Twoja Czcicielka
314 Kochana Rito,
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę Cię o zgodę i miłość w mojej rodzinie, o wzajemnie
zrozumienie o stabilizację o równe traktowanie bez faworyzacji.
Proszę Cię o zdrowie dla mamy, taty, siostry, babci i dziadka. Proszę by sytuacja finansowa nigdy nie
powodowała konfliktów, by nie brakowało pieniędzy, by moi rodzice i dziadkowie mogli godnie żyć.
Proszę także o zdrowie i radość z życia dla Wojtusia, o wstawiennictwo u Boga za mamę Piotrka, by
została cudownie uzdrowiona z raka. O pokój serca dla Piotrka.
Proszę też o wsparcie Asi w Stanach...by nie czuła się tak bardzo samotna, by cieszyła się każdym
dniem tam spędzonym i wróciła do nas cała i zdrowa. Twoja K.
315 Proszę o modlitwę do świętej Rity o ułożenie się spraw firmowych. Dziękuje za dotychczasowa
modlitwę
Z poważaniem
Mirela
316 Kochana Święta Rito. Napisałam do Ciebie całą można powiedzieć dziękczynną mowę niestety
cuda techniki mi to wszystko usunęły dlatego jeszcze raz w kilku słowach pragnę Ci podziękować za
wszystko. Stałaś się moją Koleżanką od spraw trudnych i beznadziejnych. Zawsze kiedy potrzebuje
Ciebie Ty mnie wysłuchujesz. Dziękuję Ci z całego serca, za wszelkie łaski, które za Twoim
pośrednictwem otrzymuję. Dziękuję Ci za małe i duze rzeczy. Dziękuję za radości dnia codziennego.
Za to, że zdałam egzamin magisterski na piątkę, za to że się obroniłam na piątkę, za to ze dostałam się
na Studia Doktoranckie w Trondheim. Za to, że jestem zdrowa, śliczna, za to ze zdyscyplinowałam
siebię i chodzę na siłownie, za to ze dzieki temu przestały boleć mnie plecy a moje ciało ogolnie
wygląda lepiej, za to ze jestem szczęśliwa, za to ze jestem najlepsza. Dziękuję Ci za to ze moj brat
wyjezdza za granice na okres wakacji gdzie bedzie mógł sobie odłożyć trochę grosza na studia, za to
ze zostanie inzynierem budownctwa, za to ze jest najlepszym bratem pod słoncem, za to ze jest
kochany, za to ze jest uczciwy, za to ze ma tyle empatii w sobie, za to ze naprawde poukładany jest z
niego chłopak. Dziękuję Ci za wszystko, za cudowna rodzine, za cudowne dzieci, za to ze w
Trondheim przypadkowo spotkałam Magne i on na nowo się we mnie zakochał. Za to, ze jestem
właścicielką 10 biur nieruchomości, za to ze robie to co kocham, za to ze jest cudownie, ze zarabiam
miliony, za to ze mam firmę szkoleniową, No dziękuję Ci za wszystko za cale dobro
317 Proszę o modlitwę w intencji Agnieszki i Krystiana o łaskę wiary,dobrą spowiedż,o zawarcie
sakramentu małżeństwa i znalezienie pracy. Zbigniew
318 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
319 Prosze o właczenie do intencji modlitwy za mojego synka Antosia.
Bóg zapłąć.
Marta
320 Bardzo proszę o modlitwę w intencji pracy, jej zachowania i uzdrowienia sytuacji, aby św. Rita
prosiła wraz ze mną o wyprostowanie dróg i właściwe rozeznanie co robić. Proszę o uleczenie dla
mnie dla mamy; o szansę na rodzinę. Nich będzie Jego wola.
Czcicielka IBK
321 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
322 święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby połączył na nowo, odrodził i
uzdrowił małżeństwo Agnieszki i Michała, zesłał łaskę powrotu miłości. Proszę aby miłość, która nas
połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze
małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia dla nas. Dla Boga nie
ma nic niemożliwego.
323 O Wielka Święta Rito - Orędowniczko, dziękuję Ci z całego serca za wszelkie dotychczasowe
łaski otrzymane za Twoim orędownictwem. Dziękując za to co dla mnie i mojej rodziny zrobiłaś o
wielka Pani, proszę Cię o zdrowie i wszelkie łaski dla mojej rodziny. Proszę Cię o pomyślność w
pracy zawodowej mojej i męża, aby nasza praca przynosiła plony. Mój mąż tak bardzo się stara, daj
mu proszę poczuć tę satysfakcję i radość ze swoich działań w które wkłada tyle staranności i
cierpliwości. Daj mi proszę ten spokój wewnętrzny, którego tak potrzebuję i czuwaj nad sprawami
zawodowymi. Proszę Cię również o zdrowie dla mojego męża i syna. Święta Rito, jeszcze raz
dziękujemy za wszelkie dotychczasowe łaski za Twoim orędownictwem. Chwała Panu.
324 Proszę o modlitwę za moje zdrowie, wyleczenie jelit i żołądka oraz przełyku. Żeby nie było to nic
groźnego. Oraz za moją wiarę bo w ogóle się nie modlę jak kiedyś, jestem jakaś obojętna. Pomóżcie
325 O zdrowie dla mojej mamy żeby została uzdrowieniona z nowotworów i o wszystkie łaski
potrzebne dla naszej rodziny.
Marek
326 Swięta Rito dziękuje Ci za dotychczasową opieke i prosze o dalszą.Prosze upraszaj Pana Boga o
zdrowie i błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny.Uproś Pana Boga o miłość i opieke mojej córki
na demną.Spraw aby chętnie przyjeła mnie do swojego nowego domu.Amen

Zenobia
327 Bardzień proszę o modlitwę za moje dzieci. Błogosławieństwo w ich życiu . Proszę o modlitwę za
mojego przyszłego wnuka aby urodził się w zdrowiu i mamie dziecka jeszcze nienarodzonego o
spokój ducha i cierpliwość. Proszę o pomoc w ich życiu dalszym zeby nie schodzili na złą drogę.
Bóg zapłać
328 Gorąca prośba modlitewna w intencji mojego zdrowia . Święta Rito módl się za nami.
329 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, tak jak tego pragnie. Uproś mi proszę dobrego męża.
Bóg zapłać
330 Błagam Cię kochana Sw. Rito, aby rozwiązały się nasze wszystkie problemy rodzinne i aby moja
mama zerwała znajomość z państwem K. Spraw proszę aby w naszej rodzinie zagościł spokój i aby
nasz synek Franciszek został ochrzczony w dogodnym terminie dla wszystkich i aby nie było z tego
tytułu nieporozumień. Bardzo Ci dziękuję z całego serca!
Bóg zapłać
Monika
331 proszę o wstawiennictwo w następujących intencjach:
- otrzymanie umowy na stałe w obecnej pracy
- zdrowie dla kuzynki oraz aby wyszła szczęśliwie za mąż
- łaski dla cioci i babci
Ireneusz
332 O zdrowie dla p. Wiesi
333 Bardzo prosimy o szturm do nieba – gorliwą modlitwę w intencjach:
- o niedopuszczenie do odebrania nam niemal całego naszego uczciwie zarobionego majątku (takie
próby są podejmowane); o ludzi (zwłaszcza prawnika, adwokata) którzy będą Bożą pomocą dla nas
- o ochronę nas, naszej rodziny, dóbr materialnych i niematerialnych przed wszelkim złem oraz
wszystkimi pułapkami i atakami złych duchów i ludzi,
- o nawrócenie osób związanych z naszą sprawą mieszkaniową i zakończenie tej sprawy definitywnie
do 22 sierpnia 2018 r.
- o miłość i jedność w naszym małżeństwie i rodzinie oraz łaskę bezgranicznej ufności w Boże
miłosierdzie
- o łaskę domu zgodnego z wolą Bożą dla naszej rodziny
Bóg zapłać,
Agnieszka z rodziną
334 Kochana Święta Rito, proszę Cie o zdanie na dobry procent egzaminu końcowego we wrześniu
tego roku. Proszę także o pomoc w nauce i codziennej pilnej pracy
335 Intencja lipcowa:
Za Gabrysię, aby mogła być mamą po wielu latach wyczekiwania na dziecko.... św. Rito uproś u Pana
Naszego łaskę macierzyństwa dla Bagrysi. Amen
336 Proszę o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii i jej bliskich
O uwolnienie z przekleństwa pokoleniowego
I wszelkiego zła i jego następstwa
O odwrócenie losu Justyny Elżbiety Katarzyny i Stanisława
O powrót do domu na ziemie rodzinna

O pomoc Boża w remontach i budowie domów rodzinnych
O szczęśliwe donoszenie ciąży i rozwiązania dla córki Katarzyny
O odzyskanie spadku po zmarłym mężu prze córkę Justynę
O szczęśliwe wygranie i zakończenie wszyskich spraw sadowych Marii Elżbiety i Katarzyny
O dar licznych wnuków dla Marii i Kazimierza
O doczekanie się szczęśliwie dla Marii i Kazimierza złotych godów
Oglądania wszystkich wnuków
Zgody i jedności w rodzinie najbliższej
O uporzadkowanie przez zięcia i córkę Elżbietę działki koło mojego domu rodzinnego i spokojne do
niego dojazdy
O usunięcie psów z drogi dojazdowej przez sąsiadów Rusnaków Jana i Józefę
O rozwiązanie prze wójta gminy problemu drogi koniecznej do działek gminnej sąsiadów córki
Katarzyny i Rapacza
O oddalenie odwołania sie Jana i Józefy od decyzji sądu na rozgraniczenie drogi do mojego domu
rodzinnego
O oddalanie uwłaszczenia sie Jana i Jozefy na mojej drodze dojazdowej ,działce szkolnej ,zbiorniku
wodnym i spółkach
O poniesienie wszyskich kosztów sądowych i urzędowych przez Jana i Józefę
O uwolnienie sie na zawsze od nich ich dzieci i wnuków
Za Justynę o dobrego męża i zdrowe potomstwo
Za Katarzynę o dar życia dla dziecka nienarodzonego
Za syna Stanisława o szczęśliwe powroty do domu
Za córkę Elżbietę o dobre katolickie wychowanie dla Oli
Za udaną i szcześliwą pielgrzymkę "Śladami Świętych Polskich"W 100lecie odzyskania
niepodległości Polski
O miłość od męża i dzieci
O dar dobrych przyjaciół na mojej drodze ,dzieci i wnuków
O dobra mowę i dobre czyny w rodzinie mojej
O częstych dobrych gości w moim domu
O zapraszanie nas w gości
Za sąsiadów moich z osiedla Fligi
Żebyśmy razem byli i w zgodzie żyli
O spokojne ciche dni i noce w mojej okolicy
Prosi Maria
337 Święta Rito dziękuję za dotychczasowe Łaski, dziękuję za znaki, które od Ciebie dostałam,
dziękuję za wszystko i proszę wyproś nam u Pana Jezusa Łaskę szczęśliwych narodzin wnusi, Łaskę
zdrowia dla mamy Justyny oraz nieustająco proszę Cię moja Opiekunko uproś Łaskę zdrowia dla
Emilci Marii żeby Pan Nasz wziął w Swoje Święte Ręce ten mój ból, tą moją nieustanną troskę i z
Łaski Swojej uzdrowił naszą sześcioletnią Emilcię żeby zaczęła mówić i widzieć na oczki.
Babcia Jadwiga
338 Święta Rito,
Błagam o zdrowie dla mnie I całej mojej rodziny. Miej nas w swojej opiece.
339 Za pośrednictwem św. Rity Wielmożny Boże proszę Cie o wysłuchanie mojej prośby.
Proszę o pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej, o spłacenie
długów, w tym długu hipotecznego, o dobrą pracę, a przede wszystkim
uwolnienia się od spraw mojej przeszłości. Proszę również za zdrowie
mojego męża Henryka i uzdrowienie mojego kręgosłupa i bólu nóg.
Wielebne Siostry,proszę o modlitwę za nas.
Bóg zapłać,
Romana

340 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 trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Joanna
341 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.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
- Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo o wyjednanie łaski powrotu do zdrowia dla mojego taty
Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z chorobą nowotworową- rak płuc. Proszę aby zastosowane
nowe leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły. Bądź dla niego opoką w momentach zwątpienia i siłą
w chwilach słabości. Proszę pomóż aby była poprawa wyników, aby nowe leczenie pomogło, aby guz
udało się zmniejszyć a przerzuty zniknęły. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę aby
opieka i zaangażowanie lekarzy były dla taty wielkim wsparciem i pomocą. Pomóż mi proszę pomóc
tacie, wskaż drogę tak abym podejmowała właściwe i dobre dla taty decyzje. Błagam wyjednaj nam
łaskę aby tata był z nami jeszcze bardzo bardzo długo.
Pomóż mi ukochana Święta Rito odnaleźć sposób aby zachować tatę tu na ziemi z nami bardzo długo.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo
dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
- Pomóż Św. Rito aby supełki, których ostatnio jest tak bardzo dużo na naszej drodze zaczęły się
rozplątywać. Abyśmy odnaleźli światełko, które da nam nadzieję i poprawę. Czuwaj proszę nad nami.
Pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż abyśmy byli lepszymi ludźmi, abyśmy potrafili
każdego dnia czynić dobro.
Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
342 Swięta Rito,
Strzeż mnie proszę i strzeż mojej Rodziny.
Proszę, niech Mama odzyska sens i radość życia.

Dodaj mi proszę sił i pozwol przepracować choć miesiąc w dodatkowej pracy aby podreperować
rodzinny budżet.
Dziekuję Świeta Rito za dotychczasowe wsparcie i opiekę
Kocham Cię
Ewa
343 SW Rito
dziękuję za pomoc i opiekę
aak
344 W tym miesiącu proszę o modlitwę we własnej intencji.O wyjście z depresji,odnalezienie sensu i
celu w życiu.
Joanna
345 Módlmy się o łaskę zdrowia dla Pana Profesora Adama, światło Ducha Św. dla opiekujących się
nim lekarzy i pielęgniarek oraz o dar jego pojednania z Panem Bogiem.
Katarzyna
346 aby wanda wyszla z hazardu, o nawrocenie dla joli i zbyszka
347 Proszę o modlitwę aby Wojtek przyjął co mu chcę z serca ofiarować
Hanka
348 Święta Rito, dziękuję za Twoje wsparcie. Proszę, dodaj mi więcej odwagi, siły, cierpliwości i
wytrwałości oraz ogromnego spokoju. Dodaj mi chęci, zapału i pewności siebie. Niech będę odporną
na słowa i zachowania innych. Pomóż mi w wyjeździe. Proszę Cię, uproś zdrowie dla Mamy, Magdy,
cioci Ani i Maryli, Basi, małego Olafa, pani Basi, pani Violetty oraz dla mnie.
349 Św. Rito!
Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski.
Proszę o wstawiennictwo u Boga o zdrowie dla Adama i o rozwiązanie sytuacji z pracą dla mnie.
Justyna
350 Dziękuję Bogu, Matce Bożej i św. Ricie za pomyślne zdanie egzaminów i obronę pracy
licencjackiej.
351 Proszę o modlitwę w intencjach:
- o łaskę uzdrowienia i uwolnienia, o dobrego męża, i dobrą pracę dla Agnieszki
- o łaskę nawrócenia dla Zuzanny Rafała Grzegorza Elżbiety Mari
352 Bardzo prosze o modlitwe w intencji zdrowia Ilony, zdiagnozowano guza mozgu. Polecam z
calego serca jej zdrowie wstawiennictwu Sw. Rity.
Z Bogiem, Magdalena
353 1)O ponowny dar rodzicielstwa dla Ani i Karola oraz wszelkie Łaski i błogosławieństwa dla
naszej rodziny i synka Franciszka.
2) Za kolegę który niespodziewanie, w dniu ślubu, zrezygnował z małżeństwa.o światło ducha
świętego i rozeznanie woli Bożej w jego życiu
3) o wskazanie drogi zawodowej dla Karola
354 Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie otrzymane dotychczas łaski. Zwracam się do
Ciebie z gorącą prośbą o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji szczęśliwego bez problemów, komplikacji i infekcji - zakończenia przebiegu leczenia i rehabilitacji mojej Mamy,
uzdrowienia jej kolana, całkowitego i trwałego wyleczenia infekcji bakteryjnych i samodzielnego
chodzenia. Proszę Cię także o szczególną opiekę nad moimi dziećmi, moją siostrą i mną samą. Uproś

dla nas zdrowie, siły i błogosławieństwo Boże,a także bezpieczeństwo podczas naszych podróży i
pobytów zagranicą. Błagam Cię także o pomoc w sprawach zawodowych, nowe perspektywy i
możliwości, pomyślność planowanych działań i szansę na powrót do pracy akademickiej i
dziennikarskiej. Proszę Cię także o wsparcie w uregulowaniu sytuacji osobistej i spotkanie na mojej
drodze życia dobrego człowieka - przyszłego męża. Dziękuję Ci za wszystko, Święta Rito, skuteczna
Powierczko spraw trudnych i beznadziejnych.
Elżbieta z Krakowa
355 Proszę o wolność i czyste serca dla naszych dzieci i K.A.
Urszula
356 Tu Natalia św Rito prosze o moje stawiennictwo u Pana żeby Marcin zaczął sie o mnie troszczyć i
kochal nad życie,żebyśmy mieli wspolne dziecko jak najszybciej i zeby wkoncu poprosił mnie o rękę.
357 Proszę Kochana Św. Rito wstaw się za nami do Pana Boga abyśmy podejmowali decyzje jako
małżeństwo i rodzice i żyli w sposób w jaki chce tego nasz Ojciec. Proś dla nas abyśmy nie kierowali
się tylko strachem i naszym ludzkim pojmowaniem świata.
Joanna.
358 Proszę..
Tomasz
359 Za pośrednictwem św. Rity dziękuję Bogu za wszystkie łaski
360 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
361 Święta Rito upros nam laski pomóż wyjść nam z długów ocal nasza rodzinę. Blanka
362 Kochana Swięta Rito!
Błagam Ciebie na kolanach o mężczyznę którego pokochałam z całych śił i nie umiem bez niego żyć.
Bardzo Ciebie proszę pozwól nam być ze sobą.
Twoja wierna Czicielka
363 Dziękuję święta Rito za przemianę mojej córki Kasi. Czuwaj nadal nad nią. Bądź również przy
drugiej córce Ani w czasie podejmowania ważnych decyzji. Otaczaj troską i wyjednaj pełne
uzdrowienie z kłopotów z metylacją dla syna Piotra. Wędruj z nimi! Dla mojego męża wyproś u Boga
zmianę pracy a dla mnie uzdrowienie z głuchoty.
Jesteśmy pełni wdzięczności.
Twoja Barbara
364 Święta Roto, proszę Cię aby przedłużono mi umowę o pracę.
365 Proszę o łaskę otrzymania pracy w instytucji do której staram się dostać od kilku lat. Za modlitwy
bardzo dziękuję. Bóg Zapłać.Agnieszka
366 Prośba o modlitwę w intencji Natalii, aby podjęła dobre decyzje w swoich dalszych wyborach.
367 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę:
- dla mojej córki, by dostała się do wymarzonej szkoły
- dla Męża - o dar wiary i nawrócenia

- dla Kasi - o cud uzdrowienia
368 By Wojtek się nawrócił, wyszedł z cudzołożnego związku z Elizą, by wrócił do żony Renaty, do
relacji rodzinnych z dziećmi z Agą i z Kacprem... Jezu pomóż!!!
369 Dla Kasi o błogosławieństwo
370 Swieta Rito dziekuje Ci za moje dzieci.
Prosze o uzdrowienie relacji z mężem
371 Šwięta Ryto, blagam cię o swego syna, proszę aby pozbyl się nalogu, zlych cech (pychy,
zazdrosci, gniewu, chęci zemsty). Proszę o pokoj w rodzinie, w domu, z sąsiadami. 0 zdrowie dla syna
i calej rodziny.
Dziękuję serdecznie.
372 Swieta Rito,
Dziekuje Ci za dar potomstwa o który modliłam sie wielokrotnie, proszę Cie o wstawiennictwo w
sprawie pomyślnego przebiegu mojej ciąży a takze o dobre samopoczucie i szczesliwe rozwiązanie.
Proszę Cię również o zdrowie dla mojego taty oraz szczęśliwe wyjscie z istniejącej sytuacji. Proszę
Cie rowniez o pomyślne zakończenie spraw w firmie.
373 O powrót do Polski dla Olgi i jej całej rodziny
374 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji zgody i miłości w moim małżeństwie, abym miał siłę
uratować to małżeństwo.
Pozdrawiam
Marcin
375 proszę o modlitwe w mojej intencji.
Sw Rito
Dziekuje za dotychczasowe wymodlone łaski i proszę o uzdrowienie mojego zycia i uwolnienie z
kłopotów finansowych i zdrowotnych
Amen
Wdzięczna Hania
376 Święta Rito proszę pomóż mi poznać szlachetnego mężczyznę na męża mojego, proszę niech
wreszcie miłość zakróluje w moim życiu!
377 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, by udało nam się z mężem przejść przez trudny
okres zachowując miłość i wzajemny szacunek.
Bóg zapłać,
Alina
378 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia duchowego i fizycznego mojego Taty (Andrzej).
Proszę o łaski Boże przez wstawiennictwo Najświętszej Mamy i świętej Rity. Proszę o wszelkie łaski
Boże potrzebne ludziom, którzy modlili się, modlą się i będą się modlić w intencjach moich bliskich
oraz moich. Bóg Zapłać. Dziękuję. Agnieszka
379 ŚW Rito proszę cię o łaskę zdrowia dla mojej rodziny.
380 Święta Rito, dziękuję za pomoc i proszę o wstawiennictwo w intencji syna Pawła by odnalazł się
w nowej szkole, znalazł przyjaciół, przygotował się należycie do dorosłego życia. O zdrowie dla
wnuczki Sary, o rozwiązanie problemów rodzinnych, spokój w rodzinie i rozsądek w podejmowaniu
decyzji przez lekarzy co do leczenia syna. J. R.

381 dla Jana o zdrowie i błogosławieństwo
382 za pewnego kapłana
d.
383 Święta Rito, wybłagaj nam łaskę wyjścia z kryzysu finansowego, błagamy byśmy mogli
pospłacać długi i zakończyć remont, znajdź rozwiązanie dla naszej trudnej sytuacji materialnej, która
niszczy naszą rodzinę. Jezu ufamy Tobie!
W.C.
384 Proszę o modlitwę w intencji Przemka, aby Bóg poprowadził go drogą, która otworzy mu oczy na
to, co w życiu ważne, pozwoli mu zdać sobie sprawe z błędów jakie popełnił, oraz zrozumieć jak
mądrze postępować, i aby go BóG od złego zachował.
385 Bardzo proszę o dobrą pracę i dobrego męża oraz o wyzwolenie ze smutku.
Anna
386 Oto moje intencje:
" kochana sw. Rito, ratuj moje malzenstwo, o ile bedzie taka wola Pana Jezusa, dopomoz mojemu
mezowi sie nawrocic a takze kolezankom w pracy..prosze o pokoj I potrzebne łaski dla mnie I dla
calej rodziny. Prosze takze o uwolnienie wszystkich dusz z czysca."
387 Proszę o modlitwę o prowadzenie Ducha Świętego w sporządzaniu wniosku o stwierdzenie
nieważności małżeństwa, o siłę, motywację, wytrwałość, jasność umysłu i łatwość wypowiedzi,
rozwiązanie problemów technicznych z przygotowaniem dowodów, o Boże światło dla świadków.
Ela

