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Intencje z dnia 5 lutego:
203 Proszę Cię św. Rito o zdrowie dla mojej córeczki Gabrysi. proszą Rodzice.
204 Proszę o modlitwę w intencji wnuka Kacperka, o jego zdrowie. Bog zaplac
205 proszę o wstawiennictwo o zdrowie dla mojej rodziny o pomoc w nauce dla moich dzieci o
błogosławieństwo w szkole i pomoc mojemu mężowi w pracy
206 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna.
Św Rito błagam Cię wyproś łaski uwolnienia mojego syna od wszelkich dręczeń , bezrobocia
samotności i niepowodzeń . Amen
Z Panem Bogiem Magdalena
207 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych, urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych ,
żebym wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był
szczęśliwy z moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co
mam i co będę miał.
Bóg Zapłać
Marek
208 Proszę o modlitwę w intencji Adriany ,aby Bóg dał nową szansę na połączenie związku Adriany
z Danielem .Bóg zapłać
209 Św. Rito uproś u Boga abym otrzymała łaskę macierzyństwa. Błagaj nieustannie w mojej intencji.
Potęzna Orędowniczko w Tobie cała moja nadzieja
210 Bardzo proszę o modlitwę w intencji daru potomstwa dla Iwony i Huberta. O cud poczęcia. Bóg
zapłać
211 Św. Rito wstaw się w mojej intencji u Pana Boga i wyproś dla mnie łaski, o którę proszę. Św. Rito
chciałabym znaleźć miłość, wziąść ślub i mieć dzieci - prawdziwą rodzinę. Daże szczerym uczuciem
mojego przyjaciela, który nie chce się angażować, nie potrafii. Św. Rito proszę spróbuj mu pomóc,
żeby pokonał przeszkody i pogodził się z przeszłością, oświeć go, abyśmy mogli być razem. Jeżeli
jednak wolą Bogą, nie jest abyśmy byli razem proszę dodaj mi siły i otuchy aby czekać na właściwą
osobę i nie czynić pochopnych wyborów.
Agata.
212 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej rodziny, o łaskę wiary i chęci życia. Dorota
213 Proszę o modlitwę za zdrowie mojej rodziny i o szczęście dla mojego syna Marcina , zeby mu się
poukładało w życiu .
Grazyna

214 Święta Rito, proszę o uzdrowienie i rozwiązanie trudnych problemów osobistych, w rodzinie, w
pracy i mieszkaniowych. Lucyna
215 ŚW RITO opiekuj się moją rodziną wypraszaj potrzebne łaski dla mojej żony i dzieci opiekuje
się zmarłymi z mojej rodziny przyjdż nam z pomocą Tomek
216 Św. Rito dziękuję Ci za wymodlone dotychczasowe łaski. Bardzo prosze o dar
uzdrowienia wewnetrznego i fizycznego zwłaszcza kręgosłupa, głowy... Bardzo
prosze o dar pracy legalnej dobrej pracy dla Darka i Anny w naszym mieście,
oraz by licznych klientów dla Wiesława. Proszę też o przemianę i nawrócenie
dla Edwarda, Wiesława, Dariusza, Anny i Romana. Proszę tez o ochronę nas i
naszego mienia. Boże zmiłuj się nad nami.
Wojciech
217 Święta Rito! prosze Ci gorąco o wstawiennictwo u Naszego Stworcy! proszę wypros u Pana Boga
dar maciezynstwa dla mnie oraz zdrowie dla męża, rodziców i braci.
218 Intencja:
o nawrócenie i trzeźwość dla Taty-Andrzeja, Brata-Krzysztofa;
o stałą pracę dla Taty i Brata;
o dobrą, pobożną żonę dla Brata Krzysztofa
o mądrość i łaskę dobrego zdrowia dla Mamy-Zofii;
o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla chrześnicy Olgi;
o umocnienie powołania kapłańskiego i żywą relację z Panem Jezusem dla Dariusza.
219 Proszę o pomóc w sprawach sądowych mego Taty, aby zakończyły się na jego korzyść.
220 Święta Rito bardzo proszę o rodzinę z kochanym i kochającym mężem oraz z dziećmi. Dziękuję
221 Święta Rito proszę Cię o Dar Miłości między mną a moim Mężem Maćkiem prosi Magdalena
222 Prosze o modlitwe za Ks.Stanislawa.oraz w moiej intencji bogu znana
223 Za Serkana o odnowienie kontaktu, w intencji znalezienia pracy i za prababcię w 13 rocznicę
odejścia do Pana o wieczną radość dla niej.
224 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Proszę by jego kochanka zniknęła na zawsze z
naszego życia. Proszę także o powodzenie operacji moich oczu. Daj mi Panie spokojnie wychować
dzieci. Panie zajmij sie tym.
Magda
225 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Marcina z choroby.
226 Proszę o modlitwę bym wyszla jak najszybciej zamaz,
227 prosze o modlitwę bym była bardzo komunikatywna, o zdolności interpersonalne, bym odczuwala
satysfakcje z obcowania z ludzmi, umiala madrze byc wśród nich, o spotkanie dobrych koleżanek z
którymi będę utrzymywać serdeczny i bliski kontakt. Prosze tez o modlitwę o zgode i przebaczenie w
naszej rodzinie i o to by pewien mezczyzna dostal stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w trybie
szybkim.
228 O spokój duszy Darka Witkowskiego i Łaskę pojednania w jego rodzinie.
O cud uzdrowienia dla chorych w Różach Mater Ter Admirabilis. Bóg zapłać, Gabriela

229 Droga Rito, Patronko spraw ciężkich, trudnych, pogmatwanych, beznadziejnych, bez wyjścia.
Spraw, pobłogosław, obdaruj nas Cudem, aby K. odwzajemnił moją Miłość do Niego, aby otworzyło
się Jego serce na mnie, dla mnie i pozwolił sobie, zdecydował się na Miłość do mnie, której nie jest w
stanie nazwać, uzewnętrznić, wyrazić, zdecydować się. Spraw proszę, aby udała nam się wzajemna
Miłość, aby był wierna, szczera, prawdziwa, głęboka, na zawsze. Na każdym poziomie ciała, duszy,
umysłu, serca, życia. Aby zostały uzdrowione, oczyszczone, uporządkowane, rozwiązane wszelkie
opory, blokady, wyparcia, zahamowania, zamrożenia, które są jeszcze w nas, między nami, a które
sprawiają ból, rozpacz i uczucie beznadziei. Pobłogosław nam, uczyń nasz Miłość możliwą,
wzajemną, szczęśliwą, spełnioną, radosną, płodną, totalną. Aby nam się razem udało, być jednym
ciałem i jedną duszą. Dziękuję, D.
230 Święta Rito, z całego serca dziękuję za dotychczasowe dobrodziejstwa i proszę o dalsze wsparcie.
Proszę o całkowite wyleczenie z mojej choroby oraz zdrowie dla Rodziców, Julii i jej rodziny, Magdy
i jej rodziny, Wojtka i jego rodziny, Eli i jej rodziny oraz o zdrowie i szczęście dla Kornelii i Marcina.
Dziękuję, Przemek
231 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.
Proszę 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 zrobienie nowego
mostka zębowego.
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 moją
wielką miłość i jestem bardzo samotna.
Twoja wierna czcicielka
M
232 Proszę o modlitwę za Dorotę
233 Droga Święta Rito,bardzo dziękuję Ci za dobre wyniki mamy i proszę Cię z całego serca, aby nie
było nawrotów choroby. Proszę o spokój w naszych domach, o wyzbycie się nienawiści. Święta Rito
bardzo proszę również o zdrowie dla mnie, abym zawsze mogła pracować i cieszyć się spokojnym,
dobrym życiem. Powierzam Ci moje kłopoty i troski i jeżeli jest taka wola Pana, to obdarz mnie
zdrowym dzieckiem. Jeżeli nie, to pomóż mi odnaleźć radość z życia.
A.
234 Potężna i niezrównana święta Rito od spraw beznadziejnych proszę z całego serca o pomoc w
pracy i o nie przydzielanie mi pewnego zadania, o rozwiązanie sprawy na naszą korzyść, ale to
wymaga cudu. Błagam pomagaj nam i spraw, żeby cała ta sprawa mimo wszystko rozwinęła się na
naszą korzyść, żeby się to wyjaśniło pozytywnie. Dziękuję za wszystko.
B.
235 Proszę św.Ritę o wstawiennictwo w sprawie uzdrowienia męża J.M.i o pomoc w wyjściu z bardzo
trudnej sytuacji finansowej. Bóg ci zapłać św. Rito.Twoja czcicielka Monika.
236 Kochana Św. Rito tak źle jeszcze nie było. Proszę o pomoc. Wyproś proszę dla mnie ratunek od
Boga. Dziękuję.

237 Święta Rito proszę o zdrowie dla rodziców, opiekę nad nimi i pomóc żeby nie nadużywali
alkoholu.
238 Proszę o modlitwę w intencji mojego Brata, aby jego praca nie szła na marne, o pomoc w wyjściu
z kłopotów finansowych i o wszelkie łaski dla jego.
239 Proszę serdecznie o modlitwę w intencji zdrowia dla mojego brata Wojciecha, serdeczne Bóg
zapłać!
240 Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy, o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Proszę o
potrzebne łaski dla Piotra, o dobre relacje między nami, szczerość i miłość. Joanna
241 Proszę o modlitwę za wszystkich moich bliskich, szczególnie za moje dzieci , żeby były
szczęśliwe i zdrowe .
Mama Grazyna
242 Bardzo proszę o modlitwę w intencji dobrej pracy dla mnie i rozwiązanie trudności finansowych
w rodzinie, o pomyślność w pracy dla męża, byśmy mogli wyjść z długów. O wszystko co nam
potrzebne do pełnienia woli Bożej.
O łaskę, uzdrowienie, uwolnienie mnie z kompulsywnego jedzenia, o cud wytrwałości w walce z
chorobą.
O powrót córki Dominiki do kościoła, nawrócenie i pełną mocną wiarę. O wypełnienie się woli Bożej
w życiu moich dzieci, by odnaleźli swoje powołanie.
Pozdrawiam w Panu Marzena
243 Kochana Sw.Rito
Zwracam się do Ciebie Sw. Rito aby za Twoim stawiennictwem prosić Boga o pomoc w moim życiu
mam trudny czas próbuję żyć po zdradzie męża odnaleźć się w nowej rzeczywistości ale ciągle
napotykam nowe problemy w tym zdrowotne ciągle mam jakieś sytuację wypadki które niszczą moje
zdrowie. Z jednej choroby wpadam w drugą nie mogę nawet na chwilę być zdrowa. Proszę pomóż mi
daj mi siły do walki z tymi przeciwnościami. Proszę o zdrowie dla mnie. Pomóż mi proszę. Niedoszła
mama
244 Proszę o modlitwę za niedawno zmarłą Mamę, a także zmarłego rok temu Dziadka. Ponadto o
opiekę i błogosławieństwo Boże dla rodziny.
Bóg zapłać
Jan
245 Sw.Rito ratuj moje zdrowie prosi Zofia
246 Święta Rito!
Proszę o wszelkie łaski i opatrzność Ducha Świętego nad Zosią. Amen
247 Święta Rito ,
kolejna wizyta u lekarza przede mną . Wierzę , że za Twoim pośrednictwem wszystko będzie dobrze.
J.K.
248 Święta Rito niezmiennie proszę o dar poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka.
249 Prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całym życiu. Niech dzięki Tobie opuszczą nas
niebezpieczeństwa, wypadki i kłopoty. Panie, Jezu pozwól nam zrealizować nasze plany i marzenia.
Proszę żebym miała zdrowe, proste nogi a także o zdrowie mojej mamy i babci,.żeby mama miała
dobrą pracę, żebyśmy mieli normalną kochającą rodzinę. Otocz nas swą opieką i nas nie opuszczaj.
Z Bozym Błogosławieństwem
Nika z rodziną

250 Święta Rito miej mnie w swojej pamięci w modlitwie
251 Błagam w pewnej intencji. Magdalena
252 proszę o modlitwę w intencjach noszonych w sercu
Ewa
253 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, wyleczenie Barbary z białaczki, zdrowie dla Sabiny (aby Pan Jezus dał Jej siłę
wewnętrzną, by zawsze była dla nas wzorem Mamy, Babci i Prababci), zdrowie dla Anny i całej Jej
rodziny, zdrowie fizyczne, a szczególnie zdrowie i uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana
Jezusa za przyczyną Matki Bożej w czasie poważnych zabiegów i badań, jakim jest i będzie
poddawany w najbliższym czasie) oraz łaskę otrzymania godnego życia a także szczęśliwe
nakierowanie mocą Bożą łask potrzebnych w życiu osobistym dla Krzysztofa. Proszę o łaskę zdrowia
dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej a także znajomych. Zawierzam tych
wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życiowej. Proszę o zbawienie wieczne dla
Edmunda, Bogumiła, Sabiny, Anny, Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P., Marka
Sz. i Marka M., Jana, Emilki, Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i znajomych oraz
dla tych wszystkich, którzy odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam Panu Bogu pokój
i umocnienie wartości chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Dziękuję Ci Jezu za
wszystko co dla nas czynisz zgodnie z Twoją wolą.
Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.
Szczęść Boże
Danuta
254 Święta Rito, całym moim sercem błagam o pomoc. Jestem po operacji kręgosłupa już ponad
miesiąc a moje objawy jeszcze się pogorszyły. Błagam o wstawiennictwo u Boga.z prośbą o
wyzdrowienie - Małgorzata
255 Święta Rito Bardzo Proszę o Dar Zdrowia dla mojej Mamy, aby wyszła z
tej ciężkiej choroby, aby wytrwała w tych ciężkich chwilach, aby Wyzdrowiała
Proszę o siłę dla Niej i nas
Krzysztof z Bielska
256 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszej rodziny.
Urszula i Grzegorz
257 Proszę o pomoc i wstawiennictwo do Matki Boskiej o pomyślne rozwiązanie naszych spraw, aby
wszystkie zakończyły się pomyślnie i na naszą korzyść. Oraz o Błogosławieństwo Boże na naszej
wspolnej nowej drodze życia, która zacznie się 20lipca bieżącego rok.
Patrycja i Kamil
258 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo wypraszające u Pana
Boga łaskę rozwiązanie problemów materialnych, mieszkaniowych,
zdrowotnych, prosi Jan
259 Najukochansza Św. Rito.
Blagam Cie z całego serca o cud zdrowia dla nas. Tyle spraw spadla na raz na nas. Blagam o dobry
wyniki dla mojej mamy, dla mojego taty, o szczesliwa operacje dla Asi, uchron moja Anie od tej
strasznej choroby. Daj nam zdowie. Tak bardzo boje sie raka, uchron nas od niego. Blagam Cie...
moja kochana.
Twoja

260 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
261 Św. Rito z całego serca dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę Cię o dalszą pomoc mojej rodzinie,
zwłaszcza o zdrowie. Proszę Cię też o pomoc w sprawie Ci wiadomej.
Twoja wierna czcicielka
262 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać
Joanna

