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Intencje z dnia 5 lutego:
260 O zdrowie i zabranie wszelkich blokad dla córki Oliwii oraz o odnowienie łaski miłości
małżeńskiej dla Weroniki i Jarka przez wstawiennictwo sw. Jana Pawła II.
261 Święta Rito proszę otocz moją rodzinę opieką i wypraszaj nam potrzebne łaski oraz dodawaj nam
sił do walki z naszymi słabościami
262 O zdrowie dla mojej żony Anny , oraz o pomyślne rozwiązanie moich trudnych problemów
263 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej żony i pracy.
264 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę, donosić i urodzić zdrowe
dziecko.
Usilnie proszę o pomoc w znalezieniu lepszej pracy dla niej, lepiej płatnej i nie tak męczącej jak
dotychczasowa. Proszę Cię również o lepsze relacje pomiędzy córką i zięciem, bo obawiam się, że z
powodu braku dzieci w ich małżeństwie może się źle układać.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy,może
wygrana? oraz aby udało się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie
długów oraz remont łazienki.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego do tego,
którego kiedyś spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i
bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę. Pomóż mi
odnaleźć radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna, nawet nie mam w otoczeniu nikogo, kto by
mnie tak serdecznie i bezinteresownie przytulił. Bardzo często ogarnia mnie zwątpienie w celowość
mojego życia, bo czuję się nikomu niepotrzebna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, Małgorzata
265 Do sw rity w rocznice 5 urodzin Szymona o zdrowie abychoroba się nie rozwijała o dobre wyniki
badan oraz o prawidłowy rozwój dla niego i dobry los a także zdrowie dla syna Piotra i córeczki Ali
266 Bardzo prosze Sw. Rite o wstawiennictwo w sprawie pomocy spotkania meza,
zgodnie z wola Boza!
267 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. O uzdrowienie mojej duszy i ciała.
-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.
Św. Rito składam w Twe ręce siebie oraz wszystkie drogie mi osoby. Proszę opiekę każdego dnia, o
mądrość w podejmowanych decyzjach.
268 O nawrócenie dla Janusza,
dziękuję za wszystkie otrzymane łaski,
Aneta
269 Za Mikołajka o uzdrowienie
Alicjav
270 O uzdrowienie Męża z nerwicy i choroby neurologicznej oraz o skuteczną terapię psychologiczną.
271 O zdrowie dla Pawła za wstawiennictwem Świętej Rity .
272 Intencja w int. Blogoslawienstwa w pracy i wszystkiego co z nią zwiazane
273 Sw Rito proszę o zdrowie dla mojej rodziny, o rozwiązanie trudnych spraw i aby przedłuzyli mi w
czerwcu umowe o prace , aby pracowało sie tak jak do tej pory
274 Proszę o dopisanie moich próśb do "Księgi Intencji św. Rity z Cascia":
"Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla moich najbliższych: mamy, męża, dzieci z rodzinami,
mojego brata oraz szczęśliwy przebieg operacji mojej mamy.
Błagam Cię święta Rito, proś Boga dla Joasi o łaskę wiary, zdrowia i by wróciła z rodziną do Polski,
jeśli taka Wola Boża!"
Święta Rito proś Boga za nimi!"
Z serdeczną pamięcią w modlitwie.
Urszula

275 proszę o modlitwę w intencji wyprostowania wszystkich ścieżek, jakimi toczą się sprawy
zawodowe i zdrowotne moje i moich bliskich. O otworzenie oczu na prawdę, o wzmocnienie
wewnętrzne do życia w pokoju, oraz o spokój wewnętrzny.
276 Święta Rito proszę cię aby moja droga i droga Krzysztofa znów się połączyły.
277 Święta Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej rodziny. Spraw aby moi rodzice długo cieszyli
się pełnym zdrowiem, odsun od mojej rodziny wszelkie leki, zdrady i nieporozumienia. Pomóż mi
również w przyszłości w życiu małżeńskim jak i byciu matka. Spraw aby moje dzieci były zdrowe i
aby moje ciąże przebiegały bez przeszkód. Pomóż mi obdarowywujac mnie saw łaską. Amen.
278 Droga święta Rito pokornie proszę wyproś mi u Boga prawdziwą szczerą miłość Jakuba i wyproś
mi łaskę naprawy tej relacji..by dobry Bóg przemienił jego serce i sprawił by on szczerze do mnie
zatesknil i zaczął w końcu okazywać swoje uczucia do mnie...serce mi pęka gdy jesteśmy
osobno...Błagam o cud
279 Święta Rito proszę o łaskę zdrowia dla Tomka o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
Damian
280 Święta rito proszę Cię pomóż mi . Byłam u lekarza ginekologa że mam torbiel na jajniku .
Zrobiłam sobie badania na raka jajnika i mam złe wyniki proszę pomóż mi bo za tydzień idę do
ginekologa i żeby nie była ta choroba proszę pomóż. Pozdrawiam Kamila
281 Kochane Siostry proszę o modlitwę za mojego brata Emila o uwolnienie go od nałogu
alkoholowego, o to zeby przezwyciężal pokusy ( ma wszyty esperal ).
Proszę o modlitwę za Marysię o uwolnienie jej od dręczeń i koszmarów sennych, od nerwic i brania
środków psychotropowych.
282 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę nad całą rodziną.prosze broń nas
przed nieszczęściem i złem.Aga
283 Święta Rito
proszę Cię o światło, siłę i mądrość Ducha Św. w nauce do matury z
biologii, chemii i matematyki dla Paulinki tak aby dostała się na
medycynę, dobre pełne rozwoju w wierze przygotowywanie się do Pierwszej
Komunii Św. dla Martynki, rozwoju i siły dla niej do gry na skrzypcach.
Łaskę wiary dla mojego męża i siły dla mnie abym dała radę to wszystko
mądrze przetrwać. Ewa
284 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji ukończenia szkoły średniej i zdania
matury dla mojego syna Jakuba oraz o radość wieczną dla dusz moich bliskich a szczególnie dla mojej
zmarłej siostry Krystyny.
z Panem Bogiem,
Bogusia
285 Święta Rito
Proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój dla moich wnucząt;
Proszę o łaskę wyzdrowienia dla Józefy ukochanej żony, matki i przyjaciółki.
286 Prosze
cie sw rito o modlitwe o zdrowie dla nas oraz moich wnuczek dziekuje za otrzymane laski bog zaplac
K.M.
287 Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach:
- odbudowanie rodziny, aby móc wspólnie z kimś iść przez życie,

- zdrowie dla kuzynki
- łaski dla cioci i babci
- poradzenie sobie z narastającą depresją
- zdrowie dla mojego ojca chrzestnego
Ireneusz
288 Sw Rito proszę o dar zdrowego długooczekiwanego dziecka dla Joanny
289 O zdrowie dla Barbary
290 Bogu znane intencje
291 bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego przyszłego męża i domu- aby Bóg nam błogosławił o
obdarzył dobrym życiem i szczęściem. Proszę także św. Ritę o wstawiennictwo w sprawie mojej
nowej pracy- abym radziła sobie tam świetnie a ludzie którzy pracują tam byli mi życzliwi i pomocni.
Prosze także o zdrowie dla mnie, córki i całej rodziny. Dziękuje Bogu za wszystkie otrzymane łaski.
292 Św.Rito dziękuję Ci za zdanie ćwiczeń i egzaminów. Proszę Cię o zdanie egzaminu z prawa
międzynarodowego w obecnej sesji zimowej. Proszę Cię o pomoc poczas nauki i Dary Ducha Św.
podczas egzaminu. Twoja Czcicielka
293 O łaskę potomstwa dla Ewy i Remigiusza.
294 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w rozwiązaniu naszych problemów
finansowych. Miej w opiece i daj zdrowie moim rodzicom i mojemu dziecku.
295 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla córki Justynki z okazji 11 urodzin
- o u zdrowienie z lęków, nerwicy i depresji...
- o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa
- o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Cioci Elżbiety
296 MK: Prosba o laske rodzicielstwa zdrowego dziecka.
297 Sw. Rito bardzo Cię proszę o zdrowie dla całej rodziny. O zlegalizowanie związku mojej
siostrzenicy żeby miałą swoje dzieciatko,proszę cie miej nas zawsze w opiece.AF
298 Sw. Rito dziękuje za łaskę życia. Proszę o wiarę i wyleczenie z depresji.
299 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne cuda i łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Proszę o zdrowie dla moich bliskich a także o zbawienie wieczne dla moich bliskich zmarłych.
Joanna
300 Bardzo proszę o modlitwę za wstawienictwem św. Rity za moją rodzinę... o miłość, zdrowie,
rozwiązanie konfliktów, pokój serca dla każdego oraz o uleczenie wszystkiego, co chore. Proszę też o
modlitwę o powodzenie w trudnych sytuacjach finansowych i lokalowych naszej rodziny oraz o Boże
Błogosławieństwo i mądrość dla mojego najmłodszego brata, aby dobry Bóg chronił go od złego i
wskazywał właściwą drogę.
Bóg zapłać.

M.
301 Prośba do św.Rity o szczęśliwe rozwiązanie spraw związanych z powrotem do pracy oraz budową
domu. Proszę o zdrowie dla całej rodziny i powodzeniu w pracy zawodowej męża.
302 Błagam ..
Tomasz
303 Proszę o włączenie do nowenny intencji:
o potrzebne łaski i siły dla Leny i jej córki, które zostały same po śmierci męża Marka i ojca Nadii.
304 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem, dziękuję Bogu za wszelkie łaski, którymi mnie obdarza każdego dnia.
Proszę wstaw się za mną w następujących intencjach:
- otocz opieką moją córkę
- uproś Boga o łaskę wiary i nawrócenia dla mojego męża
- uproś Boga o cud uzdrowienia dla Kasi
Bóg zapłać za modlitwę!
S.
305 Św Rito, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o kolejne, pomóż mi w zaliczeniu sesji
egzaminacyjnej i dopomagaj w każdej przeciwności
Sabina
306 Święta Rito dziękując za opiekę i wyproszone łaski
proszę Cię o zdrowie dla naszej całej Rodziny,
o opiekę nad naszymi problemami dnia codziennego,
proszę o pozytywne zakończenie sesji dla syna
Ania
307 Proszę o włączenie mojej intencji do modlitwy w nowennie do Świętej Rity :
Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga wyproszenia łaski nawrócenia mojego męża
Adama , łaski uzdrowienia mojego małżeństwa , łaski wypełnienia i realizacji przysięgi małżeńskiej i
łaski uratowania mojej rodziny .
308 Proszę o wsparcie modlitewne do św.Rity o
nawrócenie Syna i Córki ( o ich powrót do Kościoła) i Narzeczonej Syna oraz Chłopaka Córki.
Proszę również o powrót do Kościoła Katolickiego ( z protestanckiego) mojej Siostrzenicy i jej Męża.
O Boże BŁogosławieństwo dla Męża i Najstarszego Syna z Rodziną.
O zdrowie dla mnie.
Jadwiga K.
309 Św. Roto, proszę o pomoc w pokonaniu swoich lęków, o odwagę, o większą wiarę,
nadzieję...otocz opieką moją rodzinę każdego dnia. Proszę o zdanie egzaminów, dla siebie i córki...dla
syna o owocną rehabilitację.
310 Święta Rito, ja wiem,że należy wierzyć w modlitwę, w jej sens. Niestety ja coraz częściej tracę tę
wiarę, pomóż mi proszę uwierzyć w sens życia i uwierzyć,że wszystko będzie dobrze,że znowu będę
szczęśliwa, nie proszę obycie bogatą, proszę tylko o przywrócenie wiary,że moje życie będzie
szczęśliwe u boku mężczyzny którego kocham,że zamieszkamy razem i stworzymy szczęśliwą
rodzinę razem z moimi dziećmi. Proszę. Bóg zapłać,że mogę chociaż napisać i przesłać moje
marzenia,że ktoś je przeczyta i może pomodli się w mojej intencji.
Małgorzata

311 Sw. Rito dziekuje za opieke nad moja rodzina ,za wyproszone łaski dla nas . Prosze o pomoc w
sprzedży obecnego mieszkania i finanse na nowe. Bóg zaplać
Danuta
312 Święta Rito,
Proszę wstaw się u Pana Jezusa w intencji o mój powrót do zdrowia, Tadzia i Randalla.
Proszę módl się ze mną w naszej intencji.Dziekuje,
Barbara
313 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
bierzmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstawiennictwo i modlitwy wszystkich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roku 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 niedługo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
314 Za wstawiennictwem sw. Rity proszę o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne
łaski w rodzinie oraz o zdrowie dla córeczki.
M.G.
315 O uzdrowienie mojego meza.
316 Proszę o skuteczną rehabilitację Karola oraz Boże Błogosławieństwo dla Gabrysi i Anastazji
Twoja czcicielka
317 Św. Rito
dziś dziękuję, Ci za wstawiennictwo w mich sprawach i prośbach.
Proszę zawsze wstawiaj się o zdrowie dla mojego Władysława.
Proszę też o miłość, tę prawdziwa dla moich synów, aby spotkali
kobiety swego życia.
Renata
318 O nawrócenie Diany i odmianę jej serca
319 Błagamy o modlitwę w intencji aby nasz niepełnosprawny synek ADRIAN całkowicie uniknął
operacji serca.BŁAGAJĄ RODZICE KATARZYNA I CEZARY.WIARA CZYNI CUDA.
320 Czcigodna Święta Rito,
Proszę o Twoje wstawiennictwo - bym otrzymała łaskę zdrowia dla mojej Rodziny oraz o stabilizację
i brak kłopotów w pracy zawodowej.
Dziekuje za wszystkie otrzymane łaski.
D.
321 O zdrowie dla Sylwii i Julii
322 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie z choroby skórnej
dziecka. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla
naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.

323 prosze o dar slubu , zebym wyszla za maz za dobrego, madrego przystojego mezczyzne, prosze o
dar pracy w sadzie w Przemyslu w lutym zebym dostała tam prace jako asystent sedziego, za dusze
czysciowe, zebym urodzila zdrowe blizniaki,prosze o laske dr studiow i wyskokie stypendia, zeby sie
udalo zrobic tanio wklady kominowe jezu ty sie tym zajmij
324 W intencji Brata
Magdalena
325 Proszę o zdrowie dla mojej mamy, o trwałe uzdrowienie jej z choroby
nowotworowej. O pomyślny przebieg leczenia. O dobre wyniki planowanych na luty
badań i światło dla lekarzy by potrafili jej pomóc.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla mojej mamy bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
Proszę o zdrowie dla moich dzieci by prawidłowo się rozwijaly. Proszę
także o milosc i zgode w moim malzenstwie oraz o spokój i
bezpieczeństwo w pracy mojego meza.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
326 Bardzo proszę o modlitwę za przedszkole międzynarodowe i jego pracowników, o siły dla nas o
dobroć i miłość
Bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Iza
327 Boże Ojcze poprzez wstawiennictwo świętej Rity proszę o łaskę dobrej pracy i dobrego
współpracownika.Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane już od Ciebie łaski i Twoją Boże opiekę nade
mną i moją rodziną. Święta Rito bądź moją orędowniczką i opiekunką w niebie.Modlę się również za
moje dzieci i wnuki a dziś w szczególności za Milenę. Jako patronkę spraw beznadziejnych proszę o
zgodę w rodzinie .Dziś do moich próśb dołączam gorącą prośbę w intencji Szymona Peksy - JEZU ,
TY się nim zajmij. amen
328 Przez wstawiennictwo Świętej Rity proszę o zdrowie i siły dla Agnieszki, Ani i Marzeny. Żeby w
tak trudnej sytuacji umiały wytrwać przy Panu Bogu i miały siły iść dalej dobrą drogą.
329 Święta Rito!Wypraszaj mi łaskę szczęśliwego porodu oraz zdrowie dla mojego nienarodzonego
dziecka.Święta Rita módl się za nami.Katarzyna
330 Święta Rito błagam zanieś moje błagania prze oblicze Pana, uproś dla mnie łaskę zdania prawa
jazdy za 1 razem i jak najszybciej oraz łaskę spłaty mojego długu wobec rodziców. Proszę o
nawrócenie moich braci oraz głębokiej mocnej wiary dla mnie. Proszę o opiekę nad moimi rodzicami.
331 Święta Rito jak co miesiąc zanoszę do Ciebie moje prośby o Twoje wstawiennictwo i modlitwę o
opiekę nad moją rodziną i znajomymi. Przede wszystkim proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej
kochanej żony Barbary, zdrowie dla brata Bogusława i przemianę serca, o zdrowie dla Kingi i jej
mamy, Marii, Justyny, Lidki, Barbary, synowych, synów i awans zawodowy dla Łukaszka, o zdrowie
i potrzebne siły dla siebie. Dziękuję również za Twoją opiekę.
332 prosze o westchnienie i modlitwe w intencji rozwiazania problemow w pracy.
333 Drogie Siostry proszę gorąco o modlitwę za wstawiennictwem Sw.,Rity o uzdrowienie mamy
Cecylii z torbieli jajnika,choroby niedokrwiennej mózgu i bezdechów sennych po przebytym zawale
serca oraz Ireny o uzdrowienie z choroby narządów kobiecych,silnej nerwicy serca i
nadciśnienia.Wierzę gorąco,że wstawiennictwo Sw.Rity u Jezusa Milosiernego wyprosi mojej rodzinie
potrzebne łaski,poprowadzi właściwą drogą,ochroni przed złymi ludzmi a kochaną córkę Marzenkę

otoczy swoją opieką.Bóg Zapłać za modlitwę,bo szczególnie w tym okresie jest nam bardzo
potrzebna!
334 Proszę o modlitwę za Olgę i Wioletę. O wyjście z nałogu Waldka. O zdrowie mojej rodziny.
Bardzo dziękuję za modlitwę. Magda
335 Św. Rito błagam o zdrowie dla mojej mamy i moich najbliższym.Spraw by z mamą wszystko było
dobrze.Dodaj mi,mamie i siostrze sił w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego,nie opuszczaj
nas i czuwaj nad nami.Prosze o pomoc w znalezieniu dobrej pracy dla mnie i mojej siostry.
Kasia M.
336 Proszę o modlitwę w poniższych intencjach, Bóg zapłać.
Św Rito proszę o :
- zdanie sesji, zdanie egzaminów zawodowych, bym pomyślnie ukończyła ten semestr na studiach,
proszę o znalezienie pracy za granicą, o znalezienie drugiej połowy.
- proszę o przemianę relacji w moim domu, rodzinie, o uzdrowienie mnie i mamy z chorób, mojego
taty i brata z alkoholizmu, mojej cioci z nowotworu, o zdrowie dla babci, o niebo dla zmarłych z mojej
rodziny i z moich znajomych.
- o lepsze relacje między mną a Marią, o jej powrót do Boga
- o niebo dla ś.p Tomka, bym czuła duchowo jego obecność każdego dnia
- o zdrowie i uzdrowienie z chorób dla Moniki, by jak najszybciej mogła wyjść na wolność.
- o zdanie matury dla Natalii, o zdrowie dla niej i dla mamy, by zechciała naprawić swoje relacje ze
mną.
- o pomyślną decyzję z urzędu i z Uczelni w kwestii finansowej.
- o przemianę serc, uzdrowienie od gniewu, nie wybaczenia, o laskę zgody dla tych, którzy gniewają
się na mnie i nie chcą mi wybaczyć.
- by w zakładzie pracy mojej mamy i ojczyma ustąpił wyzysk i mobbing, by szefostwo zaczęło ich
szanować i wypłacać im sprawiedlie wynagrodzenie, by nie zabierano im prawa do urlopu, by nie
musieli rezygnować ze swojej pracy.
- by każdy miał szansę na bezpłatne kształcenie, by nie likwidowano szkół, nie rozwiązywano
kierunków, nie nakładano dodatkowych opłat/ kosztów, by nie zabierano dotacji na szkoły.
337 W intencji ojca Piotra o światło ducha świętego w mojej sprawie i szczerą spowiedź.
338 Święta Rito!
Błagam najgoręcej wyproś mi u Boga łaskę zdrowia w rodzinie oraz miłości i zgody w małżeństwie.
Wyzwól męża z nałogu alkoholizmu który niszczy naszą rodzinę.
Proszę o bezpieczeństwo dla dzieci, o wyrozumiałych dobrych teściów.
Święta Rito pragnę Ci podziękować za opiekę i otrzymane łaski.
339 Święta Rito, proszę o modlitwe za moje zdrowie te fizyczne ale i te psychiczne. Spraw proszę
bym wkoncu poczuła się w pełni zdrowa osoba, matka i żoną. Proszę cię o zdrowie dla moich dzieciby skończyły się ich problemy zdrowotne.
A także proszę o trzeźwość mojego męża.
Módl się proszę za nami! Wierze ze mnie wysluchasz,bo już nie raz się o tym przekonałam!
340 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy.
341 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski. Błagam Cię o zdrowie dla mojej Mamy spraw, aby znalazły się skuteczne leki na jej przewlekłe choroby, zwłaszcza kamień w woreczku i
nadciśnienie. Pomóż nam skutecznie je zwalczyć. Daj nam wytchnienie od zmartwień, przywróć
radość i spokój. Dla siebie proszę o pomoc w pisaniu rozprawy doktorskiej - pomóż mi utrzymać do
końca dotychczasowy poziom. Pomóż mi szybko ją skończyć. Proszę Cię o przychylność recenzentek.
Spraw, proszę, żeby procedura przebiegła zgodnie z planem. Pomóż mi, proszę, na egzaminach i na

obronie. Proszę Cię też o zdrowie, uchroń mnie przed skutkami ubocznymi leczenia hormonalnego.
Proszę Cię też o dobrego męża. E.C.
342 Św.Rito dziękuje za wszystko co do tej pory. Błagam Cię proś Boga o zdrowie dla moich synów
aby wyrośli na mądrych ludzi. I blagam o wytrwałość w trzeźwości mamy i męża. Bóg zapłać
343 O cudowne i całkowite uzdrowienie córeczki Nadii Marii. Bóg zapłać
344 Swieta Rito prosze o laski u Pana w moich sprawach.
1) nawrocenie i uwolnienie Jörg K. oraz pomyslne rozwiazanie naszej sytuacji
2) ochrona i opieka nad dziecmi Klaudia i Olivier oraz ich dobre wychowanie
3) dobry wybor mojej drogi zyciowej zgodne z powolaniem
4) laski dla mamy i mojej rodziny
Sylwiap
345 Ukochana św.Rito. Bądź uwielbiona za Twoje posłuszeństwo. Patronko kobiet w każdym stanie
czuwaj nad moimi córkami. Jeśli jest wolą Pana, aby ułożyły sobie życie szczęśliwie z przeznaczonym
człowiekiem, to wspieraj moje modlitwy , o św. Rito! Proszę o szczególną opiekę nad Moniką.
Stroskana matka
346 Swieta Rito, błagam dopomóż aby nasza córka dostała się do przedszkola publicznego. Nie stać
nas na prywatny ośrodek i jesteśmy w takim stanie finansowym że muszę podjąć się pracy, tu też
proszę dopomóż. Błagamy o pomoc.

