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Intencje z dnia 5 października:
200 Święta Rito
Wiem że mi już pomagałaś i wiem, że na tą intencję również nie pozostaniesz obojętna. Proszę Cię o
potrzebną motywację, odwagę, oraz siłę dla ukochanej, potrzebną do wyzwolenia się z nałogu
nikotynowego
201 proszę o włączenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie i błogosławieństwo dla Rodziców i całej rodziny
- o dobrego męża dla Justyny, Joanny i Magdaleny
- o zdrowie dla ojca Łukasza i jego rodziny
- o potrzebne łaski dla rodziny Kulmatyckich
202 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy,a także miłość,niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześlij mi w końcu miłość.
203 Św Rito, proszę o dar potomstwa.
Donata
204 błagam o modlitwę w rozpaczliwej sytuacji. Moja córka Małgorzata jest w nałogu narkotycznym.
Jest w ostatniej klasie LO - po ludzku nie możemy sobie poradzić z tym problemem,
Proszę wszystkich o wsparcie modlitewne.
Św. Rito, błagam o wstawiennictwo w intencji nawrócenia i uzdrowienia duchowego Małgosi, po
ludzku jesteśmy bezradni,
św. Rito - pomóż.
Bóg zapłac
Dorota
205 Kochana Św Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę Cię o
dalszą opiekę dla mojej rodziny. Błagam o zdrowie dla Izy, dobry wynik
badań, brak zwężeń na lewej tętnicy i decyzję o odstawieniu leków.Justyna
206 Moja Święta Patronko!
Proszę pomóż mi odnowić relację z ukochanym, pozwól mi zostać matką, żoną, nadaj mojemu życiu
sens. Pozwól mi wyjść z pętli długów i rozpocząć normalne życie.
I.
207 Prosze o uwolnienie i uzdrowienie od wszelkiego zla oraz o Bozych mężów dla Ewy i Ali. O
zdrowy przebieg ciazy i jej rozwiazanie dla Kasi. Dla Elizy laske wiary milosci i blogoslawienstwo
Boze. A dla Mai i jej rodziny przemiane serc i jednosc. Bardzo dziekuje
208 Święta Rito, bardzo Cię proszę o łaskę i opiekę Bożą dla moich dzieci, mojego męża oraz dla
mnie.
Proszę o zdrowie dla nas i wsparcie na trudnej teraz drodze dla Michała i Oli. Aby decyzje były dobre
i aby Bóg był przy nich i opiekował się nimi.
Dziękuję Święta Rito.
Małgosia
209 Św, Rito wyproś dla mnie mojego męża i córek łaskę zdrowia.

210 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mego ciała i ducha, o spokój myśli .
Św. Rito do Ciebie się zwracam w sposób szczególny o pomoc w rozwoju mojej firmy dla dobra
mojej rodziny i osób ze mną współpracujących .
Św. Rito wyproś mi potrzebne łaski u Pana Boga Naszego .
z Panem Bogiem
Tadeusz
211 Świeta Rito pomóżmi uregulować moje życie, jak równiez o zgoge w mojej rodzinie prosi
czcicielka
212 O święta Rito proszę wyproś mi łaski u Boga o wyleczenie głowy. Wyproś mi łaskę uzdrowienia.
Proszę Cię również o łaskę w ustabilizowaniu życia. Abym nie byl samotny.
Łukasz
213 proszę o modlitwę w intencji mojej ścieżki zawodowej, Ewa
214 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O uwolnienie mojego meza i naszego małżeństwa od zlych wplywow Agnieszki i Eweliny. O
światło dla mojego meza i zakończenie tych toksycznych relacji ktore wnosza tylko niepokoj i zamet
do naszej rodziny.
2. Za Karola o wyjscie z trudnej sytuacji finansowej. O błogosławieństwo w pracy i niezależność
finansowa dla niego. O madrosc w biznesie i gospodarowaniu pieniedzmi.
3. Za rodzicow o wszystkie laski potrzebne im do szczęścia i do zbawienia.
4. O zdrowie dla Ani i dobry rozwoj dla niej.
Dziekuje serdecznie za modlitwę.
Pozdrawiam,
Justyna
215 Proszę św Rite o wstawiennictwo w założeniu rodziny.
Z Bogiem,
E.
216 Bogu znana intencja
217 Święta Rito, dziękuję Ci za wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę.
Proszę Cię o modlitwę o pogodzenie się mojej zwaśnionej rodziny, wzajemną miłość i szacunek.
Proszę Cię, módl się o moje wytrwanie w wierze, o przyjaciół akceptujących moją wiarę, o
powodzenie w pracy, która daje mi niezależność,a także w intencji Panu Bogu wiadomej.
Anna
218 O błogosławieństwo Boże, odnowę miłości, zrozumienie,wzajemny rozwój, przemianę
wewnętrzną, uleczenie ran wewnętrznego dziecka,wiarę, uwolnienie dla Barbary i Andreasa.
Bóg zapłać
Barbara
219 Z ufnością zwracam się do Was kochane siostry aby za pośrednictwem sióstr a wstawiennictwem
SW.Rity wspomóc opieka i modlitwa moją rodzinę a zwłaszcza wnusie Zuzię która zaczęła chodzić do
żłobka a już 2 x jest chora a mnie z tego powodu tak ciężko na sercu i żal ogarnia i brak radości z
czegokolwiek .proszę o modlitwę może córka M.znajdzie pracę w rodzinnej miejscowości a nie
dojeżdżała 100 km.prosze a jednocześnie dziękuję za wszystko co mnie dotąd spotkało dobrego
.proszę o spokój ducha i o sprawy o ktorych myślę że są mi ciężkie do rozwikłania.zofia
220 O brak nawrotu raka,uleczenie stanów zapalnych, cud zdrowego potomstwa,ślub kościelny dla
Damiana. O dar nawrócenia, wiary,uwolnienia, samoakceptacji, przebaczenia,pojednania,dary Ducha

Św. ,otoczenie dobrymi ludźmi i osłonę od nieprzyjaciół dla Damiana i Rafała z rodzinami. O Boże
błogosławieństwo dla Michała i Małgosi. O dar gospodarnosci i porządku dla Agi. O dar
macierzyństwa dla Joanny.
Bóg zapłać.
Barbara
221 Św. Rito błagam Cię pomóż mi się usamodzielnić podjąć pracę stałą godna za godne
wynagrodzenie. Proszę o dobrego męża. Pomoc finansową bym mogła się usamodzielnić, kupić
mieszkanie. Dziękuję
222 Św. Rito, wyjednaj mi proszę łaskę zdrowia duszy i ciała oraz pomyślny wynik badań. Wstawiaj
się za mną, bym nie bała się żyć. Módl się za naszą rodzinę o łaskę autentycznej wiary i miłości!
A.
223 Proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych Bóg zapłać
224 Bardzo proszę o modlitwę za mnie. Choroba bardzo się pogłębiła i dalej postępuje. Św. Rito
wstaw się za mną.
225 Świętą Ritę proszę o to, by nadal mi pomagała. Dziękuję również za doznane łaski.
Pozdrawiam,
JL
226 O zdrowie dla Wiktora
Mama
227 Bogu znana intencja
228 Błagam o dobre wyniki badań i możliwość uniknięcia operacji dla Zbigniewa i Wojciecha
229 Św. Rito! Proszę o modlitwę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Marysi, siły dla jej
rodziców. Wstawiaj się za Irkiem o jego nawrócenie i poukładanie życia. Proszę cię również za Marka
o Boże błogosławieństwo w pracy i światło Ducha Św. w podejmowanych decyzjach.
230 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. za Rocha - ucznia trzeciej klasy gimnazjum z Bydgoszczy, u którego zdiagnozowano raka kości - o
łaskę uzdrowienia dla niego i siły do zmagania się z chorobą dla niego i jego rodziny
2. o uzdrowienie mojego małżeństwa
3. o nawrócenie dla szwagra Rafała
4. o rozeznanie drogi życia dla syna Michała i podjęcie odpowiedzialnej decyzji co do jego przyszłości
5. o pomoc i dary Ducha świętego dla córek Weroniki na studiach i Julki w szkole
6. o dar wiary i łaskę przyjmowania z pokojem i cierpliwością wszystkich niedogodności związanych
z wiekiem dla moich rodziców
7. o szczęśliwe rozwiązanie dla Ani i jej miłość do dziecka
Bóg zapłać!
Joanna
231 Proszę o wstawiennictwo w intencji mojej 4 letniej córeczki. O zdrowie i potrzebne łaski.
232 Proszę o modlitwę żeby pan Bóg usunął moje dolegliwości zdrowotne i dał zdrowie.
233 Proszę o dobrą, stałą pracę, którą będę potrafiła sobie poradzić, będącą na miarę moich talentów.
Dziękuję za modlitwy - Agnieszka
234 Bardzo proszę o modlitwę w intencji odzyskania kontaktu z Krzyśkiem.

235 Dla Magdaleny aby udalo jej sie znalezc bardzo dobra prace i kochanego męża.
236 Święta Rito
Znów przychodzę do Ciebie z prośbą, powoli się sypię sama na zdrowiu. Miałam chwilowy kryzys
zdrowia objawy wskazywały na udar ale chyba z pomocą Boga wyszłam z tego obroną ręką. Nie daję
już psychicznie rady mąż ma jakiś jesienny napad depresji jest mi bardzo trudno z nim żyć. Niszczy
mnie psychicznie że tj moja wina najlepiej bym chciała aby znikł z naszego życia wyprowadził się
założył inną rodzinę. Staram się żyć obok niego nie wchodząc mu w drogę. Nie liczę już na cuda
robię swoje a resztą staram się nie przejmować. Skupiłam się na moim dziecku reszta jest mało ważna.
Pomóż mi Święta Rito abym przetrwała ten okres. Daj mi dużo zdrowia abym mogła wychować
dziecko.
Kasia
237 BŁAGAMY O MODLITWĘ W INTENCJI ABY NASZ SYNEK ADRIAN CAŁKOWICIE
UNIKNĄŁ OPERACJI SERCA.ŚW UKOCHANA RITO DZIĘKUJEMY BO TWOJE CUDA
ODCZUWAMY CO WIZYTĘ W INSTYTUCIE KARDIOLOGII W ANINIE.DZIĘKUJEMY I
BŁAGAMY MIEJ ADRIANA W SWOICH CUDACH BOŻYCH.AMEN.RODZICE KATARZYNA
I CEZARY.
238 Kochana święta Rito, proszę Cię o modlitwę w sprawie zdrowia moich najbliższych i mnie,
proszę o Twoją pomoc modlitewną w związku z pracą zawodową, nauką dzieci, a także proszę o ich
dobre wychowanie i zachowanie, o pomoc w wypełnianiu obowiązków, a także w rozwijaniu
talentów. Basia
239 Proszę o łaski dla naszej rodziny. Intencje znane BOGU.
JJA
240 Kochana Święta Rito!
Proszę o modlitwę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy. Abym przeszła pomyślnie sprawdzenie!
Bog zapłać!
Urszula
241 Św. Rito błagam Cię o zdrowie psychiczne i fizyczne, obecnie zmagam się z depresją, atakami
paniki, lęku, pomóż mi finansowo, pomóż mi znaleźć godną pracę za godne wynagrodzenie. Proszę o
dobrego męża., zdrowie, swoje mieszkanie. Ty wiesz w jakiej sytuacji obecnie się znajduje. Dziękuję
za pomoc. Maryla
242 O Czcigodna Św. Ritto patronko spraw beznadziejnych, oto stoję i kołacze do Twoich stóp i
błagam o ratunek, byś za przyczyną Jezusa Chrystusa wyjednała mi łaskę znalezienia pracy w
Koszalinie, jeśli taka jest Twoja wola. Dziękuje z całego serca za otrzymane łaski, Bóg zapłać. Marta
twoja wierna Orędowniczka.
243 O zdrowie dla mojej mamy Jadwigi żeby została uzdrowieniona z nowotworów i łaskę zdrowia
dla całej rodziny .
Marek
244 O uwolnienie drzewa geologicznego Barbary i Andreasa. O oczyszczenie z grzechów
pokoleniowych,wieczny odpoczynek i pokój dusz rodzin Barbary i Andreasa ze strony matki i ojca po
obu stronach.
Bóg zapłać
Barbara

245 proszę o modlitwę w intencji wiadomej Panu Bogu, o lepsze samopoczucie, wyleczenie z
choroby, która mnie męczy, o moje małżeństwo i błogosławieństwo dla Męża, Rodziców, Braci i ich
Rodzin oraz całej mojej Rodziny. Proszę również o błogosławieństwo i sukcesy w nowej pracy.
246 Św Rito, proszę Cię o zdrowie i potrzebne łaski dla Jolanty i Wiesława Kurek. Prosze rownież o
to aby wszystko w moim zyciu sie ułozyło według Bożej woli, ale bardzo proszę o dobrego męza.
Jesli ma być nim Kamil to proszę aby nam sie wszystko ulozyło, a nasze przygotowanai do slubu były
spokojnie izgodne i zebysmy ze wszystkim zdazyli. Bóg zapłac dla sióstr za modlitwę.
247 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 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.
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 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.
248 Proszę ..
Tomasz

249 O uzdrowienie wewnętrzne dla mnie i moich bliskich : siostr Natalii i Justyny, Jarka i Tomka.
Kasia
250 Proszę święta Rito o dużo pracy dla naszej rodzinnej firmy,by nie zabrakło nam na chleb.
251 O pomoc w znalezieniu domu, wyjściu z długów i rozwiązaniu firmy. O zdrowie dla nas i dzieci.
Dziękujemy za znalezienie auta.
O bezpieczną ciążę i poród dla Joanny.
O nawrócenia w naszych rodzinach.
M.A.
252 Święta Rito za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga bardzo dziękuję proszę za synem
Adrianem by podjął trud w poprawieniu matury by nasze relacje sie poprawiły by miał dobrych
znajomych by nie pił alkoholu i nie palił papierosów i by szedł drogami Bożymi by wiara się
wzmocniła.Proszę za moim mężem o wszelkie łaski by był taki jak Święty Józef.
253 Za Ewę i Remka o dar potomstwa. Bóg zapłać
254 Sw Rito módl się za mnie o łaskę wytrwania w wierze,nawrócenie i przylgniecia całym serce do
Jezusa.Upraszal mi zdrowie na duszy i ciele,siłę i wyjście z dlugow.Proszę tez o łaskę uzdrowienia
Fabiana.Marzena
255 Święta Rito, błagam Cię o wstawiennictwo za mnie u Pana Boga Najwyższego. Proszę o
oświecenie mojego rozumu i serca, abym znalazła dobrą pracę w zawodzie.Wierna Czcicielka Paulina
256 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Mariusza, aby był
kochającym mężem i ojcem, jeśli to zgodne z wolą Boga Ojca.
257 Święta Rito proszę Cie z całego serca wymódl łaskę dla mnie i mojej rodziny. Proszę cie uwolnij
moją rodzinę z długów i pozwól spokojnie żyć w wierze, miłości . Dziękuje Barbara
258 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. Proszę Cię, uproś zdrowie dla Mamy, Magdy, cioci Ani i Maryli, Basi,
małego Olafa, pani Basi, pani Violetty oraz dla mnie.
259 Bardzo proszę o modlitwę w Bogu znajomej intencji oraz o uratowanie mojego
małżeństwa,nawrócenie całej rodziny i zgodę w rodzinie.
Bóg zapłać-Ola
260 Św. Rito proszę Cię, abys wyblagala mi u Boga łaskę zdrowia. Proszę, aby glejak nigdy już do
mnie nie wrócił. Św. Rito miej w opiece mnie i moja rodzine. Natchnij lekarzy, aby wynaleźli
skuteczny lek na glejaka IV guza mózgu.
261 Proszę o miłość i chec budowania związku tak by zawsze byla źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, O umiejętność rozmowy, wierność i czas dla siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nas.
O możliwość obrony na studiach i jej pozytywny wynik.
Twoja Służebniczka
262 Święta Rito błagam Cię o rozkwit życia Malwiny.Dziękuję

263 Święta Rito błagam postaw na mojej drodze dobrego mężczyznę, z którym będe żyła w
szczęśliwym małżeństwie.Dziękuję
264 Święta Rito, proszę módl się za mnie, o wiarę, o umiejętność modlitwy i umiejętność poświęcenia
czasu Jezusowi. Proszę o Twoje wstawiennictwo i modlitwę do Pana Naszego za moją córkę,o
uzdrowienie jej policzków . Proszę o opiekę i wstawiennictwo w wiadomej Ci sprawie. O Wielka
Niesamowita Święta Rito dziękuję i proszę o opiekę i modlitwę za moją rodzinę.
Bóg zapłać, Julita
265 Kochane Siostry!
Gorące podziękowania dla Świętej Rity ode mnie (Kasia z Zielonki) za Jej przyjaźń i pomoc. I
niemniej gorąca prośba o Bożą interwencję w życiu młodego człowieka o imieniu Johannes (Szwed) katolik, mocno dotknięty chorobą psychiczną lub/i duchową. Szuka swego miejsca w Kościele
katolickim, ale potrzebuje uzdrowienia emocji i psychiki. Zgodnie z Wolą Bożą.
Dziękuję, KP
266 Śś w Rito proszę o dobra atmosfere w tej pracy o to aby znałazły sie pieniądze 170 zł ktore dziś
brakowały moje koleżance, proszę pomóż nam w tym
267 Sw Rito proszę o zdrowie i opieke dla mojej rodziny, o Twoja matczyną pomoc w trudnych
sytuacjach.
Prowadx nas przez życie z Bogiem.
Proszę abym dalej pracowała w tej pracy co jestem aby przedłużyli mi umowe o pracę,
268 Święta Rito pomóż nam odzyskać syna Michała. P.M,W
269 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie doznane łaski.
Proszę o dalszą pomoc oraz umocnienie w wierze, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Chroń moją rodzinę i pomagaj w potrzebie.
Twój Krzysztof
270 Święta Rito uproś mi u Boga Najwyższego łaskę uzdrowienia dla mnie ,dla mojego męża
Ryszarda i łaskę zdrowia dla całej mojej rodziny. Uratuj małżeństwo mojego syna Marcina z Moniką
.Uwolnij mojego syna Marcina od złego ducha. Odmień go na lepsze. Ustatkuj siostrzeńców .Odmień
los mojej siostry Doroty na lepszy.
271 O św. Rito jestem w sytuacji beznadziejnej. Nie mam pracy , a bardzo jest mi ona potrzebna oraz
za chłopaka , w którym jestem zakochana byśmy byli razem. Właśnie w tych intencjach Ciebie proszę
Amen
272 O pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej
273 Św Rito Patronko moja poprzez swoje wstawiennictwo - uchroń mnie i moją Rodzinę od
nieszczęścia - dodaj mi sił w chorobie bym mogła zapracować na Rodzinę - chroń mnie od złych
ludzi i opiekuj się moimi Bliskimi...
Małgorzata
274 Święta Rito, chciałam Ci z całego serca podziękować za wszystkie łaski, które dla mnie
wypraszasz. Proszę Cię o dalsze wstawiennictwo, o błogosławieństwo oraz łaskę miłości, aby relacja z
Łukaszem była zgodna z wolą Bożą. Proszę obdarz mnie w najbliższym czasie darem macierzyństwa i
pomóż znaleźć pracę.
Marzena

275 Św. Rito proszę pobłogosław nam i spraw bym stworzyła ciepłą i kochającą się rodzinę z
mężczyzną którego kocham. Miej nas w swojej opiece. Amen.
276 Proszę o modlitwę za moją babcię, mamę, siostrę oraz o umacnianie przyjaźni i miłości między
mną a M., aby nasze relacje były pełne szacunku, oddania i zrozumienia i usunięcie wszystkich
ewentualnych złych emocji między nami, aby okazało się że niepotrzebnie się martwię i boję,
oczekiwaną wiadomość i spotkanie.
277 Błogosławieństwo Boga i wola Boża dla Galiny, Wasila i ich potomków w leczeniu i utrzymaniu
zdrowego stylu życia, opieki św. Łukasza
Błogosławieństwo Boże i Boża wola dla Wasilija i Galiny dla odpocznienia i pracy we wsi, opieka
Matki Bożą Uszacką, św. Józefa
Boża wola w budowania domu, Bożego błogosławieństwa dla budujących i wszystkich, od których to
zależy
278 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz znalezienie dobrego męża.
279 Proszę o modlitwę w intencji rozwikłania problemów zawodowych, o dobrą, uczciwą i godną
pracę.
Ela
280 bardzo proszę o modlitwę do św. Rity w intencji mojego zdrowia oraz rozwiązania spraw w
pracy.
Z pozdrowieniami i podziękowaniami
IBK
281 Panie Jezu przez wstawiennictwo Św. Rity pragnę podziękować za otrzymane łaski i prosić o dar
pracy dla męża Andrzeja, opiekę nad dziećmi, rodzicami, całą rodziną . Św. Rito módl się za nami.
Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem
Bożena
282 Aby Pan Bóg zabrał duszę śp. Dariusz Łakomca do nieba.
283 Proszę o intencję za mojego ojca w drugą rocznicę śmierci Stanisław Kalinowski 12.10.2016
Proszę o intencję za moją starszą córkę,która została zwolniona z pracy,wygasła umowa,żeby znalazła
nową pracę, ma na imię Justyna
Proszę o intencję za mnie,żeby mi przedłużyli umowę od nowego roku,za zdrowie mojej rodziny,i
wnuczka,bardzo dziękuję.Dorota
284 proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego Taty, siostry, błogosławieństwa w moim życiu
Dziękuję Marta
285 Święta Rito, dopomóż. Pomóż mi w sprawach beznadziejnych, abym potrafiła sobie poradzić ze
wszystkimi problemami. Proszę o dobrego męża, który będzie mnie wspierał. Jeśli ma nim zostać
Tomek to niech nasze drogi się ponownie zejdą. Proszę o rozwiązanie wszystkich problemów.
286 Proszę Cie sw.Rito o upragnione dziecko.
Karolina
287 O bardzo dobrą naukę i wysoki wynik w egzaminie ośmioklasisty oraz dostanie się do wybranej
szkoły średniej córki - prosi Cię bardzo o to święta Rito ... tata Piotr
288 Bardzo proszę o Wasze wsparcie modlitewne za pośrednictwem św. Rity w intencji uratowania
mojej Rodziny, poddanej dezintegracji i doświadczanej różnymi ciężkimi próbami. O nawrócenie

Żony, i Córki, które żyją z daleka od Boga. Święta Rito, która znasz ból braku miłości i niezgody,
pomóż nam uratować Rodzinę!
Rafał
289 Pragnę się modlić o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziców- Marty i Andrzeja w 35
rocznicę ślubu.
290 Św. Rito wzorze łagodności wstawiaj się u Boga za moją Rodziną prosząc o zdrowie. Wspieraj
mojego męża w utrzymaniu abstynencji oby dobry Bóg go prowadził dając wiarę, nadzieje, miłość.
Św. Rito wstawiaj się za mojego syna oby podejmował dobre decyzje, prowadź go w szkole, domu i
na treningach.
Bóg zapłać za wszystko
Anna
291 Św. Rito błagam wstaw się za moim synkiem, bardzo proszę tak się martwię aby nie było mu nic
poważnego. Tak bardzo go kocham, oddałabym życie za niego, w Tobie nadzieja, zawsze wstawiasz
się za mną. Bóg zapłać. Proszę o modlitwę
292 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
293 Święta Rito błagam wspomóż mnie w modlitwach o poprawę zdrowia.
Dziękuje
Barbara
294 Proszę o modlitwę w intencji odnalezienia szczesliwej miłości oraz zdrowia dla mnie. Bóg zapłać
295 Św.Rito proszę Cię o rozwiązanie trudnej sprawy w pracy o podjęcie słusznej decyzji. Proszę o
nawrócenie Tomka o wysłuchanie mojej prośby. O opiekę i wstawiennictwo Twoje dla moich dzieci i
rodziców. Iza
296 Sw Rito
Przekaż proszę mojemu Tacie, Bogu jedynemu, że juz nie chcę płakac, ani być nieszczęsliwa.
Starczy.Pragnę aby moje życie było uzdrowione. Szczęśliwe i pełne realizacji bożego
planu.Dziękuję.Amen!
Hania
297 Prośba o modlitwę w intencji córki Martyny o dary Ducha Świętego i łaskę przebaczania

