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199 Święta Rito proszę Cię o uzdrowienie dla Lucyny. Bóg zapłać JGS
200 Bogu znana intencja
201 Święta Rito.
Ulituj się nade mną. Jestem na samym dnie, straciłam wszystko. Odmień moje życie, wprowadź
pozytywne zmiany. Przede wszystkim spraw bym założyła rodzinę z kochaną przez mnie osobą, bym
zostałą matką. Uchroń mnie przed licytacją majątką. Spraw by stał się cud.
Twoja Czcicielka
202 O święta Rito proszę wyproś mi łaski u Boga.
Proszę Cię o uzdrowienie.
Proszę Cię o to aby ułożył, ustabilizował sobie życie.
Proszę Cię o to abym nie był samotny.
Łukasz
203 Swieta Rito proszę Cie ubłagaj u Boga o zdrowie dla mnie,bym mogła wyjść z tej okropnej
choroby.
204 Św Rito proszę Cię o dobrego męża dla mojej córki Marty, o mądrość i ochronę przed pokusami
dla mojego syna Marka. Proszę Cię także o prowadzenie w pracy, zdrowie dla mojego męża, dzieci,
wszystkich znajomych, rodziny. Wstawiaj się za nami u Dobrego Boga.
M.
205 bardzo proszę o modlitwę w intencji pozytywnego rozwiązania urzędowej sprawy Sławka
206 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę, proszę abym otrzymała ją na stałe.
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobrą pracę dla moich sióstr i siostrzenic, męża oraz ,szwagra.
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.
św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
ŚW. Rito proszę o dobrych i mądrych przyjaciół dla moich dzieci.
-ANnna
207 Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania problemów bieżących w życiu doczesnym.
208 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, nawrocenie, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców, wolność od strachu
błędy oraz rozwiązywania problemów w pracy i w pewnej sprawie dla Igora, Iny i
współpracowników

209 Cały czas udaje się nam uniknąć bankructwa,jak jest już żle staje się coś co pozwala dalej
walczyć.
Więc proszę o dalsze modlitwy do Św.Rity o pomoc w rozwiązaniu kłopotów finansowych na dobre
,łącząc się w modlitwie Bóg Zapłać
Szczęść Boże Grzegorz z Rodziną
210 Św Rito, wstaw się w mojej sprawie u dobrego Boga, abym znalazł dobrą żonę i szczęście w
małżeństwie. Bardzo, bardzo Cię proszę. Amen. Wojtek
211 Prosze o pomoc w zmianie mojej sytuacji. O pomoc w przeniesieniu na inna uczelnie i
szczesliwym wznowieniu oraz ukonczeniu studiow oraz, zebym dostala na studia stypendia oraz, zeby
nie zabraklo pieniedzy na studia. Aby ani na starej uczelni ani na nowej nikt mi nie robil problemow z
przeniesieniem i ukonczeniem studiow. Zebym mogla sie wyprowadzic tam gdzie mi Pan Bog pokaze
i miala prace i pieniadze. O dalsza pomocprzy zdrowi, dobra diagnostyke moich schorzen, madrych
lekarzy i dobrze dobrane leki. O moja milosc i Marka, zeby Pan Bog pomogl w jej przetrwaniu i
rozwoju.
212 Święta Rito,
dziękuję Tobie za Twoje wstawiennictwo u Boga. Proszę Cię Święta Rito o modlitwę w intencji
potrzebnych łask dla moich bliskich i znajomych oraz jeśli taka jest Wola Boża o znalezienie dobrej
żony i bycia dobrym mężem.
Bóg zapłać.
Dominik
213 Św. Rito proszę o wstawiennictwo U Pana naszego o zdrowie, o wewnętrzny spokój o szczęście
dla mnie i moich dzieci ochroń przed kłopotami , zabierz lęk i daj spokój. Monika
214 bardzo proszę o modlitwę w intencji Aleksandry o terminowe i szczęśliwe rozwiązanie oraz o
dobrą pracę dla Dariusza.
Bóg zapłać!
Aleksandra
215 o uzdrowienie wnuczki Natalii
216 Święta Rito, proszę Cię aby moja mama dostała emeryturę i mogła zadbać o swoje zdrowie i życie
217 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.Aby jej mąż zmienił swój stosunek do jej dodatkowej pracy, bo musi ona dużo podróżować i
jest przepracowana, zestresowana, co nie sprzyja zajściu w ciążę i jej donoszeniu. Proszę więc o
opiekę podczas jej i moich podróży.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów i remont
łazienki.Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka, którego
pokocham,a on otoczy mnie miłością, czułością i bezpieczeństwem materialnym. Pomóż mi odnaleźć
radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, Małgorzata
218 PROSZE O MODLITWE ZA WSTAWIENNICTWEM SW.RITY - O LASKE NIEBA DLA
WIESLAWA D., ZA DUSZE W CZYSCCU CIERPIACE, O POTRZEBNE LASKI DLA NASZEJ
RODZINY, BOG ZAPLAC
219 Proszę o modlitwę w intencji Mariusza o łaskę pełnego i trwałego uwolnienia od zniewolenia
duchowego, oraz o uzdrowienie jego sytuacji finansowej, a także o dobrą pracę i udane małżeństwo.

W intencji rodziny Buczaków o Boże błogosławieństwo i opiekę.
Bóg zapłać za modlitwę.
Mariusz
220 Święta Rito, proszę o łaski i błogosławieństwo dla naszej rodziny w sprawach Tobie wiadomych.
Ufam, że nam wyprosisz potrzebne łaski u Jezusa Miłosiernego.
Twoja czcicielka - Zofia.
221 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.
222 Święta Rito niezawodna pomocy w potrzebie uproś u Ojca bogatego w miłosierdzie łaski ,
których potrzebujemy , a nie potrafimy ich wyrazić słowami. O Ty czuła na największą ludzką nędzę
uratuj rodzinę mojej siostry przed utratą tego na co tak ciężko do tej pory pracowali.
Święta patronko spraw beznadziejnych ufam Tobie.
223 Proszę o dodanie następującej intencji:
Droga Św Rito, proszę o twoją opiekę i wsparcie dla córeczki Klary. W tym trudnym dla niej okresie.
Pozdrawiam serdecznie,
Dariusz
224 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o mniej stresów w życiu. O to by
mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który zostanie
jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna. Proszę aby się wyciszyła i miała więcej szacunku dla ludzi
, dla bliskich.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę o wewnętrzną przemianę mojego męża..O to aby mniej się irytował wszystkim dookoła.
Proszę o zmianę pracy dla niego , jeśli będzie to dla nas dobre.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..ŚW.RITO USŁYSZ NASZE BŁAGANIE!
.
Karolina
225 Św. Rito słynąca łaskami pomóż mi stworzyć ciepłą, kochającą się rodzinę z mężczyzną którego
kocham. Pobłogosław nam by nasze uczucie wzrastało coraz bardziej i miej nas w swojej opiece.
Amen
224 Bardzo proszę o modlitwę Św Rite, aby przemienila nastawienie mojego bezpośredniego
przełożonego, aby zaczął być do mnie dobrze nastawiony i aby zaczął szanować moja pracę. Sama,
mimo wysiłków, bez Bożej pomocy, nie jestem w stanie tego dokonać. Ciężko mi chodzić do pracy.
Z Bogiem
Gosia
225 Święta Rito proszę pokieruj moim życiem i pomóż by się w nim poukładało. żeby znalazła się
praca, w której sobie poradzę i by partner mimo różnych problemów trwal przy mnie i by doszło do
naszego ślubu. by udało mi się podkurowac zdrowotnie i abym mogla w przeszłości miec dzieci.
bardzo proszę również by moja mama odzyskala siły i mogla sama jeszcze funkcjonować w choć w
miarę lepszym zdrowiu. Na chwałę Pana Naszego

226 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych bardzo Cię proszę wstaw się u
Najwyższego i uproś zdrowie dla całej rodziny, żeby mąż nie nadużywał alkoholu i żeby teściowa
zmieniła na lepsze swój stosunek do nas . Dziękuje Ci za wszelkie dobra .AF
227 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, dobrego męża dla córki , dobrą żonę dla syna. Dobrą pracę dla nich.
228 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
229 Kochana Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o kolejne zdrowe dzieciątko.
-Pozdrawiam serdecznie,
Anna
230 Proszę o niebo dla Stanisława i oby Sebastian zaczął oddawać nam pieniądze Dziękuję za
wszystko
i
231 świeta Rito błagam pomóż mojej rodzinie szczególnie Piotrkowi i Pawłowi błagam abyśmy z tej
próby wyszli cało i za Panem Bogiem prosze obyśmy się razem spotkali i oby maja Agaty Henryka i
mama Waldemara brat wycofał fałszywe oskarżenia chroń Piotrka i Pawła dziekuje chron nas przed
samabójstwem i oddal od nas zło proszę chroń nas ty też miałaś synów blizniaków pomóż moim
braciom blziniakom i Grzegorzowi Krzysztofowi Tomaszowi Marianowi Katarzynie Elżbiecie mi
Mamie Czesławie i tacie Czesławowi chroń nasze dzieci oby healfier visitor Kathrine była miła i jej
wizyta przyjemna chroń nas przed nagłą śmiercią Jezu Maryjo Rito wy się tym zajmijcie Wenanty
pomóż w uniewinnieniu moich braci
232 Proszę o modlitwę w intencji miłości Pragnę być zalana morzem miłości
Z Panem Bogiem
Magdalena
233 Proszę Cię Św. Rito o pomoc w wychowaniu córek, aby zawsze podążały Bożymi drogami,
proszę o żywą wiarę, pomoc i siłę podczas sprawy rozwodowej. O nawrócenie dla Mariusza, Michała i
Asi.
A.K.
234 Święta Rito proszę Cię o pomyślne dla mnie rozwiązanie mojej sytuacji finansowej żeby mój
pracodawca działał zgodnie z prawem a tata mojej córki wspierał mnie i był z nami
Jest mi bardzo ciezko
235 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o kobietę dla Łukasza pokroju Anety P. mądrą,zaradną,inteligentną,pracowitą,piękną,z poczuciem
humoru,
- o łaskę bogactwa,by udało się mi kupić własne wymarzone mieszkanie,
- o zdrowie dla Anety P. i jej rodziny,dla Łukasza i jego rodziny,
- o siły do pokonywania życiowych trudności dla Anety i Łukasza,
- o pokorę,posłuszeństwo dla Julii M.,Jakuba M. i Jakuba G,
- o zgodę w rodzinach Łukasza i Anety P.,
- o dary Ducha Świętego dla Łukasz i Anety P. oraz dla członków naszych rodzin,
- o nawrócenie dla Jakuba M.,oraz dary Ducha Świętego dla niego by spokorniał
- o łaskę radości,spokoju,mądrości dla Łukasza i Anety P.,
- o wyjście z hazardu oraz gier losowych dla Marcina,

Proszę o uzdrowienie sytuacji w rodzinie Anety, by jej dzieci się opamiętały i spokorniały,by z
szacunkiem i miłością odnosiły się do swojej mamy,by jej mąż wreszcie zmądrzał i docenił swoją
żonę,oraz pokochał i z miłością traktował swoich pasierbów. Oraz o siły dla Anety do niesienia
swojego krzyża cierpienia.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
236 Błagam św Ritę o wstawiennictwo u Boga Najwyższego , aby Pan wskazał mojemu dziecku
właściwą drogę, aby uwolnił go od wszystkich nałogów. Blagam o błogosławieństwo dla sióstr, które
zawierzają Bogu nasze intencje .Jezu Ty się tym zajmij. Amen

