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Intencje z dnia 5 września:
202 Najmilsza Sw Rito blagam Cie o te prace..o swietna oferte..moja nadzieja w Tobie...
203 Proszę o modlitwę i intencji:
- o łaskę uwolnienia i uzdrowienia dla Agnieszki
204 Bogu znane intencje
205 abym schudła błagam!
206 Kochana Swieta Rito bardzo prosze zostań dzisiaj ze mna i dopomóż, żeby dzisiejszy dzień był
spokojny. Uproś proszę u Boga bym dostała wreszcie emeryturę. Proszę bądż z moją rodziną każdego
dnia i pomoż by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty.. Bądż też proszę z Adamem i daj mu
siły żeby przestał pić i miał dobrą pracę. Prosze też by Daria dostała wreszcie mieszkanie .Za
wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
207 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą pomoc.prosze by pojawił się w moim
życiu ktoś,kto mnie pokocha.A.
208 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
209 Św.Rito uwolnij mnie od samotności.Maria
210 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!
211 Święta Rito błagam o pokój na ziemii, żeby nie było wojen, kataklizmów. Proszę o zdrowie dla
moich najbliższych dzieci, męża rodziców, tesciów, brata jego rodziny. Proszę o to, aby kolana mi nie
puchły i szczęka nie szczelała.
212 Proszę o modlitwę za Irka, Kasię i Marka o powodzenie w pracy, o poukładanie się ich
wszystkich planów zawodowych.
213 Sw, Rito upros laske uzdrowienia na duszy i ciele o rozwiazanie trudnych spraw w rodzinie upros
laske zbawienia. przebaczenia szczesliwa smierc
214 Święta Rito proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny oraz o uzdrowienie Agaty z choroby
nowotworowej.
Damian
215 bardzo proszę o modlitwę w intencji pozytywnego rozwiązania trudnej sprawy urzędowej
Agnieszki
oraz o miłość, zrozumienie i szczęście panujące w rodzinie Agnieszki i Sławka

216 Proszę o modlitwę za mojego s. Łukasza by Dobry Bóg za przyczyną NMP obdarzył go
mądrością miłością i wskazał drogę jaka ma dalej kroczyć.
217 O uzdrowienie wnuczki Natalii
218 Święta Rito, dopomóż proszę mojej córce w zaklimatyzowaniu się w przedszkolu, daj siłę i chęci
mojemu dziadkowi, oraz zdrowie dla mojej mamy. Proszę pomóż w znalezieniu pracy 8d
października.
219 Św. Rito błagam o Twoje wstawiennictwo za Damianem i Asia.
O dar zdrowego potomstwa i błogosławieństwa dla nich.
O brak nawrotu raka u Damiana i uleczenie jego ran przeszłości.
Oby Jezus napełnił jego serce miłością jakiej mu zabrakło.
O uwolnienie, nawrócenie, dary Ducha Św. dla nich. O wszelką potrzebną pomoc i dar widzenia woli
Bożej.
Bóg zapłać.
Barbara
220 O Boże błogosławieństwo i dziękczynienie za dar życia dla Barbary.
Rito proszę upraszaj mi potrzebne łaski i dary Ducha Św. Zdrowie, wiarę, pomoc.
O spełnienie woli Bożej w moim życiu.
Bóg zapłać.
Barbara
221 Najdroższa Rito,
błagam o Twoje wstawiennictwo za mną -Barbara.
O uzdrowienie mego ciała, usunięcie lęków i dar umiejętności zawierzenia całkowitego Bogu.
O pomoc i wszelkie potrzebne mi łaski.
O dobrą pracę, przyjaciół i miłość.
O dobry kontakt z rodziną.
Bóg zapłać.
Barbara
222 o pomoc w pracy błągam aby dobrze mi szło
223 serdecznie dziękuję za wszystkie okazane łaski, Św. Rito jeżeli możesz otocz mnie i moją
Rodzinę opieką, daj siłę w przezwyciężaniu trudności oraz łaskę uzdrowienia w chorobie - serdeczne
Bóg zapłać za wszystko.
Z.M.
224 prosze za całą naszą rodzinę, w szczególności za tatę, który ma raka, o ratunek dla niego, o opiekę
nad dziećmi, światło Ducha Św. dla nas wszytskich...
225 Święta Rito miej nas w swojej opiece proszę z całego serca by mój Damian wolniej jeździł i żeby
nie był taki nerwowy
226 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji znalezienia dobrej pracy dla mnie i mojego męża.
Bóg zapłać za wszystkie łaski, które dzięki Tobie otrzymałam
Twoja czcicielka
227 o żywą wiarę i przemianę życia w sakramentalne pełne obecności Boga dla Wojtka, Rafała,
Tomka, Piotra i jego rodziców.
o powrót Wojtka do żony i dzieci, o pojednanie rodzin z Bogiem i z sobą
228 O uwolnienie z nalogow nieczystosci.

Rafal M
229 Prosze o modlitwe za zdrowie mojego męża.
230 Szacunek i miłość w naszej rodzinie i uwolnienie męża z nałogów.
231 Święta Rito uproś u Boga zdrowie dla mojej rodziny i wsparcie psychiczne dla mnie
232 Poprostu mnie ratuj
233 Sw. Rito, proszę o przywrócenie miłości w rodzinie, o powrót do nas naszego syna i dawne
wzajemne oddanie i pomoc. Skruszony podszepty egoistów, którzy mu robią krzywdę swoim
podstępnym postępowaniem.
Daj, aby bracia uzgodnili miedzy sobą sprawy sporne i tu rownież wróciło matczyne oddanie. Złagódź
i moje postępowanie będące efektem bardzo smutnych przeżyć. Uczyń, abym odzyskała spokój i wiarę
w poprawę, abyśmy wspólnie z mężem mogli dalej iść spokojnie drogą Miłosierdzia zamiast
zamartwiać się i tracić zdrowie.
Sw. Rito, pomóż mi, pomóż nam.
Anna
234 Bogu znana intencja
235 O Boże błogosławieństwo i prowadzenie dla Rafała z rodziną.
O światło Ducha Świętego przy sprzedaży mieszkania i kupnie domu.
O uwolnienie,nawrócenie ,zdrowie na ciele,duszy,duchu dla nich.
Bóg zapłać.
Barbara
236 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej
rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo
proszę o modlitwę w następujących intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza, jego rodziców i
rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków,
Napieralskich i Rybackich, Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa, o łaskę zbawienia
dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli
Bożej,
o pomyślne ukończenie studiów dla Michaliny,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
za zmarłego ks. Michała, o życie wieczne dla Niego,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas
spływają,
Szczęść Boże,
Alina
237 Prosze o modlitwe w intencji o Boze blogoslawienstwo i opieke Matki Bozej dla synka Mieszka i
dla naszego malzenstwa.

Jezu Ufam Tobie
Natalia i Zbyszek
238 Kochana Św. Rito,
Dziękuję za Twoją opiekę i wsparcie w codziennym życiu.
Jak co miesiąc powracam do Ciebie z prośba o zdrowie dal całej rodziny, w szczególności Mamusi i
Tatusiowi.
Wyproś łaski u Ducha św. o wspomożenie w codziennej pracy i w znalezieniu nowej.
Jeżeli nowa praca jest dla możliwością rozwoju - wybłagaj wsparcie w jej znalezieniu.
Prowadź mnie w życiu - i wspieraj w wyborach.
Marta
239 Za moje małżeństwo, o zgodę w rodzinie i naprawienie relacji wśród kilku osób o zdrowie i
potrzebne łaski dla mnie męża i naszych rodzin
Bóg zapłać
Karolina
240 Św Rito wstawiaj się za mną. I mężem o poprawę zdrowia
241 Sprawdź proszę aby po tylu latach niepowodzeń w koncu zaswiecilo słońce i chodź część marzeń
sie spelnila.
242 Bardzo proszę o modlitwę w celu uzdrowienia mojego męża.
243 Proszę w intencji udanej obrony pracy Michała o to,,żeby Wojtek zrozumiał i przyjął
Bóg zapłać
Hanka
244 Proszę Cię Święta Rito o łaskę wiary dla Karoliny.
Jacek.
245 proszę o spokój duszy
Justyna
246 Proszę o włączenie moich intencji do zbliżającej się nowenny do Św.Rity .
Intencje : Święta Rito , proszę Cię o Twoje wstawiennictwo do Boga .Proszę o dostanie dobrej pracy ,
pomoc wyjścia z zadłużeń i stabilność finansową , spotkanie dobrego męża , o zdrowie dla mnie , dla
Kacpra i całej mojej rodziny , o pomyślność w szkole dla syna , a dla mnie w pracy i w życiu
rodzinnym , o uwolnienie od działania wszelkiego zła i uzdrowienie mnie i mojej rodziny .
Proszę o nawrócenie i uwolnienie moich rodziców , braci i ich rodzin .
Błagam o Twoje błogosławieństwo Panie , o dary Ducha Świętego oraz opiekę Maryi .
Do moich błagań dołączam dziękczynienie za otrzymane miłosierdzie .
Katarzyna
247 Święta Rito,
proszę Cię o błogosławieństwo dla mnie i mojego partnera. Proszę o wzajemną cierpliwość dla nas.
Miej nas i nasz związek w opiece. Umacniaj nas w dobrym.
Izabela
248 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa i o potomstwo, wyleczenie z chorób które mam,
w intencji Bogu wiadomej oraz za moich Rodziców, Męża, Rodzentwo i ich rodzine
249 Bóg zapłać Św. Rito za to, że Syn mój otrzymał rentę, jak również za to,że
otrzymaliśmy upragnione mieszkanie Bóg zapłać również że Syn zrozumiął
i stara się nie ulegać nałogowi.

Błagam też o to aby nasza sytuacja finansowa uległa poprawie, a nasze sprawy w Sądzie zakończyły
się pomyślnie dla nas
Bóg zapłać
Wdzięczna
250 Św. Rito! Proszę wstaw się za moim synem, aby miał przyjaciół w szkole i aby mu nie dokuczali
koledzy, proszę. AM
251 Proszę o dołączenie następującej intencji
O pomyślne rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych i o poprawę zdrowia mojej zony Anny
252 Świętą Ritę proszę o to, by zawsze mi pomagała, przede wszystkim w sprawach służbowych.
Pozdrawiam,
JL
253 Droga Święta Rito ! Proszę Cię o kolejną szansę, wyproś mi proszę u Boga zdrowie fizyczne, jak
również uzdrowienie z depresji i nerwicy. Droga Święta Rito, nie zostawiaj mnie samej w mej
potrzebie. Sandra M.
254 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia odpowiedniego mieszkania i otrzymania kredytu na jego
kupno na dobrych warunkach oraz o pomyślne dla mnie rozwiązanie spraw sądowych i
administracyjnych z bankami.
Elżbieta
255 Dom
Pokoj i zgode w rodzinie
Udana laktacje
Zdrowie i Boze blogoslawienstwo dla L
Dobra relacje L. i N.
Ukonczenie kursu i zlecenia
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Pojednanie,zgode i milosc w rodzinie
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P,N,L.
Dar potomstwa dla A,K,D,A,G.
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 L,N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca, dobry rozwoj,szczęśliwe dzieciństwo dla N i L
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
256 Do wrześniowej Nowenny ku czci św. Rity składam osobistą intencję:
- o rozwiązanie swoich zawodowych problemów;
Z Panem Bogiem
Cezary
257 O uzdrowienie

Patrycja
258 Proszę o uzdrowienie z choroby stopy cukrzycowa dla taty Hieronima oraz o uzdrowienie dla
mnie ,aby ustąpiły wszystkie bóle i dolegliwości po operacji stopy.Jezu Ty się tym zajmij.
Z Panem Bogiem. Hanna
259 Proszę o modlitwę w intencji udanej terapii Marii
o dobrego terapeutę dla Kai
o ukojenie w bólu po stracie mamy dla Kai i Marii
o udany rozwód i stwierdzenie nieważności małżeństwa dla Marii
o szczęśliwe związki i miłość dla Kai i Marii
o dar macierzyństwa dla Kai i Marii
za wszystkich, którzy wspierają Kaję i Marię
o dar życia wiecznego dla Anny
260 proszę o ujęcie intencji:
1. o łaskę znalezienia dobrej pracy i godnej zapłaty,
2. o pomoc w wychowaniu dzieci Antosia i Emilki,
3. o łaskę życia wiecznego dla Jacka, i wszystkich krewnych z rodziny, znajomych
4. o pomoc w sprawach finansowych i gospodarczych
5. o dobrego męża dla Wiolety
6. o dar własnego potomstwa dla Karoliny i Arkadiusza
6. o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny
261 proszę za wstawiennictwem św. Rity o uzdrowienie mojego ciała z endometriozy oraz o
uzdrowienie mojego małżeństwa.
Bóg zapłać...
Sylwia
262 Św. Rito,
Prosze o zdrowie dla całej mojej rodziny: mamy Zofii, rodzeństwa Ani, Mariusza, Janusza. Męża
Marcina, syna Mateuszka oraz teściów Wiesławy i Kazimierza oraz ich córki Joanny z rodziną.
Św. Rito,
Znów zaczynam się podłamywać perspektywami związanymi ze spłatą hipoteki i innych problemów.
Proszę daj mi siłę abym mogła spokojnie pracować i żyć dla mojej rodziny.
By mój mąż nas kochał i szanował. By nasze życie było rodzinne i szczęśliwe.
263 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa mojej najstarszej córki która 6 października
br.obchodzić będzie 1 rocznicę ślubu. Proszę za wstawiennictwem św.Rity o łaskę macierzyństwa aby
Dobry Bóg obdarzył ich dzięćmi.
Szczęść Boże
Ela
264 Św Rito proszę Cię o zatrzymanie rozwoju choroby, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej
dla rodziców Haliny i Stanisława.
Św Rito proszę Cię w szczególności o poprawę wyników badań krwi dla mojego taty Stanisława.
265 Ukochana Rito, proszę uproś opiekę Bożą i błogosławieństwo dla moich bliskich. Proszę o pracę
dla męża bez weekendów i nocek. Dla córki, żeby się odnalazła w nowej szkole, o zdrowie i
uwolnienie duchowe. Dla syna o dobre przygotowanie do bierzmowania i o zapał do nauki, żeby
dostał się do dobrej szkoły.Dla mamy o powrót do zdrowia i zrośniecie się polamanych żeber. Dla
brata o abstynencję i łaskę wiary, też dla starszego brata o nawrócenie. Dla teścia o powrót do zdrowia
i pokrzepienie na duszy.
Twojej opiece powierzam moich chorych przyjaciół i ich bliskich - Marcina, Mietka i Zbyszka.
Prowadź nas wszystkich do Jezusa, do wiary, nadziei i miłości.

Bóg zapłać!
Ania
266 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach Panu Bogu znanych, o pokoj serca, o pokój i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny.
O zdrowie i poprawe sytuacji finansowej dla rodzicow i tesciow. O zdrowie i prace dla brata. O
zdrowie, Boze blogoslawienstwo i opieke Matki Bozej dla synow Olka i Dawida, o poprawe
zachowania Dawida.
267 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O nawrócenie moich synów Macieja i Mikołaja,uczestnictwo we mszach świętych.
2. O zbawienie Mamy Emilii i taty Jana
3. Za dusze w czyścu cierpiące.
4. Pokój na świecie
5. Mądry wybór Polaków w wyborach parlamentarnych
6. O nawrócenie grzeszników a szczególnie wrogów kościoła świętego
7. Za księży ,siostry zakonne,braci zakonników osoby posługujące w kościele o siły dla nich w ich
działaniach a także o siłę ,która ich odciąga od pokusy porzucenia stanu kapłaństwa.
8. Za dzieci zagrożone aborcją o siły dla ich matek,wsparcie ze strony rodzin lub /przyjaciół/instytucji
państwowych
9. Za męża mojego o jego nawrócenie,porzucenie nałogu palenia.
10. Za przyjaciół w Chrystusie tych w rodzinie i poza nią.
11. O mieszkanie dla siostry Basi z rodziną
12. W intencjach Eli Bogu wiadomych i zgodnych z Jego wolą
13. Za powodzenie akcji Polska pod Krzyżem
Bóg zapłać Agata
268 O zdrowie dla mojego meza.
269 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły dla Rodziców i Kubusia!
Z góry dziękuję!
AB
270 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 powrót do zdrowia taty.
Proszę o dobre zdrowie dla mamy. 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.
Bardzo proszę o uzdrowienie dla syna mojego wujka z ciężkiej choroby.
Proszę też o uratowanie naszego małżeństwa. Proszę o przemianę męża .
Proszę o wyjście z depresji Ewelinki.
Bardzo proszę tez sw. RITO o pomoc w pewnej sprawie, Tobie dobrze znanej.
Dziękuje Ci , za wszystkie dotychczasowe łaski i proszę o spokój w naszym życiu.
Karolina
271 O to aby dziecko noszone w moim łonie okazało się ostatecznie synem i o lepszą pracę dla męża.
272 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna Tomasza aby zwrócił z drogi grzechu. Wrócił
do żony i dziecka i postawił Boga na pierwszym miejscu.

273 Droga Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie wyproszone łaski jakie otrzymałem. Za wszystkie trudy którym musiałem
się przeciwstawić ostatnim czasem. Proszę Cię o spokojny powrót do domu oraz ułożenie wszystkiego
w oparciu o wiarę.
274 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 również we wrześniu.
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 ta nowa szkoła była dla niej lepsza aby odnalazła się w niej i znalazła przyjaciół.
Święta Rito proszę opiekuj się nią daj jej siłę i nadzieję. Pomóż proszę aby poprawiła się w nauce i
aby jej ciężka praca - treningi przyniosły efekt.
-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 udało mu się z mieszkaniem, aby
decyzja przez niego podjęta była dobra.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem i nade mną.
Pomóż mi odzyskać zdrowie.Proszę o dar macierzyństwa dla nas.
Proszę Cię o pomoc w pracy jak również w kwestiach związanych z mieszkaniem. Pomóż proszę
podjąć właściwe decyzje.
Pokieruj nami proszę tak abyśmy nie zbłądzili.
-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.
-Pomóż nam Św. Rito pomóc mamie- wskaż drogę, pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż
proszę aby te trudne sprawy udało się załatwić pozytywnie. Pomóż proszę mojej mamie Elżbiecie aby
po stracie męża odnalazła w sobie siłę. Proszę o zdrowie dla niej. Pomóż mi być silną dla niej.
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.

275 Święta Rito pokornie proszę Cię o źródło światła i miłości w małżeństwie Sylwii i Tomasza.
Niech miłość zwycięży wszelkie zło i cierpienie. Panie ulecz serca, które nie potrafią kochać, spraw
aby miłość połączyła ich z Jezusem Chrystusem. Święta Rito módl się za nami. Amen
276 Kochana Święto Rito! Proszę Cię o wstawiennciwto w potrzebach mojej Córki Zosi, która jest w
trakcie leczenia ortodontycznego. Upraszaj dla niej konieczną pomoc Boga Najwyższego.
Twój czciciel Rafał
277 prosiłbym o dodanie intencji:
Święta Rito,
dziękuję Tobie za wszelkie Twoje wstawiennictwo, jeśli szybkie rozwiązanie mojego poprzedniego
zmartwienia mogę zawdzięczać też Tobie, to bardzo dziękuję. Proszę o wstawiennictwo i pomoc w
tych sprawach trudnych, z którymi się ostatnio zmagam, lub z którymi sobie nie radzę. Proszę o dobre
pełnienie Woli Bożej i radość oraz pokój serca dla moich bliskich, znajomych i dla mnie. Proszę o
nawrócenie i wyjście z trudnej sytuacji życiowej dla Łukasza.
Dziękuję i pozdrawiam
Dominik
278 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
279 Bardzo prosze o modlitwe o rozwiazanie i poprawe sytuacji finansowej ,a takze zgode ,spokoj w
rodzinie i aby syn zaczal ze mna rozmawiac
M.K
280 Pragnę prosić o modlitwę w moich dwóch intencjach: pomyślne zakończenie kontroli oraz dobrze
zdany egzamin lekarski.
281 proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej oraz w podziękowaniu za dotychczas otrzymane
łaski i pomoc.
282 Kochana Święta Rito....bardzo proszę o wstawiennictwo u Pana Boga Ojca w intencji Mojej
rodziny...
Abyśmy Ja Ewa z Rene się złączyli i byli pełną kochającą rodziną z naszym 2 tygodniowym
maleństwem Tadziem.
Aby Bóg ofiarował nam łaskę miłości,wierności,troski,opieki dla naszej 3.
283 Święta Rito, proszę Cię o wiarę nadzieję miłość i sakrament małżeństwa dla mnie i Darka
Grażyna
284 Droga Św.Rito proszę Cię o uleczenie mnie z nerwicy proszę o zdrowie dla mamy i dla całej
rodziny.Agata
285 prosze o modlitwe w ciaglosci pracyi znalezieniu jej przez moja siostre i o powrot mojego
ukochanego
Anna
286 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna

287 Bardzo proszę o modlitwę o zdrowie dla córki Weroniki 4,5 letniej, córki Dominika 6,5 letniej,
syna Marka 21 lat oraz dla męża Leszka, mamy Donaty, Teściów: Teresy i Mieczysława oraz dla
mnie.
Z Panem Bogiem
Dorota
288 serdecznie prosze o modlitwe za moja chora na rake mame jednoczesnie dziekuje za wszystkie
laski, ktore sa wynikiem modlitw.
Prosze tez o modlitwe o zdrowie dla mojego taty, siostry, mojej corki i moje.
Prosze takze o modlitwe o uwolnienie od homoseksualizmu mojej corki.
Prosze o modlitwe o pokoj i harmonie w moim malzenstwie.
Prosze takze o modlitwe za przywrocenie relacji z moim przyjacielem.
Prosze tez w bardzo osobistej intencji.
Prosze tez w intencji innego przyjaciela. Aby pan Bog uwolnil go od kobiety, ktora nim manipuluje,
szantazuje i emocjonalnie wykorzystuje, a on nie moze sobie z tym psychicznie poradzic i strasznie
meczy sie i miota. Niech Pan Bog da mu sile do uwolnienia sie z tej toksycznej relacji. Niech Pan Bog
postawi na drodze jego zycia kobiete, ktora bedzie go prawdziwie kochala i ktora on pokocha.
289 Św. Rito spraw aby z Bożą pomocą wynaleziono jak najszybciej lek na każdy rodzaj łysienia. Aby
ten lek sprawił by wszystkim ludziom odrosły włosy w każdym wieku i aby te włosy były z nimi aż do
śmierci.
290 Proszę o zdrowie i uzdrowienie oczu.
291 Święta Rito proszę weź mnie, Tadzia i Randalla w swoją opiekę. Proszę cię uproś u Pana Boga
pomoc dla nas, błagam wspomóż nas w modlitwie o zdrowie i powrót do zdrowia dla Randalla.
Barbara
292 Święta Rito proszę o spokojną i cichą śmierć dla Mojego Taty, o siły i mądrość dla mnie w
opiece nad Tatą i bezgraniczną ufność Bogu w tym trudnym dla nas obu czasie. Proszę też byś w
nowym roku szkolnym szczególnie sie opiekowała Igorem , który rozpoczął naukę w technikum i
zmaga się z depresją , zranieniami w rodzinie i brakiem oparcia w ojcu , bo stracił go i nawet nie zna
jego imienia. Bądź mu pośredniczką łask i czulą opekunką.
293 O łaskę zdrowia i siłę w podołaniu wyzwaniom dla Pawła.
294 Prosżę o modlitwę o zdrowie ducha i ciała dla Marcina i jego powrót na studia.
O miłość i mądrość w naszej rodzinie.
O opiekę nad Mariolą w jej trudnych sprawach życiowych.
295 Sw. Rito proszę o ratunek i szczesliwe rozwiązanie moich problemów w domu i we firmie. Spraw
by moje modlitwy zostały wysluchane a moj los odmienił sie na lepsze, tak jak tego pragnę. Polecam
się Twojej opiece każdego dnia.
Katarzyna
296 Proszę o modlitwę w intencji mojej bratanicy i bratanka o zdrowie dla nich obojga oraz o to, by
się dobrze rozwijali fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo; w intencji bratowej o szczęśliwe
rozwiązanie oraz o to, by kolejne dziecko w jej łonie dobrze się rozwijało i było zdrowe; w intencji
brata i bratowej o siłę w trudnych chwilach problemów zdrowotnych dzieci; w intencji brata i ojca o
pracę dla nich; w intencji babci o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji oczu; w intencji ludzi, z
którymi pracuję, o dobrą współpracę, zrozumienie i pokój pomiędzy nami.
K.
297 Proszę o modlitwę za podratowanie zdrowia oraz uratowanie małżeństwa

298 Bardzo proszę o modlitwę za mnie w intencji mojego zdrowia, zabiegu i leczenia jakie mnie czeka
oraz w intencji mojej mamy.
299 Święta Rito za wszystkie łaski od Pana Boga bardzo dziękuję. Proszę za moim mężem Pawłem by
został wyleczony z nerwic wszelakich i uzdrowiony wraz z synem Adrianem.Dziekuje

