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345 Kochana Św. Rito,
Zawierzam Tobie wszystkie moje trudne sprawy, proszę o zgodę i miłość w mojej rodzinie, o zdrowie
dla taty i chorego Tymka. Proszę o wstawiennictwo w nowej pracy. Pomóż proszę mi i mojej siostrze
znaleźć dobrego męża założyć dom i rodzinę.
Karolina
346 Święta Rito, gorąco Cię proszę wstawiennictwo i modlitwę w sprawie odzyskania zdrowia przez
mojego Tatę Andrzeja W. u którego wykryto guza mózgu. Jesteś naszą nadzieją w tej bardzo trudnej
sprawie. Módl się za nami i miej Go w swojej opiece.
Żona, córka z wnuczką, syn i rodzina
347 uprzejmie proszę o modlitwę za Annę i Dariusza o dar przebaczenia, żywej wiary i odbudowania
ich małżeństwa.
Proszę też w intencji Adama i Szymona i dobrą pracę i mocne doświadczenie Bożej miłości.
Bóg zapłać,
Aleksandra
348 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu. a szczególnie za pracę .
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobra pracę dla mnie, mojej siostry i siostrzenicy
Sylwii, oraz o
ukończenie studiów z pomyślnym wynikiem,
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.
-POZDRAWIAM ANIA
349 Bardzo proszę o modlitwę w intencji pilnego znalezienia pracy dla mnie.
Ania
350 Proszę o modlitwę w mojej intencji. Od lat borykam się z nerwicą i lękami, w mniejszym lub
większym natężeniu. Teraz lęki znacznie się nasiliły. Nie mam pracy i boję się do niej pójść. Od
jakiegoś czasu doświadczam również problemów jelitowych, które nasilają bardzo moje lęki. Proszę,
pomódlcie się również o moje zdrowie. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.
Karolina
351 Święta Rito proszę Cię o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu
Mirek
352 O zgodę i wzajemny szacunek między moim mężem i ojcem, o ich nawrócenie. Alina
353 Święta Rito miej w opiece moja rodzinę, opiekują się moim zmarłym Tatą. Miej w swej opiece
mojego synka! Dziekuje za wszystko!

354 W Bogu wiadomych intencjach.KM.
355 Św. Rito,
Bardzo proszę o zdrowie dla mojej kochanej córeczki. Proszę aby jej choroba się nie pogłębiała i oby
nie doszło do operacji.
356 Bogu znana intencja
Monika M.
357 Kochana święta Rito,
Niezmiernie i codziennie dziekuję Ci za wszystkie łaski jakimi obdarzasz moją rodzinę. Dziekuję Ci
za dodatkową pracę i proszę aby okres próbny zamienił się na stały. Proszę Cię również o spokój i
harmonię w mojej rodzinie.
Ania
358 Proszę o zdrowie i spokój ducha dla mojej córki niech Ją Bóg trzyma w opiece i św. Rita
359 proszę o modlitwę do Św. Rity o jej orędownictwo w rozwiązaniu moich problemów z pracą oraz
o pogłębienie mojej wiary. Paweł
360 Proszę o dobrego męża.
Magda
361 Św. Rito,
Proszę z całego serca o zdrowie dla mojej najukochańszej rodziny: mamy Zofii, rodzeństwa Anny,
Mariusza, Janusza, męża Marcina i syna Mateusza.
Proszę byśmy w zdrowiu mogli się cieszyć z każdego dnia, z każdej drobnostki. Byśmy byli wszyscy
dla siebie oparciem.
Św. Rito,
Proszę o pokierowanie mnie bym mogła w końcu znaleźć pracę, która da mi satysfakcję. Proszę o to z
całego serca. Bym pracując mogła pogodzić obowiązki nad sprawowaniem opieki nad synem
Mateuszem i obowiązki dnia codziennego.
Dziękuję z całego serca, że nad nami czuwasz. Bóg zapłać!
362 Święta Rito, proszę o dar nawrócenia dla Andrzeja.
363 Najukochańsza Święta Rito!
Wyproś mi u Pana Naszego Jezusa Chrystusa, aby mnie wspomagał w mojej samotności, bo ostatnio
bardzo cierpię z tego powodu.
Elżbieta
364 Św Rito prosze pomóż mi wstaw się u Boga i wyjednaj mi prośbe którą przez ciebie zanosze
365 Bogu znana integracja
366 Św Rito Ratuj moją córkę i męża.
JAJ
367 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski,dziękuję za to,że moja córka obroniła bardzo dobrze pracę magisterską. I nadal z
całego serca proszę o wstawiennictwo w moich prośbach, troskach. Tak bardzo proszę o dalszą Twoją
opiekę, zdrowie dla mnie i moich bliskich. Błogosławieństwo Boże dla córki Natalii, o zdrowie i
radość w sercu,dostała dobrą pracę i znalazła dobrego męża.
Proszę o zdrowie dla moich rodziców, szczególnie dla tatusia,którego czeka operacja.

Proszę o pomoc w mojej trudnej sytuacji życiowej, która leży mi głęboko na sercu,a z którą cały czas
nie umiem sobie poradzić. Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w
podejmowaniu właściwych decyzji i trwał przy mnie nadal. Dla mnie Proszę o zdrowie i o pomoc w
podjęciu właściwej decyzji w moim życiu prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę bym nie straciła
pracy, by szanowano i doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej
całkowicie się poddała.
Mariola
368 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 będą mogły przystąpić 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
369 Proszę Cię Święta Rito w intencji uleczenia z choroby nowotworowej i powrotu do zdrowia dla
Mamy Stanisławy (aby nie miała kolejnych przerzutów, nie musiała mieć kolejnej operacji), mogła
cieszyć się życiem. Aby wróciła do sił, nie miała zaników pamięci.
370 Św. Rito, proszę cię za Irka, aby Pan Bóg czuwał jego życiem, wyborami i decyzjami. Niech
Duch Święty obdarzy go mądrością i bojaźnią Boża. Proszę cię również o błogosławieństwo w pracy
dla Marka.
371 Święta Rito! Ty wiesz jak trudno jest teraz. Polecam się świetemu Charbelowi i oj pomaga, ale ja
niespokojna jestem i trudno uzyskac uzdrowienie. Cóż to jednak dla Ciebie, patronki od spraw
beznadziejnych. Ulżyj w cierpieniu, pomóż w wyleczeniu. Pokieruj tam skąd przyjdzie pomoc..Zofia
372 Moją intencją chciałam objąć Roberta. Niech będzie szczęśliwy, radosny i przede wszystkim
zdrowy. Niech mu się wiedzie w życiu prywatnym jak i osobistym. Tobie Święta Rito powierzam
moją intencje i w tobie pokładam nadzieję. Jezu Ty się tym zajmij.Z Panem Bogiem
373 Świeta Rito,
Wspieraj mnie, wyproś łaskę Ducha św. o pomoc w pracy,efektywności i wytrwałości.
Całej rodzinie wyproś zdrowie i błogosław na co dzień.
Pomagaj siostrzenicy aby radziła sobie z każdymi przeciwnościami.
Za wszystkie łaski dziekuję.
Marta
374 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie doznane łaski i dobrodziejstwa.
Dopiero po dłuższej refleksji uświadamiam sobie ile rzeczywiści dobroci i łask za Twoim
wstawiennictwem ja i cała moja rodzina otrzymała.
Dziękuję Ci więc raz jeszcze za to wszystko.
Proszę nadal wspieraj mnie i pomagaj. Umacniaj w wierze i odwadze bycia chrześcijaninem - coś dziś
jest tak trudne.
Wspomagaj moją rodzinę i pomagaj mi, bym i ja mógł pomóc innym.
Chciałbym - dzięki Twojemu wstawiennictwu być tym, który daje czy to pracę, czy to radość, czy też
dobry przykład.
Proszę Cię o to wszystko.
Twój Krzysztof
375 Bóg zapłać za modlitwę i wstawiennictwo każdego dnia dla mnie i mojej rodziny. Z całego serca
proszę o dalsze modlitwy na każdy dzień w tak trudnym dla nas czasie.

376 Św Rito patronko moja - już tylko Ty możesz mnie ocalić swoim wstawiennictwem. Nie proszę o
wiele ..ale dla mnie to całe życie i istnienie.
Pomóż mi..
Małgorzata
377 Proszę o wstawiennictwo w intencji zdrowia dla naszego synka Patryka, żeby wyzdrowiał i nie
chorował tak bardzo, niech święta Rita pomoże naszemu synowi. Proszę również o modlitwę w
intencji zdrowia dziecka w moim łonie, by prawidłowo się rozwijało, o modlitwę w intencji naszych
aniołków, o łaskę zdrowia, szczęścia i miłości dla naszej rodziny. Bóg zapłać za wszystkie otrzymane
łaski.
378 Swieta Rito. Wiele razy nam pomoglas i udzielilas swojej laski. Dziekujemy Ci za
wstawiennictwo i laski jakimi nas odbadrzylas. Prosimy o dalsze laski, o zdrowie dla naszej kochanej
mamusi. Teraz to jest najwazniejsze i tylko o to Cie mocno prosimy.
Wierzymy, ze dzieki Twemu wstawienictwu wszytsko bedzie dobrze i nasza rodzina znow bedzie
szczesliwa jak kiedys.
Bog zaplac!!
379 Prosba o modlitwe w intencjach
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla Dominiki, Agnieszki,
Kasi,Eweliny,Kasi,Iwony,Marianny,Piotra.
Dar potomstwa dla Asi,Kasi,Dominiki,Anny.
Pojednanie w malzenstwach, Pauliny,Sebastiana, Anny,Kornela,Marii, Grzegorza i Anny.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere,pozytywne przejscie ankiety i habilitacje dla męża
O zdrowie i wiare dla Natalii,Ireny,Katarzyny,Aldony, Aleksandra i Waclawa.
Uzdrowienie Anny z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie Aldony
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt,uleczenie z kolek i bolow brzucha,przespane cale noce
bez budzenia, szczęśliwe dzieciństwo dla Natalii
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla Anny z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
380 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Święta Rito wstaw się proszę do Pana Boga o łaskę dla mnie i mojej rodziny. Pomóż przetrwać nam
ciężkie czasy. Wesprzyj mnie w uzdrowieniu, w szczególności przywróceniu wzroku.
Pomóż powrócić mojemu mężowi do zdrowia. Prowadź moje dzieci właściwą drogą.
Otocz moją rodzinę opieka i błogosławieństwem. Spraw aby waśnie rodzinne w okresie adwentu i
świat ustały.
Anna
381 *święta Rito proszę módl się o ocalenie mojego małżeństwa.Aga

382 Swieta Rito, prosze Cie o wstawiennictwo w sprawie zdrowia dla mojego taty, oraz dla mnie
mojego meza , mamy i calej rodziny, prosze Cie rowniez o pomyslne rozwiazanie sprawy windykacji
w pracy.
383 Św. RITO proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny szczególnie o prawidłowy rozwój ciąży
mojej przyszłej synowej Angeliki, o mądre wybory moich synów w przygotowywaniu swojej
przyszłości oraz o zdrowie dla mojej żony Anety oraz o szczęśliwe współżycie między nami.
Jednocześnie dziękuję za otrzymane ŁASKI do tej pory. Pozdrawiam Wszystkie Siostry i proszę o
modlitwę.
384 1.Prosimy św. Rito o wstawiennictwo i wypraszanie wszelkich łask dla upadłego kapłana naszego
syna jeśli jest to zgodne z wolą Bożą o powrót do kapłaństwa. Prosimy Ciebie św. Rito pomóż mu
znaleźć drogę do Ciebie. Jezu mój ukochany ratuj go, kocham go bardzo i nie dam go zniszczyć.
Św.Rito ratujcie go proszę z całego serca.
2.Prosimy Św.Rito o szczere i prawdziwe nawrócenie się córki Dominiki i Sławomira, o zawarcie
związku małżeńskiego i założenie rodziny oraz szczęśliwe zakończenie rozpoczętych prac naukowych
oraz o znalezienie stałej pracy przez ich oboje.
3.Św.Rito proszę o zdrowie dla mojego męża i otrzymanie dalej renty.Św.Rito opiekuj się moim
mężem ratuj go od tych bóli które cały czas przechodzi.
Z Panem Bogiem Ela
385 Proszę o modlitwę w intencji 20-letniego Kacpra o nawrócenie i prawdziwą pokutę za popełnione
grzechy
386 Sw. Rito. Dziękuje za dotychczasowe, wyproszone u Boga łaski.
Proszę o powrót do zdrowia dla mnie, pomyślne zabiegi chirurgii stomatologicznej, oraz o pomoc w
zdobyciu środków materialnych na rachunki , spłaty zadłużeń i bezpieczne życie.Proszę również o
możliwość rozwoju mojego kreatywnego , artystycznego powołania , dla dobra i jako wparcia dla
zdobywania środków materialnych na doczesne życie.
Hania D.
387 Proszę przez wstawiennictwo św Rity ukojenie mojego serca od bólu i niepokoju po doznanej
krzywdzie zdrowie i łaski na każdy dzień Ania
388 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej operacji, aby się udała i o zdrowe potomstwo dla nas,
które będziemy kochać całym sercem. Proszę o modlitwę za moją rodzinę, zdrowie dla męża,
rodziców, rodzeństwa i ich rodzin i o uwolnienie od nałogu mojego Ojca chrzestnego. Proszę również
o błogosławieństwo w pracy dla mnie i mojego Męża
389 Święta Rito bardzo proszę Ciebie, wstaw się u Pana naszego Najwyższego o łaskę zdrowia dla
mojego syna Mikołaja i całej mojej rodziny. Bóg zapłać. Paweł
390 Święta Rito,patronko spraw beznadziejnych, proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia i o ulgę
w cierpieniu dla mojej ciężko chorej mamy Krystyny.
Powierz ją opiece nasza Pana Jezusa Miłosiernego,by pomógł jej w dźwiganiu krzyża i pocieszył.
Alicja
391 Święta Rito,
Mój mąż zdecydował się na odwyk. W poniedziałek zaczyna terapię. Proszę Cię Święta Rito daj mu
dużo siły aby to przetrwał. Jego mama z jakiś powodów odradza Łukaszowi odwyk cały czas mam
wrażenie że walczę z całym światem. Staram się żyć uczciwie i wydaję mi się że inni też tak postępują
ale chyba tak nie jest. Otocz go opieką i daj dużo sił.
Z Kubą chodzimy na leczenie zeza (okazało się że poprzedni okulista przeoczył chorobę) i do
psychologów pedagogów, całemu światu mamy udowodnić że się nadaję do tej szkoły. Proszę święta
Rito pomóż Kubie to wszystko przetrwać. tj bardzo mądre i dobre dziecko.

Wierze że to moje życie w końcu się ułoży, dziękuje Ci święta Rito za wszystko bo tylko dzięki Bogu
jakoś funkcjonuje spotykam dobrych ludzi.
Kasia
392 Gorąco proszę o modlitwę za Aleksandra, o pomyślne roztrzygnięcie spraw związanych z pracą, a
też nadzieję i miłość w trudnych chwilach, zdrowie. Dobry Boże miej Go w swych rękach
Dziękuje.
393 proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia i abym mogła odstawić leki, które zaczęły szkodzić.
Proszę też o modlitwę w intencji małżeństwa i dziecka, za moją mamę oraz za wszystkich
współpracowników. Święta Rito, wejdź w te beznadziejne sytuacje i pomóż.
INK
394 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Cię gorąco o:
- wyjście z kłopotów finansowych, o więcej pieniędzy i lepszą sytuację finansową
- dobre relacje z mamą
- zdrowie, długie życie i błogosławieństwo dla rodziców, dziadków i rodzeństwa
- śmiałość, optymizm i pogodę ducha dla mnie, o przemianę na lepsze i więcej radości
- miłość i pokój
- przyjaźń i o to, bym nie czuła się samotna
Bóg zapłać!
395 W tych dniach odszedł od nas nasz Tata Waldemar jego żona Waleria. Proszę o modlitwę za ich
dusze.
Proszę też o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity za nas żyjących na ziemi o Łaski potrzebne do
dobrego życia, Miłosierdzie Boga dla nas i pocieszenie.
Bóg zapłać,
Maciej
396 Za pośrednictwem św. Rity proszę za syna Macieja. O nawrócenie, podejście i zdanie matury i
-Iwona
397 Prosze w intencji o uzdrowienie relacji w rodzinie. Aby moj maz znalazl wspolny jezyk z moim
synem i ze swoim ojcem. Prosze dla meza o laske dobroci, troski, milosci i zdrowia.
398 bardzo proszę o modlitwe za mojego męża Marcina, który jest obecnie w bardzo trudnym czasie
swojego życia, aby Bog dał mu światło w stronę rozwiązania jego problemów, aby wyszedł z tego w
czym się teraz znajduje i wrócił do swojej rodziny, która go oczekuje i potrzebuje,
Bog zapłac
pozdrawiam
Magdalena
399 O szczęśliwy i bezproblemowy poród dla mojej synowej Karoliny
400 Kochane Siostry!
Jak co miesiąc powierzam Wam swoje intencje: o rozwiązanie problemów na uczelni, o pomoc w
pisaniu pracy licencjackiej i zaliczaniu przedmiotów, o zdrowie dla mnie i moich bliskich, o
znalezienie odpowiedniego mężczyzny, o dobrą pracę, o prawdziwych przyjaciół i o rozwiązanie
problemów rodzinnych.
Bóg zapłać.
Klaudia
401 O ŚW. RITO błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców, dzieci i ich dobrą naukę

402 Bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę. By zawsze było w niej zdrowie,radość , miłość,
dostatek.
Anna
403 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.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby miesiąc grudzień przyniósł pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas ważnych a
zarazem trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z
chorobą nowotworową. Proszę aby chemia pomogła, aby przeszedł ją tata łagodnie. Proszę aby była
poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć.
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 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 aby nowy rok był dla niej lepszy.
Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Aby udało mu się pozytywnie załatwić sprawy związane z
kupnem mieszkania i pracą. Chciałabym również Św. Rito być dla niego wsparciem. Proszę o pomoc
aby nasze stosunki były oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i aby poczuł, że zawsze może na
mnie liczyć. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
Proszę Cię również o siłę, odwagę i mądrość. Proszę o zdrowie dla siebie i męża.
Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich oraz zmarłą 01.08. Annę
Wachcińską i 30.08. Janinę Polanowską.
Pomóż mi również abym wreszcie znalazła w sobie siłę i silną wolę do realizacji celu sobie
postawionego.
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.
Z serdecznym pozdrowieniem
Joanna
404 Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do
walki z chorobą nowotworową. Proszę aby chemia pomogła, aby przeszedł ją tata łagodnie. Aby guz
udało się zmniejszyć i wyciąć i aby była poprawa wyników.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
Błagam Cie z całego serca aby mój tata wyzdrowiał. Aby każdy kolejny dzień przynosił poprawę jego
zdrowia.
Pozdrawiam
Joanna

405 powierzam modlitwie Sióstr moje życie, całą moją rodzinę, rodziców, braci, bratowe, dzieci,
wspólnotę i wszystkich wrogów prosząc o błogosławieństwo; Powierzam moje najbliższe badania,
prosząc o łaskę zdrowia;
Proszę też o dobrego męża;
k.
406 Droga Święta Rito, w dalszym ciągu bardzo Cię proszę o modlitewne wsparcie. Znowu zaczęły
się nasilać problemy, z którymi borykam się od dawna i nie mogę sobie poradzić. Bardzo zależy mi na
tym żeby wreszcie to wszystko się skończyło, żeby moje życie rodzinne się ustabilizowało i wszystkie
problemy się rozwiązały. Mocno wierzę, że będziesz w stanie wyprosić dla całej mojej rodziny
potrzebne łaski u Pana. Mam wielką nadzieję, że wreszcie wszystko się unormuje i będzie dobrze, a
to, o co proszę za Twoim wstawiennictwem i Twoją modlitwą się spełni i w mojej rodzinie zapanuje
spokój, a wszystkie trapiące nas niepowodzenia znajdą szczęśliwe i pomyślne dla nas zakończenie.
Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo i modlitwę w intencji mojej matki, o zdrowie i ulgę w
cierpieniu. Święta Rito módl się gorąco za mnie i całą moją rodzinę.
M.
407 o pojednanie między Anią a Markiem
408 Boże, Ojcze, proszę obdarz mnie cudem macierzyństwa jeśli jest to zgodne z Twojąwolą i w
czasie zgodnym z Twoim planem. Ufam, że to właśnie będzie najlepsze dla mnie i mojej rodziny.
Proszęobdarz przy tym mnie wiarą, ufnością, nadzieją, miłością i pokorą w oczekiwaniu
409 Proszę Siostry o wstawiennictwo do Św.Rity, aby Wojtek zrozumiał i przyjął to co chcę Mu
ofiarować z serca
Bóg zapłać
Hanka
410 Droga św. Rito, prosze teraz najmocniej jak sie da o opieke nademna i nad naszym dzieciatkiem,
ktory juz zaniedlugo pojawi sie na tym swiecie. Doprowadz nas prosze bezpiecznie do spokojnego,
szczesliwego rozwiazania. Miej nas w swojej opatrznosci, modl sie prosze o nasze zdrowie!
411 Święta Rito,proszę o łaskę głębokiej przemiany życia dla Rafała uwikłanego w nałogi. Proszę
także o opiekę nade mną i córka oraz rozwiązanie trudnych spraw życiowych
412 Proszę o modlitwę do św Rity o zdrowie dla mnie abym wyszła z depresji oraz podejrzenie
choroby się nie potwierdzilo. Abym odzyskała prawidłowy wzrok oraz o zdrowie dla synów i męża.
Katarzyna
413 Proszę o pomoc w rozwiązaniu naszych problemów finansowych oraz pomoc w sprzedaży
mieszkania
414 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia moich dzieci Amelii i Antoniego
415 Proszę o modlitwę za zdrowie Zosi, a dla całej jej rodziny ukojenie w bólu po stracie ojca i męża.
416 Święta Rito, tak bardzo Cię prosiłam o pomoc... o powrót Wojciecha. Prosiłam tyle miesięcy....
Zostałam odtrącona. Dleczego?? Nie mam już siły. Ratuj mnie, błagam. naprawdę nie mam już siły.
wiem, że jeśli nie pomożesz popełnie samobojstwo.... w tym miesiacu. Pewnie nie powinnam tak
mowic, ale nie mam juz sily... tak bardzo prosilam.... To wszytsko strasznie boli
417 Proszę o modlitwę w intencji pokoju, miłości i głębokiego zjednoczenia pomiędzy moim mężem i
mną, o wiarę dla mojego męża, o dar rodzicielstwa dla nas, jeśli taka jest wola Boża, o uzdrowienie
mnie z depresji, o głęboki pokój i radość życia dla mnie; w intencji mojego ojca i brata o pomoc w
rozwiązaniu wszelkich problemów finansowych, zawodowych i innych; w intencji małżeństwa

mojego brata o pokój, miłość, przebaczenie i głęboką jedność pomiędzy moim bratem a jego żoną; w
intencji mojego bratanka o uzdrowienie z cukrzycy i błogosławieństwo dla jego rozwoju duchowego,
emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego, a także w intencji bratanicy o takie samo
błogosławieństwo Boże.
Katarzyna
418 Święta Rito, dopomóż proszę abymi była już w stanie błogosławionym..... tak bardzo zależy nam
z mężem abyśmy mieli kolejną córeczkę.
Pozdrawiam,
Dominika
419 dziękuję za modlitwę i chciałabym podziękować za uratowanie życia mojemu mężowi. Prosić o
modlitwę za Krzysztofa, który przeżył załamanie nerwowe i modlitwę za mego syna, by był dobrym
człowiekiem i dla mnie w intencji znalezienia stałej pracy.
B.R
420 Sw Rito błagam o opiekę i zdrowie dla całej mojej rodziny zwłaszcza zaś dla Pawła po operacji
kręgosłupa.Wyjednaj mu łaskę powrotu do zdrowia i sprawności Opiekuj się nim kazdego dnia ,Nie
opuszczaj go w potrzebie daj siłę do skończenia studiów .Postaw na jego drodze dobrych ludzi.Nie
pozwalaj mu wątpić.Czuwaj nad nim jak nad swoim dzieckiem Ewa
421 w intencjach Bogu wiadomych, Święta Rito wstawiaj się nieustannie za mną.
Anna
422 Bogu znana intencja
423 O zdrowie dla Barbary
424 Prosze w intencji zdrowia Emilki
425 Św. Rito, proszę Cię o wstawiennictwo za Monikę: o uzdrowienie z depresji, o łaskę wiary i
znalezienia pracy. Proszę Cię o wstawiennictwo za Damiana: o łaskę pojednania w rodzinie, o łaskę
uwolnienia z uzależnień, o łaskę zdrowia i przemianę serca.
426 Św. Rito, proszę Cię wstawiaj się za homoseksualistami: przemieniaj ich serca, daj im łaskę wiary
i uzdrowienia.
427 Święta Rito proszę Cię o prace dla Michała
428 Proszę o modlitwę o uzdrowienie Jolanty i w Panu Bogu wiadomej sprawie oraz o uzdrowienie
Mateusza. Barbara
429 Święta Rito,
powierzam Twojemu wstawiennictwu moją relację z Krzysztofem. Proszę o miłość - o człowieka,
który mnie pokocha, którego ja pokocham.
Joanna
430 dziekuje Ci moja ukochana patronko za uzdrowienie mojego taty z choroby alkoholowej :)
nie tyka w ogole alkohou juz 13 miesiacy
prosze tylko aby Swieta Bozego Narodzenia uplynely bez klotni oraz w rodzinnej i cieplej atmosferze
431 Święta Rito, proszę cię o wstawiennictwo i łaskę zdrowia dla Mojej Mamy żeby służyło jej
zdrowie fizyczne i umysłowe. Proszę także o łaskę zdrowia dla Teściowej. Proszę o łaskę mądrości w
pracy i w życiu. Proszę o łaskę życia wiecznego dla Ojca.Proszę o łaskę zdrowia dla dzieci oraz łaskę

cierpliwości i mądrości, żeby zdobywały wiedzę ku pożytkowi własnemu i ludzi. Proszę o
wstawiennictwo Świętej w sprawach jedynie Bogu wiadomych.
JK
432 Swieta Rito wypros przed Obliczem Boga laske uzdrowienia z choroby dla mnie o co pokornie
prosze Arek
433 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w wybaczaniu rodziców,
przywrócenie narodowości, o zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości
życia i przebaczenia przestępców dla Nataszy
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej, wszystkich
świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od błędy dla Nataszy i wzajemne zrozumienie z Galinoi
434 Proszę o modlitwę w intencji wyleczenia z depresji, z którą borykam się od paru lat. W intencji
umocnienia wiary i zaufania Bogu, uzdrowienia serca. O sprzedaż domu i dobrą pracę. O pomyślne
rozwiazanie spraw sądowych.
Bóg zapłać
Elżbieta
435 Święta Rito bardzo cię proszę o zdrowie i pomyślność dla całej mojej rodziny .
Wsparcie w sprawach zawodowych moich i męża aby praca przynosiła nam satysfakcję oraz duże
pieniądze.
Kamila
436 O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrocenie. trzeźwości życia i przebaczenia
przestępców, wolność od strachu błędy dla Anny i Swietłany
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrocenie, trzeźwości życia i przebaczenia
przestępców, wolność od strachu błędy i kary podczas pracy dla Tatiany i współpracowników
437 Sweet Rito prosze wstaw sie w mojej intencji i Tadzia i Randall u Pana Boga.
Prosze pomoz nam wrocic do zdrowia.
Dziekuje.
438 O zdrowie dla rodziny, podziękowanie za uzdrowienie męża i pomyślną operację ,o ponowny dar
rodzicielstwa
Anna i Karol
439 Święta Rito, proszę Cię o pomoc w zakończeniu mojego cierpienia. Dopomóż, błagam.
Czarek.
440 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy zgodnej z moją wiedzą i umiejętnościami,
znalezienia partnera na całe życie, założenia rodziny.
441 Dziękuję Św. Ricie za otrzymane łaski, proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, dobrą i
spokojną pracę dla mnie, M.Ż.
442 Święta Rito, proszę o łaskę przyjęcia mojego synka Antosia do Królestwa Niebieskiego. Dorota
443 Jeszcze raz proszę o modlitwę. Każdego dnia modlę się do Św.Rity
Pozdrawiam
Małgorzata
444 Sw Roto

bardzo Cie prosze aby moj mąż sie zmienił i przestał byc takim ostrym dla dzieci a zwłaszcza dla
córki, proszę Cie aby był miły, kochajacy i zebysmy sie juz wiecej nie kłocili. Prosze Cie aby syn był
grzeczny w szkole i sie dobrze uczył, córka aby była szczęśliwa, mądra i rozważna i tez żeby sie
dobrze uczyła. Proszę Cie abys pomogła mi schudnać. Proszę Cie o dobre i szczesliwe życie
445 proszę uprzejmie wspomóc mnie w moich modlitwach o nawrócenie mojej żony Iwony, a ściślej:
o zerwanie z niej pęt diabelskich.
446 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji wyzdrowienia.
Bóg zapłać
Radek
447 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.
448 Kochana Św. Rito, dziękuję za wszystkie łaski i wstawiennictwo. Bardzo proszę o zdrowie dla
moich bliskich i moje. Pomóż mojej córce znaleźć miłość odwzajemnioną i szczęście, Powodzenie w
szkole i życiu osobistym dla mojego syna, proszę daj mi szczęście i miłość z bliską mi osoba, L.
449 Święta Rito-Ciebie wybrałam sobie na moją patronkę w Niebie.DziękujęCi za wyproszone łaski i
proszę Cię o dalszą opiekę nad nami.Otocz modlitwą moje małzeństwo i wyproś zdrowie i łaski dla
Tych ,których noszę nieustannie w myślach i sercu,a dla mnie wyproś łaskę wiary i pokoju.
450 Błagam Cię Boże żeby moja mama Krystyna nie miała raka. Żeby wszystkie wyniki były dobre.
Bóg zapłać. Sławka
451 Święta Rito proszę Cię o zdrowie moich dzieci, żebyśmy w końcu wyślij z tego szpitala i wrócili
do domu. Niech moje kochane dzieci wyzdrowieja.
452 Święta Rito za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga bardzo dziękuję.Oddaję Tobie mego syna
proszę o zdrowie dla niego i o to żeby chciał podejść jeszcze raz do matury i zdał.Proszę żeby wybrał
dobrą drogę życiową i był szczęśliwy i żeby nasze relacje się poprawiły.Oddaje też mego męża proszę
o zdrowie dla niego i żebyśmy byli szczęśliwi i wytrwali w wierze .Oddaje brata wszystkie jego
problemy i siebie proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny.
453 Panie Jezu przez wstawiennictwo Św. Rity proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Antoniny
Wiktorii. Polecam całą rodzinę. Proszę za zmarłymi z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące oraz
Nienarodzone Dzieciątko.
Pozdrawiam serdecznie
Bożena
454 Święta Rito, Patronko spraw wyjątkowo trudnych, zwracam się do Ciebie o wstawiennictwo w tej
ciężkiej chwili. Otocz swą opieką całą rodzinę i naszych bliskich, dodaj siły, zwłaszcza W. by
przetrwać ten czas. Wstaw się za szybkim i pomyślnym zakończeniem. Proszę by nasze problemy
znalazły pozytywne rozwiązanie.
Bóg zapłać.
K.
455 Błogosławiona Święta Rito,
z pokorą i wiarą polecam Twojej modlitwie wstawienniczej mojego syna Łukasza. Proszę o łaskę i
dary Ducha Świętego, aby mu się wiodło na studiach, aby radził sobie , zyskał pewność siebie i
błagam o pomoc w sprawach sercowych. Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny, a zwłaszcza dzieci
i wnuczka. Oddaję się pod Twoją troskliwą opiekę. Amen. Anna

456 Proszę o dobrego męża i przyjaciół, o zdrowie i dobrą, stałą pracę dla mnie i rodziców. O wyjście
z problemów finansowych i własny dach nad głową. O uzdrowienie relacji w rodzinie i nawrócenie
siostry. O uwolnienie z nałogów.
Bóg zapłać
Ilona
457 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla mojej mamy, męża, dzieci z rodzinami oraz Alinki i Jasia.
Święta Rito wstawiaj się za Andrzeja i błagaj Boga o łaskę zdrowia dla niego, a lekarzom wypraszaj
Światło Ducha Świętego, by umieli mu pomóc, zgodnie z Wolą Bożą.
Święta Rito proś Boga za nimi!
458 Swieta Rito,
Patronko od spraw beznadziejnych... wspomoz nas swa modlitwa.
Prosimy, wstaw sie u Ojca naszego o zdrowie w rodzinie i stabilizacje finansowa.
Amen
459 Bogu znana intencja
460 Z prosba o laske nauki i wysokich ocen dla syna Adriana.O laske dostania articicling pracy w
Toronto na Bay St.Zone Polke katoliczke.Prosze o laske malzenstwa i macierzynstwa dla siostry
Magdaleny,
mama i siostra
461 Święta Rito, dziękuję że przyczyniasz się za nami.
Proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w intencji rozeznania i pomyślnego zrealizowania lub
zaniechania planów wyjazdowych. Proszę o znalezienia dobrej żony i stanie się odpowiednim do
bycia dobrym mężem, jeśli taka jest Wola Boża.
Bóg zapłać, Pozdrawiam
462 Oto intencje, które chcę przedstawić Bogu za pośrednictwem św. Rity:
O pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie;
O pokój w mojej rodzinie;
O siły i łaski dla mnie o zwycięstwo w walce z samym sobą, moimi wadami - a zwłaszcza z
wszechogarniającym, osłabiającym rozwój duchowy oraz intelektualny marazmem i lenistwem, oraz o
zapał do pracy nad sobą;
Dla Doroty o przezwyciężenie jej kryzysu wiary, Boże prowadzenie po właściwych drogach, Bożą
pomoc i opiekę dla niej, cnoty, łaski i siły potrzebne jej w walce z problemami, wadami, słabościami i
niewłaściwymi skłonnościami, przed grzechem i zejściem na złą ścieżkę.
Podziękowanie Bogu za znalezienie przeze mnie pracy i odzyskanie przez matkę renty.
Bóg zapłać,
Ł.M.
463 Błagam Cię Św. Rito o pomoc w uproszeniu u Pana Boga dla mnie miłość mężczyzny którego
kocham ponad wszystko. Aby i On pokochał mnie tak mocno i Abyśmy mogli tworzyć szczęśliwa i
dobra rodzinę. Aby zaczął zauważać Pana Boga w swoim życiu. Módl się za Nami Kochana Rito
464 Św.Rito uproś u Boga by u męża mojego poprawił się stan zdrowia ,a mnie daj siłę i zdrowie bym
opiekowała się nim
465 Św. Rito
Proszę Cię o wstawiennictwo u Pana w celu przebaczenia mi wszystkich błędów i krzywd, które
wyrządziłam innych.

Wstawiennictwo w sprawie Magdy, która przechodzi teraz ciężkie chwilę w życiu, by siły jej nie
opuściły i jak najszybciej powróciła do"normalności". O zdrowie dla mojej mamy i wszystkich
bliskich, o dobrego męża dla mnie, dziecko, rodzinę. By Kamila w końcu była szczęśliwa, kieruj nami
wszystkimi, proszę.
Bóg zapłać

