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Intencje z dnia 6 listopada:
226 Święta Rito proszę pomóż mi osiągnąć spokój w życiu. uwolnij nas od problemów z bankiem.
Codzienne myślenie o tym spędza mi sen z powiek. Proszę spraw żeby wszystko się dobrze
zakończyło. Żeby koleżanka spłaciła całe zadłużenie. Oczekiwanie na listonosza doprowadza mnie do
choroby nerwowej. proszę o pomoc.
227 1.Za wstawiennictwem św. Rity z prośbą o zdrowie dla Beaty
2.Święta Rito proszę Cię o opiekę nad moimi córkami Julitą i Elizą
228 Święta Rito, bardzo proszę u uratowanie naszego małżeństwa i zgodę w rodzinie.
M.
229 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.
230 Bardzo, bardzo proszę modlitwę za przyczyną Św. Rity:
- o łaskę uzdrowienie córki z autyzmu.
- o uzdrowienie relacji społecznych córki, by miała koleżanki, kolegów, przyjaciół (by nigdy nie była
samotna).
- O uzdrowienie relacji z drugą córką.
- o zgodę i miłość w rodzinie.
- o możliwość przyjmowania sakramentów.
- o Pełne nasze nawrócenie (mnie, córek, taty, Tomka, Krzysztofa).
- o Błogosławieństwo dla mojej działalności, dochody i łaskę powodzenia.
Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać.
Katarzyna
231 Proszę o modlitwę o zdrowie dla moich dzieci Marty i Michała oraz wnuczki Gabrysi.
232 O szczęśliwe rozwiązanie. Zdrowie dla nas i naszych dzieci. Miłość i wyrozumialosc. Abyśmy
byli dobrymi ludźmi.
233 Św.Rito proszę o modlitwę aby Szymon wyleczył się z uzależnień,był porządnym
człowiekiem,poznał porządną dziewczynę ,aby mógl mieć potomstwo.
Proszę aby był zdrowy i znalazł sens życia .mama
234 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Proszę aby udała się operacja biodra mojego taty i żeby wrócił do zdrowia.
Ania
235 Proszę o modlitwę za zm. Anie Kogut oraz o uzdrowienie Jacka. Proszę za zmarłych: z rodziny i
pokrewieństwa, przyjaciół znajomych dobroczyńców. Dziękuję.

236 Proszę serdecznie o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej psychiki i
umysłu z depresji, nerwicy, natrętnych myśli, które uniemożliwiają mi
normalnie życie i działanie , o silną wiarę, odnalezienie drogi
życiowej, abym naprawił swoje błędy, o silną wiarę, dary ducha
świętego, o to by sprawy życiowe potoczyły się ku dobremu, by
powróciła chęć do życia i pasja, aby Bóg uleczył mnie z chorób ciała,
skóry, by moje życie się ułożyło bym się usamodzielnił, znalazł pracę,
abym uwolnił się z toksycznego środowiska, aby w mojej rodzinie
poprawił się relacje między jej członkami, zniknęła nienawiść i
alkoholizm, aby pojawiły się w moim życiu osoby, które mi pomogą, o
potrzebne łaski i błogosławieństwo boże dla mnie i mojej rodziny oraz
dla wszystkich kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Bóg zapłać!
Pozdrawiam,
Tomasz
237 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem pokornie proszę wyproś mi u Boga przemianę serca
Jakuba..Nich dobry Bóg wleje w jego serce szczerą miłość i tęsknotę do mnie..Boże połącz nasze
serca ponownie..proszę pokornie o łaskę prawdziwej szczerej rozmowy..Dobry Boże pomóż nam
uzdrowić tą relację tak bardzo cierpię...z całego serca dziękuję
238 Prosze o uzdrowienie 5 letniej Marysi z aspergera, o Boze prowadzenie i wlasciwa terapie
239 Kochana Święta Rito, jak zawsze dziękuję za całą pomoc i wyproszone łaski! Proszę Cię, pomóż,
żeby w sprawach osobistych wszystko się ułożyło i wyproś potrzebne łaski na wspólną drogę życia,
którą B. i ja niedługo rozpoczniemy, aby prawdziwa, dojrzała i mądra miłość zawsze zwyciężała
wszystkie przeszkody. Kocham Was!
240 By nie doszło do rozpadu mojej rodziny!Nawet jakiejkolwiek próby czy przymiarki do tego! I za
moich rodziców-razem i każdego z osobna.
241 Ukochana Rito,
proszę uproś mi łaskę podjęcia walki z chorobą, zmiany diety, stylu życia, dobrych lekarzy i żebym
wytrwała w koniecznych zmianach. Proszę o zdrowie i siłę, żebym mogła opiekować się bliskimi.
Uproś błogosławieństwo na nową pracę męża i żebyśmy byli w stanie poradzić sobie jako rodzina z
jego nieobecnością, związaną z wymogami stanowiska.
Rito tak wiele już nam uprosiłaś Twojemu wstawienictwu powierzam całą naszą rodzinę!
ZPB!
Ania
242 Prosze o modlitwe wstawiennicza za Melissa.dziewczyne 18 letnia.ofiare molestowania w wieku
4 lat.Po kilku probach samobojczych...ostatnia tydzien temu.Niech Pan Nasz Jezus Chrystus i Maria
Niepokalana niech dadza jej sile do zycia.
Swieta Rito,pomoz temu dziecku doznac ulgi w cierpieniu i wymodl jej pokoj serca i duszy.
Z serca dziekuje za modlitwe.
Katarzyna
243 Święta Rito,
proszę o pomoc w jak najszybszym znalezieniu pracy we Włoszech.
Izabela
244 Uprzejmie proszę o modlitwę w intencji śp. Bogdana Świetlińskiego, za zmarłych z rodziny
Świetlińskich i Tomiak oraz za dusze w czyśćcu najbardziej cierpiące.
245 Święta rito proszę o znalezienie mieszkania
Magda

246 Święta Rito tym razem krótko: proszę pomóż mi w wiadomej sprawie by udało mi się ja jakoś
rozwiązać.
Twoja Monika
247 Proszę o wstawiennictwo w sprawie mojego syna Michała i w intencji Panu Bogu wiadomej
Bóg zapłać
Hanna
248 Święta Rito proszę Cię, uproś mi miłość i sakrament małżeństwa
Grażyna
249 O poprawę relacji rodzinnych , oraz pomyślne rozwiązanie moich trudnych problemów
250 Proszę o dar potomstwa, o poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka.
251 Świata Rito, proszę Cię pomóż mi podjąć decyzję.
Agnieszka
252 Za Ewę i Remigiusza o łaskę potomstwa.
253 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej Mamy i Żony !
Pozdrawiam Serdecznie i dziękuję za modlitwę !
Krzysztof
254 Świętą Ritę proszę o to, by zawsze mnie wspierała i pomogła mi przetrwać.
Bóg zapłać,
J.
255 Swieta Rito
Prosze Cie dzis o nawrocenie , wyprostowanie i uzdrowienie mojej szeroko pojetej rodziny i moich
dawnych przyjaciol. Prosze Cie o to zebym miala prace i zebym miala juz od grudnia stale pienaidze
umozliwiajace oplacenie utrzymania mojego syna na studiach, oplacenie dlugow i kupienie wegla.
Prosze zeby syn dobrze pozdawal egzaminy i zeby dobrze zdal kolokwia. Prosze o laske przebaczenia
dla mnie i calej rodziny i zebym dawala sobie dobrze rade w pracy pod katem spolecznym i
profesjonalnym. Prosze zebym nauczyla sie opanowac stres i wyszla z nerwicy lekowej i martwienia
sie chorobliwego
prosi Joanna
256 Bogu znana intencja
257 O cud naturalnego poczęcia, nawrócenia, przemiany,uwolnienia,uzdrowienia duszy,ciała,
rozumu,serca dla Damiana i Asi. O Boże błogosławieństwo na ich drodze życiowej za
wstawiennictwem Św. Rity.
Bóg zapłać.
Barbara
258 O uleczenie mojego nadciśnienia, choroby skóry, lęków, żylaków za wstawiennictwem Św. Rity.
O wzrost wiary,miłości, dary Ducha Św. dla Barbary.
Bóg zapłać
Barbara
259 Święta Rito, wspomożycielko Pana, wielbię Twą moc wstawiennictwa. Dziękuję Ci za
wysłuchane modlitwy, o powrót mojego męża - Andrzeja oraz o narodziny naszego dziecka. Dzięki
dobroci serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Andrzej zrozumiał nierozerwalność więzów

małżeńskich a dobry Bóg obdarzył nas powiększeniem rodziny. Proszę Cię Oblubienico Męki
Chrystusowej, wskaż nam drogę do dobra, abyśmy tworzyli zgodne małżeństwo, napełnione darami
Ducha Świętego. Otocz opieką Marysię, by rosła zdrowo i była szczęśliwą i mądrą dziewczynką.
Patronko zatroskanych zawierzam Ci moje małżeństwo i rodzinę.
Święta Rito, pragnę prosić o wstawiennictwo za moich ukochanych braci - Michała i Kamila - aby
dążyli do szczęścia i spokoju serca, modlę się o ich pojednanie. Postaw na ich drodze dobre i wierne
żony, które będą ich wspierać i jednoczyć. Modlę się również w intencji mojego brata - Rafała, aby
wraz z żoną Alicją dążyli do miłości i wierności małżeńskiej zgodnej z wolą Bożą, otocz opieką Łucję
- córeczkę Ali i Rafała. Pamiętaj ukochana święta Rito o najmłodszym bracie, Piotrku, by wyrósł na
dobrego i spełnionego człowieka. Aby, w swoim czasie, poznał kochającą i wspierającą go
dziewczynę.
Błagam Cię Patronko spraw beznadziejnych w Tobie jedyna nadzieja, w Tobie pokładam ufność,
Tobie zawierzam!
Monika
260 O nawrócenie dla Janusza, Ryszarda i Jacka
Aneta
261 Droga Święta Rito!
Dziękuję Ci z całego serca za wszystkie moje sukcesy i porażki które zostały mi przygotowane przez
Boga na mojej drodze życia. W listopadzie proszę Cię o pomoc w uporaniu się z problemami, w
ustatkowaniu się uczuć osoby do mnie, podniesienie z kryzysu rodzinnego. Za te i wszystkie łaski
pokornie proszę i z wiarą czekam na ich wysłuchanie.
M.K
262 Święta Rito miej w opiece moja całą rodzinę, opiekują się moim zmarłym Tatą. Miej w swej
opiece mojego synka! Proszę Cie o zdrowie dla małego Olka! Miej w opiece moja siostrę Karolinę i
jej dziecko, które dopiero przyjedzie na świat!!! Pomóż Joannie w poradzeniu sobie z życiem!
Dziękuję za wszystko!
263 proszę o modlitwę w intencji Natalki o uzdrowienie zranień i odwagę w podejmowaniu decyzji.
Oraz żeby Dobry Bóg wysłuchał mojej modlitwy i Natalka została moją żoną jeżeli taka jest Jego
wola. Św. Rito- módl się za nami
264 O Łaskę godnej i błogosławionej pracy dla Huberta i Barbary.
265 Święta Rito , w tych tak trudnych dla mnie i całej mojej rodziny sprawach .
Miej nas w swojej opiece , pomóż to jak najszybciej zakończyć .
Sebastian
266 Święta Rito postaw wreszcie na mojej drodze dobrego mężczyznę.
Sabina
267 Prosze cie sw.rito o modlitwe o zzdrowie dlzaplac .M.a nas oraz moich wnuczek dziekuje za
otrzymane laski Bog K.M.
268 O zdrowie i zabranie wszystkich blokad z 6 miesięcznej córki.
269 Proszę o uzdrowienie z nerwicy
Ewa
270 Św Rito proszę o zdrowie dla nienarodzonej córeczki oraz szczesliwe rozwiązanie w terminie.
Zdrowie dla synków Piotra aby podejrzenie choroby sue nie potwierdziło i Szymona o dobre wyniki
badan dla niego

271 Proszę o miłość i chec budowania związku tak by zawsze byla źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, O umiejętność rozmowy i czas dla siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nas. Twoja Służebniczka
272 Proszę o zdrowie dla Kacperka, chorego na nowotwór, by udało się go zoperować za granicą.
Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, mimo że od 6 lat mąż żyje z kimś innym wciąż mam
nadzieję, że odbudujemy naszą rodzinę
273 proszę o modlitwę za zdrowie Stasia, Helenki, Antosi i Franciszka, Ich szczęśliwe i radosne
dzieciństwo.
Paweł
274 proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych
275 Święta Rito proszę Ciebie o cud w moim życiu, proszę o poprawę sytuacji finansowej, uratowanie
majątku, znalezienie swojego miejsca w życiu, odzyskanie straconej miłości i założenie szczęśliwej
rodziny.
Iza
276 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z
rówieśnikami..Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie, miłosci.
Proszę bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy
/na parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników i aby mnie doceniano. Prosze o zmianę Dyrekcji w najbliższych wyborach.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego wyroku przez
kolegium odwoławcze i zakończenie sprawy.
Proszę o wiadomą Ci sprawę Leszka.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
277 Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców i siostry oraz o dobrego męża dla mnie, aby moi
rodzice zrozumieli że musiałam się wyprowadzić z domu aby poukładać sobie relacje z samą sobą po
ciężkim związku
278 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki

Twemu wstawiennictwu, szczególnie za pracę. Proszę abym otrzymała ją na stałe, lub znalazła inną
równie dobrą.
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.
-ANNA
279 SWIĘTA RITO DZIĘKUJE ZA OPIEKE I WSTAWIENICTWO.
POLECAM CI CAŁĄ MOJĄ RODZINĘ. POLECAM OPIEKĘ NAD MOIM SYNEM ABY ZDAŁ
EGZAMIN KOŃCOWY NA STUDIA. O ŁASKE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DAL NIEGO ,ABY
ZNALAZŁ DOBRĄ PRACĘ. O ŁASKE DLA MNIE I MOJEGO MEŻA O ŁASKĘ ZDROWIA.
.ŚWIĘTA RITO POLECAM CI MŁĄ JULIĘ PROSZĄC DLA NIEJ O ŁASKĘ ZDROWIA I
OPIEKĘ NAD TYM DZIECKIEM ABY MOGŁA BYĆ SPRAWNA. WSZYSTKIE MOJE
SPRAWY POLECAM CI ŚWIĘTA RITO .TOBIE ZAWIERZAM MOJĄ RODZINĘ I MAŁĄ
JULIĘ. TWOJA CZCICIELKA
280 Proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia i tego żebym mogła mieć dzieci. Sylwia
281 Droga Święta Rito bardzo Cię proszę o wszelkie łaski i miłosierdzie dla mnie i moich
najbliższych miej nas w swojej opiece błogosław nam i zachowj ode złego. Wyproś Święta Rito by
moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się. Proszę Cię Rito by wszystkie
nasze plany i marzenia spełniły się bym miał pracę i abym codziennie chodził do pracy i nie miał
żadnych dni wolnych i abym miał zdrowie i siłę do pracy. Proś Boga o błogosławieństwo dla mnie i
moich najbliższych. Wyproś u Jezusa Chrystusa wszelkie łaski i miłosierdzie. Spraw Święta Rito by
moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się. Proszę Cię Rito nie zostawiaj
nas samych bez Twojej opieki. R.
282 Droga Św. Rito, proszę bardzo wstawiaj się u Ojca naszego z prośbą o wysłuchanie moich
intencji, o zdrowie dla mojej rodziny, o miłość i wzajemny szacunek,
O szybkie dokończanie remontu, który już tak długo trwa, o mądrość w nauce i możliwość
koncentracji dla mojego syna, żebym nauczyła się jeździć samochodem i bezpiecznie korzystała z tej
umiejętności
Ela
283 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując za dotychczasowe wstawiennictwo - o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny.
Za Tatę, o siły i zdrowie.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamy Danuty oraz wszystkich Zmarłych z naszej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Za pomyślność firmy, w której pracuję, o mądrość dla Zarządu i za pracowników.
O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Romka i Łukasza.
Za kapłanów: o. Wojciecha, o. Alberta i ks. Jana, o świętość ich powołania.
Za Franciszka i jego rodzinę, o Boże błogosławieństwo i rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej oraz
o pomyślność w interesach.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej. Za związek z F. O uzdrowienie relacji z Ks. J.
Za wszystkich moich przyjaciół, siostry i braci ze wspólnot oraz ludzi, których Pan Bóg stawia na
mojej drodze. Za wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę, szczególnie za Małgosię, Anię.

Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.O łaskę
nawrócenia dla grzeszników.
Ala
284 Proszę o modlitwę za Kamilę i jej rodzinę w bardzo trudnym czasie. Proszę o Boże prowadzenie
w budowie domu i sprawami z tym związanymi. Polecam modlitwie, małżeństwo Tomasza,
Małgorzaty i Madaleny, Luki - w ich staraniach o potomstwo. Oddaję opiece rodzinę moja i brata
oraz wszystkich bliskich i znajomych. Bóg zapłać!
285 O zdrowie dla mojej mamy żeby została uzdrowieniona z nowotworów i łaskę zdrowia dla całej
rodziny i pokój na świecie.
286 Św. Rito! Proszę o Twoje wstawiennictwo za moim synem. Bardzo proszę o modlitwę za mojego
syna, żeby nie był, żeby miał rodzinę, żeby był lubiany i miał przyjaciół, proszę. AM
287 O uleczenie relacji w moim małżeństwie, o zrozumienie,wybaczenie,miłość. O potrzebne łaski za
wstawiennictwem Św. Rity.
Bóg zapłać.
Barbara
288 Św. Rito dziękuje Ci bardzo za łaski które otrzymałam. Proszę o znalezienie dobrej pracy.
289 proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity za zdrowie mojej mamy, aby nie musiała się już
nigdy zmagać z chorobą nowotworową.
MS
290 Św.Rito proszę wyproś mi donoszenie dziecka,które noszę pod swym sercem,o dobry rozwój dla
niego i wiarę.Proszę też o szybkie rozwiązanie problemów z mężem w małżeństwie mojej siostry-by
dzieci zostały wyłącznie pod jej opieką a màż trafił na leczenie do szpitala.
291 proszę o zdrowie i łaski na każdy dzień zdrowie dla meza icorek
292 gorąco proszę o modlitwę w intencji motywacji do poszukiwań i szybkiego znalezienia ciekawej
pracy.
Bóg zapłać
Karolina
293 Święta Rito za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga bardzo dziękuję.Proszę za moim synem
Adrianem by chciał się uczyć do matury by miał dobrych kolegów by nie pił alkoholu i nie palił
papierosów.Żeby był ministrantem by wiara się wzmocniła syna.Proszę za mężem by był taki jak
Święty Józef.Kocham Ciebie Święta Rito.
294 intencja znana Panu Bogu.
K.B.
295 Święta Rito,
proszę wstaw się za mnie aby dla mnie i ludzi w firmie rozstrzygnęły się dalsze moje losy
Jan
296 Proszę o wypełnienie się woli Bożej w życiu Marzeny i Dominika.
297 O ustapienie dretwien i szumu usznego. EWA ANNA

298 ŚW. RITO słynąca łaskami dziękuję za wszystko i proszę uproś u Boga potrzebne mi łaski, by
spełniło się to o co proszę od dawna. Pomóż mi w odnalezieniu miłości i sensu mego życia. Miej w
opiece osoby które są mi bliskie. Amen.
299 Święta Rito, mam jescze jedną ogromną prośbę.Proszę o łaskę dla mojego męża, który stracił
prace i nie moze znalezc nowej, aby znalazł prace która bedzie dobrze płatna i mniej stresująca od
poprzedniej.
Anna Maria P.
300 Święta Rito, pomogłaś mi nie raz w sprawach beznadziejnych za co po stokroć dziękuje i
dziękować będę zawsze. Dziś znowu staje u Twych stóp z prośbą o wstawiennictwo u Pana Boga.
Proszę o zdrowie dla mojej mamy, która jest po operacji obu bioder z endporotezami. Niestety są
powikłania, które uniemożliwiają mojej mamie bezbólowe życie. Tworzą się zbiorniki z płynem, które
powodują ból i uciskają na inne tkanki i mięśnie. Proszę Święta Rito wybłagaj proszę łaskę dla mojej
mamy żeby znalazł się w końcu mądry lekarz który to wszystko naprawi, błagam o zdrowie dla mojej
mamy. Tyle juz w życiu wycierpiała, tyle nam poświęciła. Proszę żeby mogła żyć i długo cieszyć się
zdrowiem bez bolu, ze zdrowymi nogami błagam.
Anna Maria P.
301 Św. Rito wstaw się u Boga w intencji Tobie wiadomej. Twoja wierna czcicielka.
302 Święta Rito, proszę Cie o modlitwę i wstawiennictwo za moimi dziećmi. Proszę o modlitwę za
mojego męża, aby poukładały się jego sprawy zawodowe. I proszę o modlitwę za mnie samą, abym
znalazła siłę na rozwiązanie sprawy, która popycha mnie do grzechu. Iwona
303 Dziękuję droga Rito za wszystkie łaski które nam zsyłasz.Proszę o modlitwę za nas aby miłość
była silniejsza niż zło. Proszę o modlitwę za dzieci aby były zdrowe. Módl się o wyleczenie z depresji
i demonów które straszą. Proszę naucz mnie wybaczać aby nie nieść tego ciężkiego bagażu. Proszę o
modlitwę za duszę w czyścu cierpiące. Modlitwę za rodzicow.
304 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia z łysienia
Kasia
305 Proszę o opiekę nad mężem i o jego uzdrowienie, aby wrócił do naszej rodziny i jego serce
odmieniło się.
306 proszę o modlitwę o zdrowie dla taty Kazimierza, o zdrowie dla cioci Marysi i opiekę nad moją
rodziną
Bóg zapłać
Gosia
307 Proszę o modlitwę w intencji pomyślnej diagnozy dla Wojciecha
308 Proszę o modlitwę w intencji tego by mężczyzna z którym się spotykał był tym który zostanie
moim mężem. Żebyśmy byli ze sobą szczęśliwi.
309 Ukochana św. Rito! Proszę , dopomóż Paulinie kolejny raz w zdaniu egzaminu. Pocieszycielko
strapionych, módl się za nami! Elżbieta
310 Proszę również o zwycięstwo prawdy w sądzie i dobra dzieci.
311 Proszę o modlitwę do św. Rity o wstawiennictwo za mnie w sprawach związanych ze zdrowiem
oraz za mnie i kolegów z pracy w związku z trudnym zadaniem. Św. Rito, pomóż nam wytrwać,
wstawiaj się do Pana Boga za nami.
Czcicielka IBK

312 Święta Rito proszę za Twoim pośrednictwem o pozytywny wynik sprawy sądowej i pozytywne
dla mnie rozstrzygniecia trudnych spraw zawodowych.
313 Św Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla moich rodziców Haliny i Stanisława. Proszę w
szczególności o poprawę wyników badań krwi dla taty.
Św Rito proszę Cię o otrzymanie nowej pracy dla Krzysztofa i poprawę sytuacji finansowej.
Św Rito proszę o zdrowie dla Krzysztofa jego żony i potomstwa.
Bóg zapłać
Krzysztof
314 Św Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla moich rodziców Haliny i Stanisława. Proszę w
szczególności o poprawę wyników badań krwi dla taty.
Św Rito proszę Cię o otrzymanie nowej pracy dla Krzysztofa i poprawę sytuacji finansowej.
Św Rito proszę o zdrowie dla Krzysztofa jego żony i potomstwa.
Bóg zapłać
Krzysztof
315 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia.
316 O powrót Wojtka do żony, do rodziny, do domu...o wspólne małżeńskie sakramentalne życie!
Renata
317 Witaj Kochana Święta Rito, proszę Cię o łaskę dobrej i najlepszej opiekunki dla moich dzieci
O moje nawrócenie i światło w obecnej sytuacji. ..o miłośći pokój w mojej rodzinie
Pozdrawiam
Cię serdecznie Monika
318 Proszę o modliwę o moje nawrócenie i wytrwanie w codziennym życiu, a także wyjście z
choroby, w której tkwię od długiego czasu. Chciałabym podziękować także za moje życie.
319 Święta Rito!
Dopomóż w całym moim życiu i w życiu moich bliskich!
320 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka
(sytuacja beznadziejna) , o uleczenie z bólów migrenowych Justyny, o wyleczenie z choroby skórnej
dziecka. O zdrowie dla chorej babci. O łaskę ponownego macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla
naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
321 Św Rita wstaw się do Boga o zdrowie mojego męża a Ja bym miała siłę I zdrowie opiekować się
nim
322 prosze o dopisanie mojej intewncji do sw Rity ,nowwena listopadowa. Intencja o pozytyne
zalatwienie odszkodowania finansowego za wypadek samochodowy.
323 Proszę o modlitwę w intencji Przemka, aby Bóg poprowadził go drogą, która pomoże mu dojść do
prawdy o tym co jest ważne w życiu, jakimi ścieżkami powinien podążąć, co zmienić w swoim zyciu
aby stać się lepszym człowiekiem i aby rozpalił w nim potrzebę zmian na lepsze.
Proszę także o Dary Ducha Świętego dla niego, o łaskę mądrości i dojrzałości.
Proszę również o modlitwę w intencji Grażyny o ratowanie jej małzeństwa od rozwodu.
Bóg zapłać,
U.

324 -o uratowanie małżeństwa Anny i Piotra przed rozwodem i o
łaskę wyjścia z nałogu alkoholowego dla Piotra
-o dobrego męża dla mnie
Dziękuję
Ewa.
325 św. Rito proszę Cię o pomyślne wyniki badań dla mnie, o zdrowie dla mojej rodziny i o
błogosławieństwo Boże w pracy i nauce. Dziękuję Ci św. Rito za wszelkie łaski, które otrzymujemy
każdego dnia.
Irena
326 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.
327 Święta Rito proszę o rozkwit Malwiny, jej powrót na studia i przemianę serca.Dziękuję
328 Święta Rito proszę Cię o kochającego męża, moją bratnią duszę.Dziękuję
329 Św. Rito, proszę o szczęśliwy powrót męża do domu, o zajście w ciążę i urodzenie zdrowego
dziecka
330 O uzdrowienie i uwolnienie z niedobrego porównywania się
331 prosze o modlitwę w intencji uwolnienia moich dzieci z wszelkich złych duchów ,szczególnie
Emilka,prosze o potrzebne łaski dla naszej rodziny,o łaskę wybaczenia dla mojego męża
Marcina,proszę o łaskę pełnienia Woli Bożej,o Mądrość ,cierpliwość,Miłość i głębszą wiarę,o Dary
Ducha Świętego owoce i błogosławieństwa.Bóg zapłać <3

332 Prosba o modlitwe w intencjach
Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu,pologu
Laske dobrego porodu naturalnego
Udana laktacje
Dobra opieke dla corki na czas mojego pobytu w szpitalu
Laske kolejnego dziecka -syna
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 D, A, K,E,K,I,M,P.
Dar potomstwa dla A,K,D,A.
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 N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól

Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko

