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Intencje z dnia 6 lutego:
347 Przez wstawiennictwo Św. Rity, proszę o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przed Twoje
Boskie Oblicze, proszę o dary Ducha Św. dla moich dzieci, o opiekę Matki Bożej, by wzrastały w
Twojej miłości. Proszę o potrzebne łaski do rozwiązania mojej trudnej sprawy. Proszę o życie wieczne
dla męża. Dziękuję za każdy dzień i pomoc przyjaciół. Miej ich w Swojej opiece.
Z Panem Bogiem.
Renata
348 W Bogu wiadomych intencjach.KM
349 Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie otrzymane dotychczas łaski. Zwracam się do
Ciebie z gorącą prośbą o wstawiennictwo u Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji zakończenia
rehabilitacji mojej Mamy, trwałego wyleczenia infekcji bakteryjnych oraz samodzielnego chodzenia,
siły i wiarę dla niej, a gdy przyjdzie jej czas o dobrą śmierć we własnym domu.
Proszę Cię także o szczególną opiekę nad moimi dziećmi, moją siostrą i mną samą. Uproś dla nas
zdrowie, siły, opiekę i błogosławieństwo Boże, a także bezpieczeństwo podczas naszych podróży
krajowych i zagranicznych odbywanych różnymi środkami transportu oraz naszych pobytów
zagranicą. Błagam Cię także o pomoc w sprawach zawodowych, nowe perspektywy i możliwości,
pomyślność planowanych działań i szansę na powrót do pracy akademickiej. Proszę Cię także o
wsparcie w uregulowaniu sytuacji osobistej i spotkanie na mojej drodze życia dobrego człowieka, z
którym będę dzielić moje życie. Proszę Cię także o pomyślne załatwienie wszystkich formalności
spraw administracyjnych i zdrowotnych zagranicą oraz o pomoc w uporządkowaniu i uregulowaniu
kwestii mieszkaniowej. Dziękuję Ci za wszystko, Święta Rito, skuteczna Powierniczko spraw
trudnych i beznadziejnych.
Elżbieta z Krakowa
350 proszę o włączenie do lutowych intencji modlitwy z prośbą o zdrowie dla Ani i Pawła oraz ich
rodziny.
351 Proszę o modlitwę w intencji śp. Mamy Stanisławy, aby dobry Bóg przyjął Ją do swojego
Królestwa.
352 Prosze w intencji naszej rodziny, o laski zdrowia, milosci i wzajemnego szacunku.
Malgorzata
353 Świętą Ritę proszę o to, by zawsze mnie wspierała - wszak każdego dnia mierzymy się z ciężkimi
sytuacjami. A św. Rita pomaga. Pragnę podziękować za Jej wstawiennictwo.
354 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę nad całą rodziną.ustrzez nas od
złych nieszczęść.Aga
355 Bogu znane intencje
356 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski.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.

Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w podejmowaniu decyzji, aby
ułożyło mu się w pracy. Proszę o zdrowie i o pomoc w podjęciu właściwej decyzji w moim życiu
prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę o pomoc finansową, bym nie straciła pracy, by szanowano i
doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej całkowicie się poddała.
Mariola
357 proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy dla Zbigniewa.
358 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Gosi, bardzo dziękuję- Ewa.
359 Swięta Rito.
Błagam Ciebie o wysłuchanie moich próśb które zanoszę do Ciebie od dłuższego czasu. Bardzo
proszę o pozytywny rozwój relacji z kochanym Piotrem, o upragnione dziecko, o możliwość
uratowania majątku, pozytywne zmiany w życiu, możliwość zmiany życia na stałe.
Twoja Czcicielka
360 Proszę o modlitwę w intencji mojego brata, który ma problem z alkoholem. Proszę Cię Boże
zachowaj go od nałogów i spraw by dojrzał do pełnienia roli rodzica i partnera. Proszę także o
modlitwę w intencji zdrowia dla moich rodziców i dla mnie. Bóg zapłać
361 Świeta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o to:
- bym nie czuła się samotna, nudna, nieciekawa. Bym nie była chorobliwie zapatrzona w innych i nie
miała obsesji na ich punkcie
- by nie zalewał mnie tak ogromny smutek i rozpacz, bym nie miała depresji. Proszę Cię o więcej
radości, nadziei i pogody ducha
- o przyjaciółkę, wiecej kolezanek, znajomych, więcej przygód, zajęć
- bym szybko zdała egzamin i bym była dobrym kierowcą
- o znalezienie najlepszego dla mnie mieszkania, by dobrze mi się tam mieszkało i żebym była
zadowolona ze swojego zycia
- bym była zadowolona z pracy, ale żeby nie była sensem mojego zycia; bym umiała odpoczywać i
życ bez pracy
Bóg zapłać!
h.
362 Św. Rito dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo. Proszę wspieraj nadal moją prośbę o
zmianę stanowiska pracy bo wszystko dzięki Tobie idzie w dobrym kierunku. Proszę cię o spokój w
pracy i w życiu rodzinnym oraz o zdrowie dla najbliższych. Dziękuję za wszystko. Amen
363 Sw Rito wyjednaj łaskę zdrowego długo oczekiwanego dziecka dla córki
364 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
365 Niech Swita Rita przedstawi PanuNaszemu Mateusz chorego n'a raka. Po amputacji nogi. Niech
mu sie polepszy abymogl wyjsc ze szpitala zeby wyprobowac swoja nowa protège z ktorej jest bardzo
zadowolony. Juztrzy mies.jestwszputalu.
366 Proszę o modlitwę w miesiącu lutym w intencji moich dzieci o wzrost wiary i szacunek do
rodziców.
Serdecznie pozdrawiam:
Ela
367 Za Alojza o zdrowie powrót do zdrowia i uzdrowienie z choroby jaką jest STWARDNIENIE
ROZSIANE,o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o
uwolnienie i uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.
368 Gorąco proszę o modlitwe za mojego męża, ma uszkodzona stopę. O zdrowie, szybki powrót do
sprawności, rozwiązanie problemów z pracą, Boże błogosławieństwo i pokój dla nas w tej sytuacji.
Bóg zapłać.Anna
369 Kochana św.Rito proszę cie o dobrego męża i wybranie dobrej drogi dla córki Izabeli , błagam z
pokorą za nią,wstawiaj się do Pana i błogosław jej oraz jej związek z chłopakiem Patrykiem.
Błogosław im i wstawiaj się do Pana o łaski dla nich.Pomóż jej aby rzuciła palenie papierosów, daj je
siłę i wytrwałość do tego.Gorąco proszę prowadź ją każdego dnia.
Proszę gorąco o życie wieczne o oglądanie Pana twarzą w twarz dla śp .Magdaleny,śp.Zofii
,sp.Mariana oraz o uzdrowienie dla męża Ryszarda .Zabierz Panie drżenie jego rąk,ból kręgosłupa i
łokcia i daj mu łaskę zdrowia i siły.Błagam o wybaczenie za moje złe zachowanie względem
niego,obdarz go Panie zdrowiem i długim życiem ze mną błagam cie Rito wstawiaj się za niego do
Pana Jezusa aby był zdrowy i silny.Proszę też pokornie o pomoc w pracy. Proszę pokornie o awans,o
dobra zmianę aby była spokojna i mila atmosfera. Błagam o pomoc w kontaktach z szefową i
koleżankami oraz z Ewą,pomóż aby te nasze relacje się poprawiły. Oddaje ci moją pracę, proszę
prowadź mnie w tym trudnym,nowym czasie. proszę o pomoc czy mam szukać innego
stanowiska,zajmij się tym kochana Święta Rito.
Święta cudowna Rito pomóż mi i wstawiaj się w moich prośbach,pokornie proszę.
Proszę pokornie o pomoc w remoncie mieszkania i sprzedaży.

Daj mnie i mojej rodzinie zdrowie. Oddaję ci Panie wszystkie moje sprawy i wszystkich których
kocham. Pokieruj nami i miej nas w swej opiece. Jezu Ufam Tobie. Dziękuję za wszystkie
łaski.Agnieszka
370 + o łaskę dobrej pracy i możliwości rozwijania pasji
+ o łaskę zdrowia i wyleczenia z kaszlu
+ o bożego męża
Danuta
371 Święta Rito wstaw się u Pana i wybłagaj łaskę uzdrowienia dla mojej córeczki Dominiki
372 Proszę w intencji znalezienia dobrej, stabilnej pracy dla Tomka, a także lepszej pracy dla Łukasza
i Anny.
Święta Rito módl się za nami!
373 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża
Joanna
374 O Św.Rito! Dziękuję za tyle dobra, które otrzymałam od Ciebie!
Proszę o dalszą pomóc. O więcej zleceń w pracy, abym mogła wykarmin rodzinę, płacić rachunki w
terminie i kredyt.
Proszę o zdrowie dla mojej rodziny, zgodę i zrozumienie
375 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby
nowotworowej. Magda
376 dziękuję Św Ricie za opiekę, pomoc i wysłuchane prośby o proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
1. Błagam o uzdrowienie mnie z bezsenności i pozostałych chorób które mi dokuczają;
2. Zdrowie dla moich rodziców, dzieci i całej rodziny;
3. Przemianę serca Maćka, jego uwolnienie z materializmu, gniewu, żalu i dojrzałość i dobre relacje z
rodziną;
4. Cierpliwość i mądrość dla mnie w wychowywaniu dzieci;
6. Pracę dla Łukasza ;
7. Miłość i bliskość między mną a mężem Łukaszem;
8. Powodzenie w pracy i owocną współpracę z K.;
9. Cud własnego mieszkania;
10. Powodzenie i dobre stopnie w szkole dla Mai i bezproblemową naukę.
11. Prawdziwe i dobre relacje przyjacielskie;
12. Pomyślne załatwienie spraw słuzbowych i przychylnośc urzednikóww wobec tych spraw;
13. Spokój w pracy
14. Pokój w sercu, radość w życiu , wiarę silną i nadzieję oraz zbawienie.
ŚWIĘTA RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.
BÓG ZAPŁAĆ. Aneta
377 Św. Rito, proszę o pomyślne rozwiązanie sprawy którą Ci polecam.
M.
378 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sw.Rity o Miłosierdzie Boże ,łaskę żywej wiary dla
mojego męża Józefa,syna Tomasza,córki Gosi,brata Andrzeja.
Dziękuję.
Elżbita
379 poproszę o modlitwe w mojej intecji znalezienia bardz dobrej pracy i załozenia rodziny
Joanna

380 Proszę o modlitwę w intencji poprawy wzroku mojego synka.
Wioletta
381 Św. Rito,
proszę o uzdrowienie Janiny oraz nawrócenie Zbigniewa i Róży.
Twoja czcicielka
382 Proszę o zdrowie dla mnie i żony oraz mojej rodziny.
Proszę o pomyślną obronę doktoratu i pokój w pracy oraz nawrócenie do taty.
Marcin
383 Święta Rito
Dziękuję, że czuję Twoją obecność. Proszę o pomoc w pracy dla Męża i mnie, o zdrowie dla całej
rodziny, o miłość i zgodę.
Jezu ufam Tobie
Ania
384 Ukochana Święta Rito!Błagam Cię o pomoc, daj siłę i odwagę Adamowi, by nie bał się dać
szansy na naprawę i odbudowę relacji. Proszę Cię pomóż przezwyciężyć tą beznadziejną sytuację i
otwórz serce Adama na Weronikę. Błagam Cię ukochana Święto Rito pomóż nam!
385 Święta Rito , wspomagaj a wiem ,że uleczę się z alkoholizmu .Twój czciciel Piotr
386 Święta Rito!
Jakiś czas temu moje modlitwy zostały wysłuchane i teraz również zwracam się do Ciebie.
Proszę Cię, aby Marek znalazł stabilną i dobrą pracę, która sprawi mu radość, w której się odnajdzie, i
która nie będzie dużym obciążeniem dla jego zdrowia.
Ada
387 Proszę o modlitwę za moje zdrowie, o dobre wyniki badań
Z panem Bogiem <><
pozdrawiam
Dorota
388 Święta Rito, uproś mi u Boga zdrowie dla mojej żony Marii, córki Natalii,
brata Mariusza z rodziną, mamy oraz kolegi Krzysztofa. Proszę o dobrą pracę
dla mnie i brata oraz powodzenia w prowadzeniu firmy dla Krzyśka. . Błagam
o przebaczenie grzechów dla mnie oraz życie wieczne dla mojego ojca, babci i
dziadka.
389 1) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz bardzo proszę o rodzinę z
dobrym, kochanym i kochającym mężem. Dziękuję
2) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o nawrócenie mojego
brata, o pomóc jemu w wydostaniu się z kłopotów finansowych, aby jego praca nie szła na marne, a
udało mu się zarobić i wszelkie łaski dla jego i jego rodziny. Dziękuję
3) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o zdrowie dla rodziców
i brata, opiekę nad nimi i pomóc żeby nie nadużywali alkoholu. Dziękuję
4) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o pomóc w
wybudowaniu domu moich marzeń, w którym mogłabym żyć ze swoją rodziną.Dziękuję
389 proszę o modlitwę żeby dobrze rozeznała swoje powołanie oraz ukończyła szkołę liceum.
dziękuję

390 Św. Rito proszę o Twoje wstawiennictwo aby Marcin znalazł miłość swego życia, aby nie był
samotny. Pomóż mu też uwolnić się z nałogu pijaństwa, z którym sobie nie radzi chociaż bardzo chce.
Jezu Ty się tym zajmij!
391 Bogu znana intencja
392 Św Rito błagam wypros mi łaskę alby Piotrek wrócił do znajomości ze mną. Błagam z całego
serca. Nie wytrzymuje juz z tęsknoty
393 Święta Rito wstaw się do Boga za moimi dziećmi i uproś dla nich łaskę szczerego i
prawdziwego nawrócenia do Jezusa naszego Pana - Teresa
394 Święta Rito! Błagam, pomóż nam się porozumieć, pomóż mojemu chłopakowi nauczyć się
rozmawiać, zrozumieć jak to jest ważne... Błagam miej nas w swej opiece i nie pozwól, żeby zło
wkradło się w nasz związek
Twoja Czcicielka
395 proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojej mamy jest po udarze straciła mowę i ma paraliż
bardzo prosze
z szacunkiem
Magdalena
396 Proszę o uzdrowienie oczu.
397 Święta Rito.
Blagam Cię o opiekę nad dziećmi, szczególnie nad starszym synem, zktorym mamy problemy
wychowawcze. Wyoraszaj mu łaski i opiekę Maryji i Ducha Świętego. Proszę o pozytywne
załatwienie spraw sądowych i powodzenie w pracy. Miej w opiece nasza rodzinę.. A. Z
398 Św. Rito, proszę uproś uzdrowienie dla mojego taty Jana z choroby nowotworowej. O dobre
wyniki badań i ustąpieniu bólu.
Dorota
399 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH PISZE DO CIEBIE
DZISIAJ Z WIELKA WIARA, WIEM ZE PO KAZDEJ BURZY WYCHODZI SŁONCE, I JA
CIERPLIWIE CZEKAM NA TO NO. JESTEM PELNA POKORY. CHCIALABYM CI DZISIAJ
PODZIEKOWAC, ZA WIARE, ZA NADZIEJE, ZA ZYCIE, ZA WSZYSTKO, ZA TO ZE JESTEM
DOKTORANTKA NA UNIWERSYTECIE W TRONDHEIM, ZE PRZYJELI MNIE TAK SZYBKO
I JEST TAK SUPER, DZIEKUJE CI ZA TO ZE PRACA JEST CUDOWNA, POZNAJE SUPER
LUDZI, DZIEKUJE CI ZA TO MAM OGROMNE MOZLIWOSCI ROZWOJU ORAZ OGROMNE
MOZLIWOSCI PODRÓZOWANIA, DZIEKUJE CI ZE WYZDROWIALAM TAK SZYBKO I
SPRAWNIE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE MOJA NOGA JEST SPRAWNA, ZE KOLANO WROCILO
DO 100% SPRAWNOSCI, DZIEKUJE CI ZA TO ZE JESTEM SZCZESLIWA, ZE MAM
CUDOWNEGO BRATA, ZE MAM CUDOWNA MAME, DZIEKUJE CI MAM CUDOWNEGO
NARZECZONEGO MAGNE, KTORY SWIATA POZA MNA NIE WIDZI, DZIEKUJE CI ZA
JEGO PRZEOGROMNĄ MIŁOŚĆ DO MNIE, ZA JEGO SZCZUNEK, ZA JEGO POSWIECENIE,
DZIEKUJE CI ZA NASZ CUDOWNY ZWIAZEK, DZIEKUJE CI ZA MOZLIWOSC ODLOZENIA
DUZYCH OSZCZEDNOSCI, POZNANIA NOWEJ KULTURY, DZIEKUJE CI ZA TO ZE JEST
CUDOWNIE, WYJAZD I BYCIE DOKTORANTKA, TO NAJLEPSZE CO MNIE SPOTKALO,
DZIEKUJE CI ZA WSZYSTKO, DZIEKUJE CI ZA WSZELKIE LASKI, ZA POMOC, ZA
OPIEKE, JESZCZE RAZ DZIEKUJE CI ZA WSZYSTKICH DOBRYCH, POMOCNYCH LUDZI
DOOKOLA, MNIE DZIEKUJE ZA WERONIKE, KTORA STARA MI SIE POMOC, ZA INNYCH,
ALE NAJBARDZIEJ DZIEKUJE CI TEZ ZA PRZYJECIE MNIE, ZA WYBRANIE JAKO
NAJLEPSZEJ, DZIEKUJE ZE MAM TEN ZASZCZYT, I DZIEKUJE ZE MOJA NOGA WROCILA
DO PEŁNEJ SPRAWNOSCI PO REHABILITACJI. DZIEKUJE ZA OPIEKE, PO KAZDEJ BURZY

WYCHODZI SŁONCE, DZIEKUJE, ZA WSZYSTKO, ZA MILOSC, ZA RADOSC, ZA WIARE,
ZA NADZIEJE, ZA ZYCIE, ZA SPELNIENIE MOICH MARZEN, ZA CUDOWNY ZWIAZEK,
ZNAJOMYCH, RODZINE, PLANY, MARZENIA, DZIEKUJE ZA WSZYSTKO, W DZIEN I W
NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA.
400 Proszę o to, o co codziennie się modlę.
401 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
1. Dziękczynnej za pojednanie z byłym chłopakiem oraz o to, abyśmy znowu byli parą.
2. O dobrą pracę dla brata oraz pozytywne rozwiązanie moich problemów finansowych, o dobrą pracę
dla mnie.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy; Siostry Agnieszki
4. O poprawę relacji z Rafałem.
5. O dar nieba dla ś.p. Taty oraz moich przodków, krewnych i zmarłych znajomych.
Pozdrawiam i dziękuję.
AM
402 Święta Rito, ratuj naszą rodzinę, ratuj małżeństwo, otwórz oczy mojemu mężowi, przeproś Boga
za nas. Basia
403 Święta Rito, proszę o pomoc.
404 Proszę św Rito o uzdrowienie mojego synka Kubusia z autyzmu dziecięcego. Proszę w aby
zaczął mówić. Św Rito proszę wstaw się za naszym syneczkiem.
Matka.
405 1) za malzenstwo Agnieszki i Roberta, o Dary Ducha Sw I wszystkie laski im potrzebne, aby
doxzekali sie upragnionego potomstwa
2) o zdrowie I wszystkie laski potrzebne Marii, znalezienie mieszkania I pocieche w przezywaniu
zaloby
3) za Dusze S. P Jana O, aby zostal przyjety do Krolestwa Bozego
4) o zdrowie I wszystkie laski potrzebne dla Elzbiety oraz o dobrego meza dla niej
5) za mojego meza Roberta, o sile, pomoc I rozwiazanie problemu, Bogu wiadomego
6) o Dary Ducha Swietego przy pisaniu pracy licencjackiej I o pomoc w obronid tej pracy
Bog zaplac,
Agnieszka
406 Święta Rito,
Dziękują za otrzymane łaski przez Twe wstawiennictwo. Nie opuszczaj nas. Miej nas w swojej opiece.
Spraw aby wyniki badań mamy były dobre. Chroń ją od wszelkich chorób , wznowy nowotworowej.
Spraw aby Dagmara zaliczyła egzamin poprawkowy.
Błagam
407 Św. Rito dziękuję za wymodlone dotychczasowe łaski. Bardzo proszę wstawiaj się
dalej za mną, rodziną i tymi co za mnie się modlą o uzdrowienie wewnetrzne,
fizyczne, oraz błogosławieństwo dla nas, pracę, rentę, emeryturę. Boże
ochraniaj nas i nasze mienie.
Wojciech
408 Bardzo dziękuję za modlitwy w intencjach , o które prosiłam .I teraz proszę o także ,o modlitwę
w intencji mojego syna Rafała . aby wyszedł z problemów finansowych. o łaskę wyjścia z problemów
finansowych Teresy. o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej. Chciałam podziękować za łaski
jakie otrzymuje córka Aneta . Serdeczne Bóg zapłać , za modlitwy i wsparcie . Teresa
409 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.

Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o uzdrowienie z lęków.
Proszę o łaskę znalezienia pracy.
Proszę o łaskę podejmowania dobrych życiowych decyzji.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie oraz żebym była dobrą matką dla swoich dzieci.
Proszę o poprawę sytuacji w pracy
u męża.
Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę żebym schudła.
410 Proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej.
Bóg zapłać
bogusia
411 SW RITO POKORNIE PROSZĘ BROŃ MARYSIĘ,BARBARE,GRZEGORZA OD
WSZYSTKICH PRZECIWNOŚCI ZYCIOWYCH JAKIE NAS SPOTYKAJĄ W ŻYCIU.POMÓŻ
NAM ROZWIĄZAĆ WSZYSTKIE NASZEKŁOPOTY ŻYCIOWE tOBIE WIADOME,CHROŃ OD
ZŁEGO.jEZU UFAM TOBIE. GRZEGORZ Z RODZINĄ
412 Święta Rito, bardzo dziękuję za dotychczasową opiekę i szczęśliwy powrót dzieci z ferii. Bardzo
proszę o pomyślne zdanie egzaminów i dostanie się do najlepszych szkól dla moich dzieci. Proszę o
zdrowie dla całej mojej rodziny.
a
413 Kochana Św. Rito,
Jak co miesiąc powracam do Ciebie z prośba o wstawiennictwo Ducha świętego. Wsparcie w pracy
dla mnie i dla męża. O zdrowie dla całej rodziny i łaski w dniu codziennym.
Szczerze oddana Marta
414 Św. Rito proszę o zdrowie dla mojego jeszcze nie narodzonego dziecka. Proszę aby rozwijało się
bez wad i nieprawidłowości i aby urodziło się w pełni zdrowe. Proszę również aby poród odbył się w
sierpniu bez komplikacji.
415 Swieta Rito proszę wstaw się U Pana Boga w mojej intencji. Proszę Cię żebym zdała egzamin na
Prawo jazdy, żebym się nie stresowala nie denerwowala żeby poszło mi jak najlepiej. Święta Rito
błagam dopomóż mi. Amen
416 Święta Rito ratuj naszego brata Adama (38 l). Wyproś Mu uwolnienie i uzdrowienie.Trzymaj nad
Nim swoją rękę.
417 Proszę o modlitwę w intencji mojej sesji. W tym roku wyjątkowo nie mogę sobie poradzić z
opanowaniem materiału na egzaminy. Nie mogę się skupić, wszystko mnie rozprasza, szybko się
zniechęcam. Proszę Cię Panie zabierz ode mnie wszystkie rozproszenia, zniechęcenie. Daj mi siłę i
wytrwałość w nauce, abym jak najlepiej wykorzystała czas na naukę. Błagam Cię uchroń mnie od
powtarzania tych egzaminów za rok. Uczyń Panie cud, tak bardzo Cię o to proszę. Panie Jezu oddaję
się Tobie, troszcz się o mnie Ty! Jezu Ty się tym zajmij! Ewa
418 Sw Rito miej w opiece naszą rodzinę przyjaciół i wrogów naszych babcia halina
419 Św. Rito tak bardzo się martwię... proszę pomóż mi
420 Św. Rito.
Dziękuję bardzo za wspieranie mnie każdego dnia. Proszę o dalsze. O pomoc. Proszę o zdrowie dla
Mamy, etat dla mnie w pracy oraz miłość
Wiesz jaki ej osoby do mnie.ewa

421 Proszę o modlitwę w intencji macierzyństwa dla Jolanty, zdrowia dla niej i kupno domu lub
mieszkania dla jej rodziny. Barbara
422 1. Przez wstawiennictwo Sw. Rity prosze o modlitwe o zdrowie dla Jadwigi, Krystyny, Marii z
Rodzina, Angeli, Georginy, Neldy, Jerzego z Olga.
2. O laski potrzebne dla Ks. Antoniego, ks. Ireneusza, ks. Bruce,
3. O zmiane serca dla Doroty, Elzbiety, Teresy, Lucyny. O sprawiedliwe traktowanie podopiecznych.
4. O laske powrotu Jadwigi do jej poprzedniej pracy wsrod starszych w domu spokojnej starosci.
5. O znalezienie pracy dla Michala.
6. W intencji Michala o laski potrzebne oraz zdrowie, o Blogoslawienstwo Boze dla Kazimierza.
7. Za tech ktorym obiecalam modlitwe oraz tych ktorzy prosza o wstawiennictwo przed Bogiem
8. O cud uzdrowienia z choroba dla Marii, za Catherine.
9. O wysluchanie prosb zanoszonych przez wstawiennictwo sw. Rity.
423 Ukochana Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę nad nami, za wszystkie uproszone łaski i cuda,
błagam zanoś nasze podziękowania Panu Jezusowi i Matce Bożej nieustannie. Uproś Święta Rito u
Pana Jezusa łaskę Błogosławienstwa Bożego dla mojej mamy na bardzo długie lata życia, zdrowie
duszy, ciała i umysłu i zachowanie jej od wszelkiego zła, a dla mnie łaskę nawrócenie i dobrej
Spowiedzi Świętej.
Twoją Czcicielka KG
424 Boże w Trójcy Jedyny-zmiłuj się nad nami.W Twoje ręce oddaje nasze dusze.Jezu poprowadz
włąściwą drogą Jana i Jego rodzinę. Ja jego siostra wołam do Ciebie "Jezu TY się tym zajmij". Ja po
ludzku nie wiem co robić.Trwam na modlitwie różańcowej i UFAM TOBIE.
425 Panie Boże. Proszę Cię o cud uzdrowienia dla Piotra po operacji glejaka mózgu.
426 Proszę o modlitwę o dar poczęcia dla mnie i mojego męża.
Bóg zapłać, Anna W.
427 Św. Rito. Bardzo dziękuję o wstawiennictwo u dobrego Boga za moją poprawę sytuacji
finansowej. Proszę Cię jeszcze dalej o dobre wyniki badań kontrolnych mojej choroby nowotworowej
(nowotwór złośliwy piersi), oraz dodaj mi sił w samotnej opiece nad bratem z chorobą Alheizmera.
428 Proszę Matkę Bożą za pośrednictwem św. Rity o zgodę w rodzinie i pomyślne rozwiązanie
wszystkich rodzinnych spraw. O kontakty z wnukiem Filipem i córką Moniką o głęboką wiarę
katolicką dla córek i wnuków. Twoja czcicielka Bożena T.
429 Św Rito.
Błagam w intencji brata Mariusza. Choruje na nieuleczalną chorobe zaniku mięśni - SLA.
Uproś u Boga łaske zatrzymania jego choroby a także natchnij ludzi nauki o znalezienie leku na tę
chorobę.
Z modlitwą
Kinga z rodziną
430 Św. Rito, proszę wymódl zdrowie dla Halinki i jej córki Malwiny, które chorują na dziedziczną
chorobę atopowego zapalenia skóry. Przynosi im to ogromne cierpienie. Boże ulituj się nad nimi!
431 Proszę o modlitwę w intencji o potomstwo.
Agnieszka i Mirek
432 Święta Rito, chcę podziękować za otrzymane łaski, za wspaniały dar życia.
Święta Rito, chcę prosić:
- o obdarzenie mojej Córki mocą wiary, mądrości i wytrwałości;

- o zdrowie dla Niej.
Proszę również:
- o zdrowie dla mojego brata Grzegorza, bratowej i bratanka;
- o zdrowie dla mojej mamy Marii;
- o zdrowie dla teściowej Danuty i szwagierki Anny;
- o zdrowie dla mojej koleżanki Agaty, która choruje od dziecka na cukrzycę, a obecnie walczy z jej
powikłaniami, daj Jej siłę wytrwania w walce o własne zdrowie i błogosław Jej małżeństwu;
- o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa i nawrócenie męża.Niech przez Twoje wstawiennictwo
Św. Rito, Bóg obdarzy swoimi łaskami w intencjach których proszę.
Dorota
433 proszę o modlitwę wspólnotowa w intencji mojego syna Łukasza , o jego nawrócenie , o
przymnożenie wiary , o łaskę tęsknoty za Jezusem i o dobrą katolicką żonę
mama
434 Św.Rito dziękuje Ci za wszystkie łaski jakie otrzymałam przez Twoje wstawiennictwo,proszę o
uzdrowienie mojej wątroby i całkowity powrót do zdrowia,o zdrowie dla męża i całej rodziny ,o łaske
trzeźwości dla zniewolonych nałogiem w całej rodzinie,o zdrowie dla Julki ,aby to dziecko mogło
wszystko jeść,za jej mamę ,aby sobie radziła w nowej pracy i dobrych współpracowników,o zdrowie
potrzebne łaski dla syna ,Kasi,Olka i Patryka.
435 Święta Rito!
Dziękuję Ci za dotychczasową opiekę i wstawiennictwo i proszę o dalsze orędowanie w moich
intencjach.
Proszę o pomoc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej mojej rodziny. O zdrowie dla mojej rodziny,
zwłaszcza syna Krzysztofa, o złagodzenie objawów ADHD i unormowanie poziomów glikemii.
Święta Rito, módl się za nami!!!
436 Święta Rito,
bardzo dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski za Twoim pośrednictwem. Wiem,że prosząc Ciebie o
pomoc i tym razem mnie wysłuchasz. Nigdy nie pozostawiłaś bez opieki.
Proszę Cię o zdrowie dla całej Rodziny oraz pomoc w uzyskaniu pracy
Twoja wierna czcicielka
Joanna
437 Bardzo proszę o modlitwę podczas lutowej nowenny do Św. Rity oraz podczas Mszy Świętej 22
lutego 2019 roku o łaskę wiary dla mnie i właściwy wybór drogi życiowej.
Z góry dziękuję
Grzegorz
438 PROSZĘ O MODLITWE W INTENCJI ŚP CZESŁAWA KONARZEWSKIEGO I DUSZE W
CZYSCU CIERPIACE
ZA KS.RYSZARDA,ORAZ Z OKAZJI 18 URODZIN SYNA KRZYSZTOFA O OPIEKĘ I
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOZE,
W INTENCJI BRATA ADAMA ZEBY UŁÓZYŁ SOBIE ZYCIE, O POUKŁADANIE SPRAW
ZAWODOWYCH W NASZEJ RODZINIE, O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MNIE PODCZAS
CIĄŻY ORAZ O ZDROWIE DLA DZIECKA, W INTENCJI SIOSTRY EWY I JEJ SYNA
EMMANULELA I ARMINA, ZA MAME MARIE
439 Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie córki Dominiki 6-letniej z choroby (wysoka gorączka
39,9) i aby córka 4-letnia Weronika nie zachorowała.
Z Panem Bogiem
Dorota

440 O sw. Rito dziekuje ci za opieke prosze o zdrowie dla dzieci o dobre wyniki badan Agnieszki
zeby jezyk juz nie rosł pomoż nam w codziennych sprawach dziekuje
441 Św. Rito proszę w intencji mojej kuzynki Natalii, która od dłuższego czasu ma bardzo silne bóle
kręgosłupa i nie może pracować oraz normalnie żyć. Proszę również za mojego brata Adama, który
podejmuje ważną decyzję miejsca pracy i zamieszkania. Proszę o modlitwę za moich dziadków Emilię
i Jana o łaskę długiego i dobrego życia. Amen, Bóg zapłać
-Justyna S.
442 Bardzo proszę o zdrowie dla moich rodziców , moje dzieci oraz dla mnie i mojego męża .
443 Św Rito proszę ochronę nasza miłość przed wszelkim złem
444 Święta Rito, błagam Cię o dar potomstwa dla nas. Proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i całej
rodziny oraz o przeniesienie w pracy i pokój.
Twoja Agnieszka
445 Proszę o modlitwę w intencji Anny - o błogosławieństwo Boże, umocnienie wiary, łaski
potrzebne podczas studiów oraz aby poznała dobrego chłopca
446 Święta Rito, serdecznie proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Proszę o pracę i
powodzenie w szkole dla moich dzieci.
447 Św. Rito z całego serca proszę Cię o opiekę Twoją, Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej
nade mną, moim ukochanym mężem Przemkiem i nad naszym synkiem Marcelem, o zgodę, szacunek
i miłość w naszej rodzinie. Proszę umacniaj nasze małżeństwo każdego dnia, daj nam obydwojgu siłę
do walki z naszymi słabościami. Pomóż nam w pracy nad sobą i nad naszym związkiem.
Św. Rito wlej proszę w serce Przemka spokój i wiarę tak by obdarzył mnie swoim pełnym zaufaniem i
już nigdy się ode mnie nie odwracał.
Św. Rito poprowadź mnie i Przemka prostą drogą do kościelnego sakramentu małżeństwa.
Św. Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo i tak wielki dar jakim jest nowe życie. Za szczęśliwe
rozwiązanie, troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek nademną i nad synem. Proszę wstaw się do Pana
Boga i Jezusa Chrystusa by nasze dziecko było zdrowe i silne, by rosło i prawidłowo się rozwijało.
Św. Rito dopomóż mi bym szybko wróciła do pełnej sprawności, by blizna po cesarskim cięciu dobrze
się wygoiła oraz by gronkowiec złocisty już nigdy więcej nie powrócił do mojego organizmu i by nie
wywołał żadnych infekcji. Dbaj proszę o mnie, o męża i naszego syna.
Św. Rito proszę o dar trwania w zdrowiu, o wyzdrowienie z dotychczasowych chorób dla mnie,
Przemka i naszych najbliższych.
Proszę wstaw się za mną bym całkowicie wydobrzała - wyleczyła do końca stan zapalny stawu
biodrowego, zapalenie pęcherza moczowego i zakrzepicę, by nie doszło do zatoru płucnego.
Proszę bym nigdy nie doświadczyła choroby nowotworowej.
Św. Rito czuwaj nad naszym nowym domem, spraw by dobrze nam się mieszkało. Aby nigdy nic
złego nas tam nie spotkało i by udało nam się usunąć wilgoć z jego murów.
Św. Rito proszę o powodzenie w nowej pracy, o to bym przyniosła chlubę firmie i dumę mojemu
przełożonemu oraz ukochanemu Przemkowi.
Św. Rito proszę o spokój i wieczne odpoczywanie dla mojego kochanego chrzestnego Waldka.
Św. Rito proszę o dar zdrowia dla moich rodziców i dla mamy Przemka.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
448 Święta Rito, dziękujemy za wysłuchanie naszych modlitw. Proszę módl się za naszego maluszka
żeby urodził się zdrowy i miał bardzo dobre wyniki badań prenatalnych. Módl się również za zdrowie
mojej mamy oraz za zmarłego Andrzeja. Bóg zapłać.

449 Błagam ..
Tomasz
450 Św. Rito proszę o Niebo dla sp.Januszka Zagrabskiego
451 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity, która nigdy nie zawiodła, która zawsze została
wysłuchana przez Jezusa w swych prośbach, o dar mądrości, o dar rozeznania dobra i zła. O dar
zsyłania na mnie tylko jasności, dobroci.
Amen
Bóg Zapłać
Anna
452 Ukochana św. Rito,
dziekujac za wszystkie Łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam pragnę prosić Cie o
wstawiennictwo w sprawie mojej mamy i pana Andrzeja, proszę pomóż nam znaleść godne
mieszkanie dla nich. Sami nie potrafimy poradzic sobie z ta sytuacja, ale wierze, że z Twoją pomocą
na pewno wszystko sie dobrze poukłada.
Proszę Cie również o dobrotliwa św. Rito w intencji mojej córki oraz mojego męża. Pomóż im w tym
trudnym dla nich czasie. Błagam o łaskę uzdrowienia dla Hani oraz opiekę na czas nauki.
Święta Rito z ogromną wiarą zwracam sie do Ciebie z prośbą o pomoc i wstawiennictwo. Tak trudno
jest żyć w obcym kraju,dlatego błagam Cię nieustannie - czuwaj nad całą moją rodziną.
Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
453 Proszę o modlitwę za mnie i Piotra by Pan uwolnił nasze serca z lęku, by wypełnił je i rozpalił
milością do siebie nawzajem , tak bysmy wrócili do siebie z pełną świadomością , odwaga i decyzja
budowania trwałego związku, małżeństwa i rodziny.
Agnieszka
454 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w intencji zdrowia dla przyjaciela
Marka, któremu grozi kolejna operacja.

