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Intencje z dnia 6 maja:
225 Bardzo proszę o modlitwę w intencji moich kochanych rodziców Marii i Czesława, o dobre
zdrowie i długie życie dla nich, dziękuję
Magda
226 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Marcina, żeby się wyleczył z choroby alkoholowej i w
mojej intencji Urszuli Naworskiej żeby do końca roku nie było w naszym przedszkolu żadnej kontroli.
227 przesyłam intencję modlitewną za przyczyną św Rity: Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i
błogosławieństwa. Proszę o opiekę św Rity dla całej mojej rodziny, o zdrowie dla Rodziców i Siostry,
o godną pracę dla Rafała i uwolnienie od złego, o stałą pracę dla mnie i uzdrowienie z chorób stawów
i stanu przed cukrzycowego, o dobre i mądre życiowe decyzje.
228 Błagam z całego serca Umiłowana Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga Wszechmogącego
w intencji tego, aby Roksana nie odtrącała mnie ani uczucia którym ja darzę.
Bardzo proszę naszą Świetą Patronkę o pomoc w znalezieniu nowej pracy, abym już dłużej nie
siedział w domu i się nie denerwował.
229 Św.Rioto proszę o zdrowie dla mnie mojego mężą Andrzeja córek Paulinki i Klaudii oraz mojego
taty Władysława mamy Danuty brata Mariusza jego córeczki Weroniki.
230 sw Rito prosze aby Joanna urodziła zdrowe dziecko oraz o zdrowie dla niej
Prośba o zdrowie dla Ilzy ,Kuzyna i brata
SW Rito proszę o szczęśliwy powrót do domu
231 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż
nas od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
232 Błagamy Ciebie św. Rito, przyjdź z pomocą Marysi , która modli się o cud uzdrowienia. Prosimy
przez tyle modlitw od roku. Ulituj się Ty, św. Rito, błagamy! Uproś Jezusa , Tobie niczego nie
odmówi. Ratuj!!!Elżbieta
233 Św. Rito, zwracam się do Ciebie z błaganiem o wstawiennictwo u naszego Boga za nawrócenie
Tomasza, za jego właściwe rozeznanie drogi życiowej, otwarcie na miłość i pomoc jaką mu niosę.
Miej nas w opiece. Nie gardź moją prośbą. Błagam Cię!
234 Św Rito proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie problemów, o zdrowie dla dzieci, uzdrowienie dla
Marii, o zgodę w małżeństwie i o zrozumienie. Czcicielka
235 w intencji uzdrowienia z cukrzycy
236 Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców i domu rodzinnego. Aby Pan Bóg i Św Rita
pomogli w odnalezieniu szczęścia w życiu moich rodziców, aby byli zdrowi, szczęśliwi, rozwiązali
konflikty między sobą. Aby w domu rodzinnym zapanował pokój i miłość już na zawsze. Żeby
wszyscy byli tam szczęśliwi.

237 Dziękuję Sw. Rito za dotychczasową pomoc i otrzymane łaski proszę o pomoc w życiu
codziennym w rozwiązywaniu spraw z którymi sobie nie radzę i nie wiem jak je rozwiązać.
Robert
238 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sw. Ritty o nawrócenie 16 córki aby przybliżyła się do
Boga, o uzdrowienie z masturbacji, o uzdrowienie ran serca, o przebaczenie wujkowi, o wybranie
dobrej szkoły, o podjęciu decyzji o bierzmowaniu Dla młodszej córki o dar łagodności, o
uzdrowienia z uzależnienia od internetu.
Dla mnie o dar mądrości w wychowywaniu córek, o znalezienie mieszkania, o uzdrowienie z nerwicy
i depresji. Oraz o uzdrowienie wszystkich złych relacji w rodzinie.
Tobie chwała i cześć i uwielbienie Jezu.
Justyna
239 Św. Rito proszę wstaw się za mną u Jezusa. Tak bardzo chciałabym być zdrowa. Boże zlituj się
nade mną.
Asia
240 Za Paulinę i Grzegorza o dar poczęcia dziecka
241 Święta Rito wesprzyj moją Córkę Alinę aby dostała się do dobrego liceum.
Magda
242 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Spraw by myślał przede wszystkim o dobru
swoich dzieci. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła wychować dzieci i daj mi utrzymać pracę.
Proszę także o zdrowie dla mojej Mamy i łaskę zdrowia dla całej Rodziny
Magda
243 Święta Rito dziękuję Ci za błogosławieństwa i wysłuchanie modlitw.
Błagam o nawrócenie na dobrą drogę mojego męża. Proszę o Piotrusia. By był przedszkolaki. Aby
zaczął jeść i pić w przedszkolu. Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny. Oraz pokój na świecie.
244 Święta Rito błagam pomóż...
wysłuchaj mych próśb...
zanieś proszę me wołania do Miłosiernego Jezusa Chrystusa...
nie zostawiaj w potrzebie...
wstaw się za moim mężem...
245 Dziekuje Ci Swieta Rito z calego serca.
Jestes zawsze przy mnie w najgorszych chwilach mojego zycia. I dziekuje Bogu za mozliwosc
dziekowania tobie u Ciebie w Cascia. Prosze Cie Swieta Rito abys i tym razem byla przy mnie
246 Św. Rito proszę o zdrowie i dobre wyniki badań. Otocz opieką całą moją rodzinę. Wypraszaj
potrzebne łaski mojej rodzinie.
Dziękuję za wszystkie łaski, które otrzymałam za Twoim stawiennictwem.
247 Proszę w intencjach moich dzieci o łaski , błogosławieństwo i opiekę bożą. Proszę o westchnienie
mojej osoby tak bardzo potrzebuję łaski i opieki bożej, proszę o spokój serca i duszy zabierz Boże
strach pozwól odpocząć głowie. Dziękuję Monika
248 Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania dla dziecka i dla mnie.
Bóg zapłać
Aneta
249 o uzdrowienie z bólu kręgosłupa

250 O Boga w sercu i dary Ducha Świętego dla wszystkich domowników. O zgodę
i wzajemny szacunek między moim mężem a ojcem. Alina
251 Swieta Rito prosze Cie o Twoje wstawiennictwo u Naszego Ojca w Niebie i wyproszenie
potrzebnych mi i mojej rodzinie lask. Laski uzdrowienia wszelkich wiadomych Bogu
nieprawidlowosci i dolegliwosci w moim ciele, blogoslawienstwa i zdrowia dla mojej rodziny oraz
Bozej pomocy przy zakupie wlasnego domu, oddaje tez Panu sprawe mojej pracy. Ewa
252 O Droga Św. Rito dopomóż nam wyjść z tej ciężkiej i trudnej sytuacji finansowej, Oby Bóg
wysłuchał Twojego wstawiennictwa w naszej sprawie a Dobry Duch Święty czuwał nad nami. Proszę
Cię o cud wyproszenia i zdobycia pieniądzy na długi, które mamy do spłacenia tak, abyśmy mogli
spać spokojnie bez lęku i strachu. Bóg zapłać. Sylwia
253 o zdrowie, błogosławienstwo w rodzinie
254 Św. Rito proszę Ciebie o wstawiennictwo w sprawie dalszej edukacji Mikołaja oraz innych
trudnych spraw, które obecnie bez Bożej pomocy wydają się nierozwiązywalne.
Agnieszka
255 Św. Rito wybłagaj mi proszę dar uwolnienia, wiarę nadzieję i miłość w trudnym czasie dla mnie,
abym odnalazł Pana Boga, o dar nawrócenia, prosi Łukasz
256 Proszę o zdrowe dla mnie żony i dzieci i mamy przez wstawiennictwo Twoje i Wielką Świeta
nasza
Kochający Ciebie
257 Z całego serca proszę o modlitwę w intencji znalezienia przeze mnie dobrej pracy,w której będę
się rozwijać i w której będę lubiana i szanowana zarówno przez szefa jak i współpracowników...proszę
także o opiekę i zdrowie dla moich rodziców i brata oraz całej rodziny i uleczenie mnie z moich
negatywnych myśli i stresu..o więcej spokoju i pewności siebie...
258 Swieta Rito
Prosze Cie dzis abym odzyskala szybko zaufanie do siebie i wrocila do rownowagi i zdrowia. Zebym
pomyslnie przeszla przez rozmowe kwalifikacyjna i dostala prace. Zebym juz nie musiala pojawiac sie
na stazu wogole. Prosze Cie tez o dobrego meza ktory by zaakceptowal moja chorobe jesli taka jest
Wola Boza
Prosi Joanna
259 O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego Rodziny.
260 Proszę Cię św Rito o łaski uzdrowienia i zdrowie dla mamy która walczy z chorobą nowotworową
o zdrowie dla całej rodziny i Dziękuję za wszystkie łaski które płyną na moją rodzinę za twojm
wstawiennictwem
261 Prosze o zdrowie duszy i ciała dla czlnkow mojej rodziny.
Prosze o zdroiwe dla Hani.
262 Święta Rito bardzo Ci dziękuję za Twoją modlitwę i opiekę. Proszę Cię z całego serca o modlitwę
w intencji pomyślnego ukończenia pracy magisterskiej i szczęśliwą obronę oraz proszę Cię o łaskę
poznania wartościowego chłopaka, z którym mogłabym założyć rodzinę. Proszę Cię o modlitwę w
intencji moich rodziców i potrzebne łaski w ich stanie.
263 sw Rito prosze sytuacja w pracy się normuje i RS przechodzi gniew na mnie
prosze mam caly etat tak jak to zostalo ustalone wczesniej

jestem chroniona podczas jazdy samochodem
moi rodzice i ja jesteśmy zdrowi
aak
264 Prosze o modlitwe w intencji zofniecia zwolnienia z pracy
Anna
265 Boże za wstawiennictwem Św.Rity proszę Cię o zdrowie dla Kubusia.
266 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O zdrowie i dobry rozwój dla Ani. O madrosc i potrzebne laski dla jej rodziców.
2. Za Katarzynę o uwolnienie z toksycznej relacji.
3. Za Karola o błogosławieństwo w prowadzeniu działalności, zdrowie duszy i ciała, dobra żonę dla
niego.
4. Za Bogusława o czystość, o pragnienie i życie w stanie laski uswiecajacej.
5. O uwolnienie naszego małżeństwa od zlych wplywow Agnieszki.
6. O wzrost w sakramencie małżeństwa, wzajemna milosc, szacunek, pokoj i szczescie w małżeństwie
dla Justyny i Bogusława.
7. O zdrowie i wszystkie laski potrzebne do szczęścia i do zbawienia dla Lucyny i Stanisława.
8. O zdrowie i pojednanie z Bogiem dla Waldemara.
267 Święta Rito, Droga Przyjaciółko, proszę Cię o uproszenie łaski zdrowia duchowego i fizycznego
dla całej mojej rodziny.
268 by wojtek, adrian, mateusz, darek, wyszli z sidel zla, uwolnij ich z nalogow, prosze o cud pracy
amen
269 Chciała bym prosić o modlitwę o zdrowie synka Jakuba.
270 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w pojednaniu w Wiktorem. Proszę Cię o
opiekę nad moją rodziną.
271 Proszę o wsparcie w modlitwie - w intencji powrotu do zdrowia mojej ukochanej mamy, która
dziś rozpoczyna radioterapię. Niech Św. Rita uprosi dla Nas łaski zdrowia i spokoju na kolejne lata,
niech kolejny raz okaże nam swą dobroć i łaskę.
Święta Rito - módl się za Nami!
272 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Aby umial
panowac nad emocjami, cieszyc sie zyciem i umial zyc w zgodzie i pokoju z innymi.Proszę Cię także
o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata. Aby
wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu
zła i podejmowaniu dobrych decyzji. Prosze Cie także o opiekę nade mną przez cały okres ciąży, aby
dziecko rozwijało się dobrze i było zdrowe. Proszę czuwaj nad moim dzieckiem. Z Panem Bogiem
Milena
273 O poprawe relacji z synem i rozwiazanie problemow finansowych. Prosi Robert
274 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy.Dziękuję Ci za miłość jaką mi wymodliłaś.Niech ten człowiek okaże się dobry i
wartościowy.Proszę Cię aby Rafał wyszedł z nałogu.Niech nie brnie w to dalej i niech moja rodzina
go zaakceptuje.
275 Święta Rito, dziękuję za Twą cierpliwość i wypraszane łaski.

Błagam Cię o pomoc dla Agaty, proszę o lekarza, który postawi trafną diagnozę i wprowadzi
skuteczne leczenie. Już 7 lat w bólu, tułaczki po lekarzach, leki, które nie przynoszą ulgi . To dla 20
letniej dziewczyny ciężkie wyzwanie. Jak funkcjonować , jak studiować , jak spotykać się z ludźmi,
jak żyć w samotności, bo zdrowie ogranicza aktywność. Jak się nie poddać i myśleć z optymizmem o
przyszłości ? Jak dalej żyć ?
Nikt Tylko Bóg. Święta Rito, ulituj się nad nią, błagaj Miłosiernego Pana o zdrowie i siły dla niej, o
pociechę,ulgę, właściwą drogę, odpowiednich ludzi na jej drodze, błogosławieństwo w jej działaniach
.
Proszę o światło Ducha Świętego co dalej robić i siłę również dla mnie, by sobie poradzić i być
wsparciem dla innych.
Święta Rito , patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami.
276 Proszę o modlitwe
w dobrym rozwązaniu barrrdzo trudnej sprawy Agnieszki
277 Święta Rito , proszę Cię o wstawiennictwo i modlitwę o potrzebne łaski i zdrowie dla mnie i
mojej rodziny , potrzebne łaski w pracy zawodowej dla mnie i mojego męża , proszę Cię dopomóż .
Proszę Cię również o potrzebne łaski dla naszych dzieci. Proszę Cię również - wstaw się do Pana
Boga za Anetą o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej , aby dane jej było wychować dzieci ,oraz
o uzdrowienie dla Edyty P.
Agnieszka W.
278 Św.Rito dziękuję serdecznie za otrzymane łaski za Twoją przyczyną proszę o zdrowie dla
Katarzyny,Wiesławy,Anieli,Bożeny o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
O miłość i zgodę w rodzinie Bobowskich. Proszę Ciebie ukochana św.Rito o błogosławieństwo w
pracy dla mnie mojej siostry i brata.Zdrowie i wszystkiego potrzebne łaski dla mojej mamy i
rozwiązanie trudnej sprawy w moim życiu wiadomej Bogu Stanisława
279 Proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny.
Damian
280 Jezu proszę uwolnij nawrócić i sprowadz do mnie do żony do nas do rodziny mojego męża
Tomka
.Proszę o uwolnienie jego duszy i uzdrowienie ciała z opętania i złych duchów i wewnętrzne.Ty
wchodzisz mimo drzwi zamkniętych ....Proszę tez za moją duszę i życie i jej uzdrawianie i
wewnętrzne jak mówiłeś. Błagam.Za nasze relacje z Toba Maryja itd i ludzmi moim mezem.Jeśli to
jeszcze będzie trwać to proszę żebyśmy na nowo zamieszkali to dla mnie bardzo ważne tu albo gdzie
indziej .O pomoc finansowa prace żebym pojechała ma to spotkanie w czerwcu razem z moja rodzina
mężem dziećmi albo chociaż sama. Proszę uzdrów moje chore poranione przestraszone serce i życie i
Tomka tez.napełniaj nas duchem Swoim.Proszę o dar rozeznania co dalej robić i czy aby na pewno to
Twoja sprawka z moja rodzina. Napełniaj dalej darami i charyzmatami.Błagam o wsparcie moich
patronów anioła krewnych i przyjaciół w niebie i anioła mojego meza.Dziękuję ze jesteś kocham Cię
Za dar który mam i jego rozwinięcie i inne dary o wylanie Ducha Św. Mamo oddaje to wszystko
Tobie Jezu Ty się tym zajmij chce pragnę poznawać głębię Twojej miłości.Ty się troszcz. Już teraz Ci
dziękuję za miłość troskę jaka mi okazałeś i okaższ Boże mój kochany razem z Maryja i całym niebem
^A Bóg wiedział ze wszystko co uczynił było bardzo dobre ^ Bóg jest dobry przyjaciel człowieka.
Dziękuję za modlitwe.
Proszę o modlitwę w tych intencjach oraz i innych spraw które Oddałam Maryji.
282 proszę o modlitwę w intencji mojej teściowej , która chce się nawrócić , ale brak jej jeszcZe
wiary. Proszę o modlitwę o łaskę spowiedzi dla niej, chce iść do spowiedzi ale brakuje jej odwagi.
283 Sw. Rito patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych, błagam Cię daj mojej młodszej córce
dobrego męża.

Spraw proszę żeby już znalazła sobie dobrego chłopaka i szczęśliwie wyszła za mąż i urodziła
szczęśliwie zdrowe ,całe ładne dzieci.
Błagam Cie Św. Rito spraw żeby moja córka miała juz u swego boku męża który będzie ja kochał i
szanował, żeby najpiękniejsze lata swojego życia spędzała u boku kochającego człowieka.
Błagam Św. Rito wysłuchaj prośby matki która pragnie szczęścia swojego dziecka.Amen.
284 Intencja znana Panu Bogu.
285 proszę o włączenie następujących intencji
- o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny Gąbków, Miszczaków, Samców
- o dobrego męża dla Joanny, Justyny i Magdaleny
- o dary Ducha św. dla Magdaleny na czas egzaminu
286 Proszę o modlitwę w intencji mojego doktoratu - jego pomyślnej finalizacji.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem
Katarzyna
287 O zdrowie i opiekę dla całej naszej rodziny oraz o pozytywnie przeprowadzone kontrole
postępowań.. proszę Cię święta Rito
288 Dziękuję za otrzymane łaski , o uleczenie wewnętrzne ,zewnętrzne . Proszę o spokój serce , o
prawdziwą miłość dobrą wartościową kobietę-żonę z którą będę tworzył rodzinę , żebym był dobrym
mężem ojcem , , żebym potrafił kochać ufać ,żebym wiedział że dana kobieta to , miłość pochodząca
z Woli Bożej, większą cierpliwość , O zdrowie –błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla mnie , dla
mamy , całej mej rodziny znajomych których Bóg stawia mi na drodze , za te osoby które modlą się
za mnie w moich intencjach , o te intencje które noszę w sercu , poprawę finansową ( mieszkanie dla
mnie )- o dobrą decyzję w sprawie mieszkania ,o szybkie wyleczenie wady zębów , o dobrą ekipę w
pracy , spokój , poprawę relacji z ludźmi , o przyjaciół . A także proszę o modlitwę w tych intencjach
którzy prosili mnie o modlitwę, za te osoby które dodają mi sił wiary .Za całą grupę modlitewną do
których należę na portach .Nawrócenie mamy koleżanki proszę o modlitwę za Ania . Agnieszkę .
Dorotkę , Anie , Anie . Basię , Kasią , Kasie , Ele , o zdrowie dla osób chorych na raka .Także proszę
o modlitwę w tych intencjach które mam w sercu . O poprawę małżeństwa dla mojej siostry, dla
Moniki , Kasi . O życie wieczne dla Tata , dziadków –babcie , całej mej rodziny , przodków .O
zdrowie dla Ani J., dla mamy . O spokój w pracy , większą cierpliwość , żeby ludzie nie oskarżali
mnie nie obczarniali . JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ .
289 prosze o spokój w rodzinie, rozwiązanie pewnej trudnej sytuacji, siłe i zdrowie dla Ani i Mateusza
w ciężkich dla nich chwilach, o szczęśliwy poród i zdrowie dla Filipa i siostry, o pomoc w pracy i
życiu dla mnie i Ani w Anglii.
290 Św. Rito proś Boga w moich intencjach. Jestem Ci wdzięczna za Twoją pomoc. Stał się Cud
Święta Rito! Bardzo dziękuję za Twoją Pomoc! dziękuję za to, że widziałam Michała, że go
spotkałam, że przyszedł do mnie, proszę o to, by chciał do mnie podejść, chciał się ze mną zobaczyć
nadal i byśmy się poznali, by chciał ze mną porozmawiać, ale w swoim czasie. Św Rito pomóż mi
skończyć studia mgr, a potem też znaleźć pracę w zawodzie, proszę o to by Bóg złączył mnie z
Michałem i dał mi Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, o jej naprawę, by on
się otworzył i odezwał, chciał ze mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by na mnie
zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i otworzył
jego serce, poruszył i zmiękczył jego serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o mnie i
zaczekał na mnie, by nadal mi chciał pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla niego
ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu
życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg
wybawił go z kłopotów, by nie utracił czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z
mocy zła, by źli ludzie nie panowali nad nim, nie mieli nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że
przyjadę do Twojego Grobu wraz z Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o

Twojej dobroci, o dobroci i pomocy Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by
Michał wiedział, że moje uczucia się nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu
kiedyś wysłałam,by zli ludzie nie wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał
mógł tam normalne pracowac. Ty jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie
i wyproś u Boga łaski o które proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata i dziadka,prace dla
mamy, by chłopak przyjaciółki się jej oswiadczył, proszę też o to by znalazła mieszkanie. Dziękuję za
to, iż widziałam Michała, spraw proszę bym mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by Michał nie był
zły na mnie, bym mogła się do niego uśmiechnąć.by miedzy nami nie było nieporozumien i by Michał
nie myslał o mnie źle. By Michał coraz bardziej się otwierał, a nie zamykał, bym mogła go zobaczyć i
pokazać mu, że mi na nim zalezy, bym mogła go spotkać, z nim porozmawiać i sie z nim pojednać. By
Michał się otworzył na mnie i by Bóg pomógł pogłebic nasza relacje, by się otworzył i powiedział mi
co mysli i czuje. By Bóg złączył nas świętym węzłem Małżeńskim w swoim czasie. Św. Rito
ochraniaj Michała przed złem. Proszę o łaskę szczególną, bym mogła Michała zobaczyć i się do niego
usmiechnąć i by on odwzajemnił mój uśmiech, proszę o to, by on wiedział, że go kocham i coś do
mnie nadal czuł, pomóz mi św. Rito zaliczyć następny semestr i w napisac i w przyszłosci obronic
prace mgr. By między mną a Michałem nu było nieporozumien, i by on wiedział o tym, że go kocham
i nie myślał o mnie zle, by na mnie zaczekał i by nadal był taki sam wobec mnie jak był wczesniej, by
chciał byc ze mna, by chciał mnie spotykac i mnie poznac. Dziękuję św. Rito za pomoc w
trudnościach dla mnie. Pomóż rozwiązać i wyjaśnić moja trudną sprawę. By wiedział, ze go kocham
by nie wybrał innej kobiety, jesli mnie kocha i by chciał byc ze mna, by Bóg da l mi go za meza, o dar
wiary dla Michała. By Michał nadal chciał do mnie przyjśc, by chciał sie ze mną widywać, by miedzy
nami była wiez i bysmy powoli budowali relacje, w swoim czasie, by sie nie zamykał i nadal był
otwarty.
291 Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Kamili i Darka, o poprawę sytuacji w pracy oraz o
pomyślne załatwienie sprawy mieszkaniowej.
292 Święta Rito. Proszę Cię, wybłagaj u Pana łaskę uzdrowienia dla Tymka S.
293 O pomyślne spotkanie Darka i o pozytywne efekty w szukaniu pracy.
294 ŚWIETA RITO PROSZĘ CIE O ŁASKE ZDROWIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ,
DOBRE WYNIKI BADAŃ
I ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA MOICH DZIECI I ZDROWIE W RODZINIE
295 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla moich najbliższych: mamy, męża, dzieci z rodzinami,
mojego brata oraz Kasi.
Błagam Cię święta Rito, proś Boga dla mojej córki Joasi o łaskę wiary, zdrowia i by wróciła z rodziną
do Polski, jeśli taka Wola Boża!
Proszę o szczęśliwą podróż Zbyszka.
Święta Rito proś Boga za nimi!
296 By Radek nie był zależny od Fanki i by umiał być bez niej, bez niej wyjechać i pogodzil sie ze
mną
297 prośba o modlitwę o nawrócenie córki
298 Moja intencja do majowej nowenny:
O poukładanie życia osobistego, rozeznanie drogi życia, spotkanie odpowiedniego mężczyzny jeśli tak
ma być. O odwagę do zmian i lepszej pracy.
Bóg zapłać!
Maria
299 Św. Rito błagam z okazji Tojego świeta wyjednaj mi nastepujace łaski:

-Proszę o uzdrowienie Jacka ze wszystkich chorób;
-Proszę o duszy i ciała dla mnie i rodziny. Proszę o prawdziwe z serca trwałe nawrócenie.
- Proszę za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny pokrewieństwa przyjaciół znajomych dobroczyńców:
Anię Kogut Weronika Gajek Teofil Teofila Franciszka Gerwazy Agnieszka Władysława Bolesław
Darek Bolesław Grzegorz Stanisław Ewa Helena Hanna Adam ks. Józef Król
- Proszę o pomoc w znalezieniu niedrogiego fachowca od remontu;
-Proszę o skuteczną terapię rodziny. Proszę o pokój jedność zgodę zdrowie miłość w rodzinie.
- Proszę o skuteczne leczenie i rehabilitację Jacka a także pozyskiwanie środków na jego leczenie.
- Prozę i dobrą decyzję w sprawie pracy.
- Proszę o uzdrowienie relacji z najstarszym synem, taką a także pozostałymi członkami rodziny z
którymi nie utrzymuje kontaku.
-Proszę za wszystkich dobroczyńców i tych którzy się za mnie modlą.
DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ŁASKI
Bóg zapłać!
300 Z calego serca prosze o modlitwe w intencji mego syna Mateusza.Bog zaplac.
301 Święta Rito, dziękuję Ci za wszelkie łaski, które wybłagałaś dla Karoliny. Proszę Cię, miej ją
dalej w swej opiece, prowadź po ścieżkach Pana.
302 Kochana Święta Rito dziękuję za wyproszone moje prośby i wiem ze jesteś przymnie i wiem ze
czuwasz nade mną w mojej chorobie i proszę o modlitwę o dalszą poprawę zdrowia Św Rito bardzo
dziękuje za dotychczasowa pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Św Rito dziękuję ci za opiekę
i pomoc każdego dnia Św Rito proszę jeszcze o modlitwę za mojego syna Krzysztofa bardzo dziękuję
z całego serca Krystyna.
303 Proszę o modlitwę za moją rodzinę, za córeczki i męża żeby jak najszybciej mógł do nas wrócić.
Oraz żeby sprawy firmowe się poukładaly.
304 Proszę o modlitwę aby Bóg wysłuchał mych próśb. Aby mój synznalazł pracę i aby w naszej
rodzinie zapanowała miłość i zrozumie.
305 Kochana Święta Rito proszę by Adam i Daria znaleźli dobrą pracę. Dopomóż też by znaleźli
mieszkanie niedaleko mnie. Uproś proszę by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty. Za
wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
306 O zdrowie, błogosławieństwo dla dzieci , rodziców i zgodę w małżeństwie
307 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.
Ania
308 Sw Rito prosze Cie o prace, aby w tej przedluzyli mi umowe do konca roku albo zebym znalazla
od lipca nowa, ukochana Matko pomoz mi, badz zawsze przy mnie
309 Błagam o łaskę upragnionego potomstwa dla małżonków Bożeny i Sebastiana oraz o dary Ducha
Sw dla rodziny.
310 Proszę św Rito o pomoc w odzyskaniu domu.
Potrzebne łaski dla mnie I córek.
Bóg zapłać
Kasia

311 Święta Rito proszę wstaw się u Pana za za moim synem Filipem, proszę Cię o wszelkie
Błogosławienstwa dla niego o jego nawrócenie, o przemianę jego serca o miłość w jego małżeństwie i
o dobrą pracę i przyjaciół.
Magdalena
312 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
313 Św. Rito proszę za mojego syna Ignacego i córkę Alicję wstawiaj się za nimi, niech dobry Bóg
uzdrowi ich zranienia i wypełni ich swoimi łaskami. Niech sprawi by byli zawsze wierni Jemu. Proszę
za mojego męża o łaskę żarliwej miłości ku Bogu i uwolnienie z nałogów i agresji. Proszę za moich
rodziców i teściów o nawrócenie do Ciebie Boże i zdrowie fizyczne. Proszę za wszystkie małżeństwa
w kryzysie o potrzebne im łaski i uzdrowienie relacji.
Dziękuję za wszystko co mi wyprosiłaś.
314 Bardzo prosze o modlitwe za zgode w rodzinie ,aby moj syn zaczal ze mna rozmawiac oraz
splacenie wszystkich dlugow abym nie musiala sprzedawac domu.
M.K
315 Proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo u Pana naszego o zdrówko mojej mamusi oraz
najbliższych. Amen
316 Św Rito błagam cię o nawrócenie i Przemka e serca dla mojego męża. Proszę cię gorąco o
przemianę uzdrowienie i uratowanie naszego małżeństwa. Wyzwol św Rito męża z grzechu
317 Sw. Rito prosze pomagaj nam nieustannie, proszę uwolnij nas od wszelkiego złego, od węzłow
alkoholizmu, od tych przekleństw, wyzwisk, złorzeczeń, nieporozumien, pretensji. Ty sama wiesz co
dręczy naszą rodzinę. Proszę uwolnij nas od tego, zniewolony alkoholem ojciec rodziny szczególnie w
tym pieknym Maryjnym miesiącu wyrządza wiele zła najbliższym. Nie lepiej jest i w czerwcu jak i w
innych okresach roku, ale szczególnie teraz zaczynaja sie cugi. Co zły zaplanował, przerwij św. Rito
to i umacniaj naszą rodzinę w miłości i wierze. Proszę rownież o zdrowie dla najbliższych, szvególnie
dla mamy, o nawrócenie dla siostry, o powodzenie w zaplanowanych decyzjach. Pamiętaj również o
zmarłych z rodziny, z kręgu znajomych i przyjaciół jak również o tych zapomnianych, którym tak
rzadko poświęcamy modlitwę. Proszę Cię również o mądre wybory życiowe, jak również o Dar Ducha
Św. dla naszego narodu w dniu wyborow do Europarlamentu, by wybrano ludzi uczciwych i bliskich
Bogu. Proszę o pokój na świecie". M.
318 Św. Rita błagam o pragnienie Boga w sercu dla moich dzieci, proszę, aby zawsze potążały
Bożymi drogmi. Proszę o pomoc i Twoje wstawiennictwo w rozsprawie sądowej.
A.K.
319 Proszę o modlitwę o habilitację
320 Przez wstawiennictwo sw. Rity proszę o modlitwę za przemianę zachowania M., niech dotrze do
Niej jak bardzo krzywdzi ludzi swym postępowaniem. Niech zawróci ze źle obranej drogi i dostrzeże
dobrych ludzi wokół siebie. Bóg zapłać za modlitwę Nadzieja

