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353 Święta Rito dziekuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem .
Proszę wstawiaj się u Boga za całą moją rodziną.
Błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej Mamy; o większą wiarę i nadzieję dla niej. Proszę
o cudowne uzdrowienie z nieuleczalnej choroby oraz o uzdrowienie naszych relacji rodzinnych.
Proszę o rozwiązanie problemów z mężem mi jej mamy.
Proszę o zdrowie; o miłość i zrozumienie w moim małżeństwie ; proszę o prawdziwych przyjaciół; o
dobrą pracę dla mnie .
Bożena
354 proszę o modlitwę w intencjach:
- o przemianę serca dla Marcina, Rafała, Zuzanny
- o o potrzebne łaski dla Agnieszki.
Pozdrawiam, Agnieszka
355 Święta Rito bardzo Cię prosze o pomoc, proszę Cię o to by mój związek przetrwał, by był jeszcze
mocniejszy, by połączyła mnie i mojego chłopaka nić zrozumienia, żeby nasze relacje były dobre i
byśmy razem byli szczęśliwi. Błagam Cię o pomoc.
356 Proszę o modlitwę w intencji zdanej sesji i ułożenia relacji z mężczyzną, na którym mi zależy proszę o szczerość i odmianę jego serca.
Martyna
357 Proszę o modlitwę w intencji budowy kościoła w parafii św. Barnaby.
Bożena
358 SW.Rito
bardzo Cię proszę o pomoc w sprawie którą noszę w sercu, nie poradzę sobie Maryjo bez Twojej
pomocy. Bardzo proszę rozwiąż i wyprostuj ten węzeł pomoz rozwiazac wszystkie
problemy,najbardziej finansowe,ich brak
zdrowie dla corek,niech maja partnerow z sercem,niech zaloza rodziny,beda szczesliwe,mlodsza corka
niech ma duzo pracy i sprzeda obrazy i zalozy firme,blagam pomoz nam ,daj sily,niech zdrowie i
badania beda sie poprawialy,niech znikna wszystkie schorzenia jakie maja
359 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.
360 Podziekowanie za odebrane laski z prosba o dalsze a szczegolnie o zdrowie ,Boze
blogoslawienstwo dla Krystyny,Przemka i dla mnie oraz o stala prace dla mojego meza i dla mnie,a
dla wrogiw naszej rodziny o pokore i nawrocenie do Boga.Dla zmarlych z rodziny i dusze w czysccu
cierpiace o wieczna radosc w niebie.
Z Bogiem
Kasia
361 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy, dziadka Włodzimierza i babci Marianny, w

intencji uzdrowienia mojej
siostry, Izabeli z raka piersi oraz kontuzji kolana, a także w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry oraz mojego taty z urazu kręgosłupa krzyżowolędźwiowego. Bóg zapłać!
Magdalena
362 O Boże Błogosławienstwo dla całej mojej rodziny ,w Nowym Roku.
363 *Święta Rito proszę o dar życia i zdrowia dla małego Fabianka.Aga
364 Sw, Rito, dziękuję że Jesteś, że się wstawiasz za mną, proszę cię o zdrowie , i siłę do wychowania
moich dzieci, i o całkowite ich nawrócenie do Ojca, naszego Tatusia , Małgorzata z Suwałk.
365 Bogu znana intencja
366 Błagam o modlitwę za ŚW pamięci tatę Henryka zmarłego nagłe w Boże narodzenie oraz
zdrowiemamy calej rodziny i pomyślne zakonczenie mojej sprawny. Proszę ŚW. Rite o wyjednanie
łaski miłości i zgody w rodzinie oraz wiadomej sprawy. DK
367 Pokornie prosze o modlitwe w intencji mojego syna Mateusza.Bog zapac.
368 Proszę o modlitwę za Roberta w Panu Bogu wiadomej sprawie. Barbara
369 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
370 Święta Rito uproś mi łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej,proszę rownież o zdrowie dla
moich córek,zięcia i wnuczek.Zofia
371 Św. Rito,
Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny. Proszę o zdrowie dla mojej mamy Zofii, lepsze
samopoczucie, więcej radości. By mogła odbyć badanie tomografii komputerowej – by wynik był dla
nas dobry. Proszę o zdrowie dla mojej siostry Ani, by wszystko się jej układało jak najlepiej. Proszę o
zdrowie dla moich braci Janusza i Mariusza. Proszę o zdrowie dla mojego syna Mateusza, męża
Marcina. Proszę o zdrowie dla mnie. Bym mniej się denerwowała, bardziej pozytywnie myślała.
Dziękuje za wszystkie otrzymane łaski do tej pory. Bóg zapłać! Bóg zapłać Św. Rito!
372 Proszę serdecznie św. Ritę o wstawiennictwo do Miłosiernego Serca Jezusowego w intencji
moich córek, o łaskę spotkania na swojej drodze życiowej swojego przeznaczenia w osobie dobrego ,
mądrego, niepijącego, wierzącego chłopca , który będzie w małżeństwie podporą i dobrym ojcem dla
potomstwa. Św. Rito, wiem , że proszę o wiele. Wesprzyj moje prośby Twoją życzliwością i jeśli to
jest zgodne z wolą Pana naszego uproś tę wielką łaskę dla nich. Podporo modlących się, wspomóż
nas. Ufająca matka
373 Proszę Cię święta Rito, wyproś od Boga uzdrowienie naszej córki.
mama, Urszula
374 Swięta Rito proszę Cie o uwolnienie mojej córki z diabelskich dręczen, ochron jej rodzinę i dzieci
przed jej atakami. Proszę cię. Przedstaw Bogu moje intencje, ktore noszę w sercu.
375 O uzdrowienie duchowe i fizyczne rodziny
376 Maryjo, Królowo moja, mamo moja, przyjaciółko moja, błagam o cud uratowania i ochrony dla
syna - o jego uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie, o wypełn. go Duchem Św., obronę i ochronę oraz
bogosł. i prowadzenie przez życie, ale teraz - by bezpiecznie dotarł, był i powrócił z Afryki, a potem z

południa Europy do domu ( samochodem, przez Paryż, letnie opony...). Blagam o cud dobrych relacji
z mamą, o wolność od używek i innych pokus, o pokój w sercu, wybaczenie, wzrost samooceny i
samoakceptacji, o siłę do walki o siebie. Maryjo, Ty musisz mi pomóc. Ty też jesteś matką. Ty
rozumiesz mój lęk...J.
377 Bardzo proszę o modlitwę za mnie Edytę i za mojego byłego chłopaka Przemka żebyśmy do
Siebie wrócili, żebyśmy nadal byli ze Sobą szczęśliwi.
378 Swięta Rito, zwracam się do Ciebie Orędowniczko z prośbą o modlitwę wstawienniczą w intencji
mego syna, Proszę o Łaskę wiary dla niego, o radość, pewność siebie, aby miał przyjaciół i był
otwarty na świat i kontakty z rówieśnikami, aby pokonał swoje kompleksy, a jeżeli to możliwe
przestał być samotny. Proszę o zdrowie dla mojego męża, córki, wnuka i o uzdrowienie z nerwicy.
anna
379 Módlmy się by Wola Boża wypełniła się w relacji Edyty i Andrzeja.
Módlmy się za zmarłych z ich rodzin i dusze czyścowe
380 Wiem, że tutaj ludzie maja większe problemy niż ja, ale bardzo proszę o modlitwę w sprawie
dobrego meża. Mam prawie 26 lat i doskwiera mi bardzo samotność. Prawie przez te lata nie mialam
nikogo , bo zawsze coś nie wychodziło i kończyło się na krótkich znajomosciach. Nie mogę
udźwignać tego krzyża samotnosci. Błagam o modlitwe.. to jest moim największym marzeniem mieć
męża i dzieci.
381 Święta Rito! Dziękuję Ci za dotychczasowe otrzymane łaski, za Twoją obecność w moim życiu.
Proszę wysłuchaj mojej prośby o pomyślne rozwiązanie spraw, które powierzam Twojemu
wstawiennictwu w codziennej modlitwie.
382 Prosze cie sw. Rito o modlitwe o zdrowie dla mojej rodziny dziekuje za otrzymane laski .M. K,
383 Ukochana Rito, dziękuję, że udało mi sie wytrwać w wymaganiach mojej kuracji. Proszę o
światło Ducha Świętego dla mojej lekarki, aby wiedziała jak nadal mnie prowadzić i abym
konsekwentnie kontynuowała podjęte leczenie i wróciła do zdrowia. Proszę opiekuj się moim
bliskimi, uproś pracę dla męża i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci, mamy, braci, chrzestnic
Klary i Ani, mijemu szefowi i wszystkich, którym obiecałam modlitwę.
384 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i udany zabieg dla mojej mamy Stanisławy.
385 Proszę o modlitwę w intencjach:
1/ O zdrowie i błogosławieństwo Boże , o łaskę dobrego męża dla Kingi Jaworskiej
2/ O właściwe odczytanie powołania dla córki Kaliny
3/ O łaskę dobrej żony dla syna Wacława
4/ O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mnie
Bóg zapłać,
Ewa
386 Św. Rito proszę podziękuje Jezusowi za to, że stwarza na nowo pewną relację. Oddaję ją w
całości w Jego ręce by dalej On się nią zajmował za Twoim wstawiennictwem. Za wszystko co już
otrzymałem (a jest tego bardzo wiele) z całego serca dziękuje.
K.
387 Proszę o modlitwę w intencji odzyskania zdrowia bez operacji dla Wojciecha, Bóg zapłać.
388 Proszę ..
Tomasz

389 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.
390 Bardzo proszę o modlitwę w intencji walczącej z nowotworem bratowej oraz o całkowitą odmianę
mojego życia, szczególnie o zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne oraz pracę i wyjście z samotności
dla mnie
Paweł z Lublina
391 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców, dziadka oraz dla mnie. Proszę Cię również
o to aby, Dominik wreszcie mnie pokochał szczerą i bezgraniczną miłość, abyśmy mogli wspólnie
stworzyć szczęśliwą i kochającą się rodzinę.
Dziękuję za wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymałam.
Miej mnie w swojej opiece.
Twoja czcicielka Monika.
392 prosze o modlitwe za ele, mateusza, wojtka , adriana i damiana
prosze by wyszli z pewnych zniewolen nieczystosci
i mocna wiare i przemiane serca dla nich z gory dziekuje
393 Droga Święta Rito bardzo dziękuję Ci za wsparcie u Pana Boga w moich sprawach. Mamy
mieszkanie czekamy za drugim dzieckiem. Bardzo Cię proszę miej nas w swojej opiece aby nic złego
nam się nie przytrafiło.Bardo Cię kocham i wieżę w Twoje wsparcie. Tomek z Siedlemina.
394 Intencja znana Panu Bogu.
Z pozdrowieniami
KB
395 Dziękuję Ci św. RITO za ogrom łask wyproszonych u Boga Najwyższego: za łaskę zdania
matury i dostanie się na studia przez Monikę, za zdane prawo jazdy Pauliny, za opiekę nad moimi
córkami, za przemianę życia mojego męża, za łaskę zdrowia dla mnie. Jestem Ci wdzięczna za każdą
prośbę wysłuchaną i przedstawioną Bogu. Proszę o dalszą opiekę. Jeśli jest zgodne z wolą Boga to , o
co teraz proszę, przedstaw prosze , znów moje prośby i modlitwy : o zdanie egzaminów dla Moniki, i
zdanie matury i wybór studiów dla Pauliny. Dziękuję Ci św. RITO z całego serca.

