Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 6 września:
237 O pracę i poradzenie sobie z problemami finansowymi i możliwość utrzymania rodziny o
mozliwosc spłaty kredytów i innych długów. BŁAGAM CIĘ ŚWIĘTA RITO.
238 Proszę o modlitwę za Wandę - o zdrowię i szczęśliwy przebieg operacji.
Pozdrawiam
Joanna
239 Kochana Święta Rito proszę o pomoc w egzaminie magisterskim. Dziękuję za wszystkie łaski.
Twoja czcicielka.
240 Proszę o modlitwę w intencji, by Paulina przestała mnie ignorować, a zaczęła zauważać. Proszę o
STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym mieszkam... Proszę o deszcz.
241 Poproszę o dalszą modlitwę, o darm prawdziwej miłości dla mnie. Chciałabym się szczęśliwie i z
wzajemnością zakochać. Samotność jest taka smutna. Proszę również o zdrowie dla rodziny.
242 Proszę Cię Święta Rito o łaskę dobrej pracy dla mnie. Twoja czcicielka Barbara.
243 O dar zdrowego potomstwa i o ślub koscielny dla Damiana i Asi. O łaskę nawrócenia, wiary,
samoakceptacji, przebaczenia, zgodę dla Damiana i Rafała. O potrzebne im łaski Ducha Św. O
pełne uzdrowienie dla Damiana. O uwolnienie od wszystkiego złego. Św. Rito proszę wstawiaj się za
nimi i upraszaj proszę potrzebne dary.
Bóg zapłać.
Barbara
244 O pomyślny przebieg ciąży, badań diagnostycznych oraz poród w terminie bez komplikacji
245 Dla Magdaleny aby znalazla dobrego meza i powodzenia w pracy.
246 Święta Rito bardzo proszę o Twoje wstawiennictwo, o zdrowie, spokój duszy i szczęście.
247 Św.Rito orędowniczko naszych spraw w Niebie-dziękuję Ci za wstawiennictwo nieustanne w
wiadomych sprawach.Św.Rito módl się za nami.Asia.
248 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Antodua, który jest po ciężkiej chorobie białaczce, aby
choroba nie powróciła, aby zdrowie nigdy już go nie opuszczało.
Oraz w intencji syna Franka aby nie miał trudności z nauka, aby nauczyciele byli pełni życzliwości i
aby Duch św wylał na niego dar mądrości i rozumu.
Bóg zapłać
Mama Magda
249 Św Rito proszę o łaskę zdrowia dla mojej jeszcze nie narodzonej córeczki aby urodziła się bez
choroby genetycznej i szczęśliwe rozwiązanie a także o zdrowie dla synów Szymona i Piotra aby
choroba została wykluczona oraz o pomoc w walce z depresja.
250 Moja wrześniowa intencja: O powodzenie i Boże Błogosławieństwo w nowej relacji oraz o
zdrowie dla całej rodziny.

Joanna
251 Proszę o modlitwę w intencji całej mojej rodziny. W szczególności o łaskę zdrowia.
Dziękuję Św. Rito za dotychczasowe łaski i opiekę.
Z Panem Bogiem.
-Maciek
252 Święta Rito, wstawienniczko nasza. Proszę Cię o spokój ducha dla Babci oraz o siłę w walce z
chorobą.
253 o powrót mojego brata do kościoła katolickiego i błogosławieństwo w relacji mojej z
dziewczyną
254 Swieta Rito wspomoz nas w chorobach: mnie, Tadzia i Randy.
Prosze nie opuszczaj nas. Prosze pomoz nam znalezc leki na nie opuszczajace nas choroby.
Panie Jezu pomoz nam.
255 SW Rita proszę o wstawiennictwo się z naszymi prośbami do naszego Pana Boga z twoją pomocą
jest wszystko możliwe co nie raz doświadczyłam.Prosze żeby moja córka z zięciem i wnuczkiem
dostali mieszkanie od miasta i nie musieli mieszkać po stacjach dopomóż Panie Boże . Żeby mój mąż i
synowie zawsze wracali cali i zdrowi zagranicy , dopomóż nam dobudować dom który zaczęliśmy z
twoją pomocą wysłuchałem nas Panie daj nam siły i zdrowie i finanse by to wybudować bez stresu
który nas w najbliższym czasie pszesladowal proszę bo podwyżkę dla mojego męża w pracy byśmy
bmogli dalej budować domek.prosze by córka najmłodsza dobrze się uczyła w tym roku by dostała się
do dobrej szkoły, proszę o zdrowie moich dzieci wnuka męża i dla mnie i całej naszej
rodziny.Dziekuje ci SW Rita za wszystkie sprawy które uprosiłas Pana Boga bo zostały nam dane
dziękuję panu Bogu i tobie SW Rita z całego serca w tobie nadzieja i w kochanym Bogu
256 Prosze o wpisanie do wrzesniowej nowenny nastepujace intencje:
" o dobrego męża dla Izy i założenie rodziny, o szczesliwą podroż i pobyt w Meksyku, o potrzebne
dary, łaski, wolność wewnetrzną, uzdrowienie z lęków, zranień oraz opieke Maryi dla Izy, Basi,
Gabrysi, Marty, Asi, Kasi, Oktawii, Patrycji, Marysi, Xaviera, Edny, Fernanda i ich rodzin, o.
Augustyna, o. Leszka, o. Yaacouba, ks. Arka, ks. Sławka, ks. Piotra, ks. Jacka, ks. Dominika, br.
Savio.
257 Święta Rito, proszę wstaw się za moim synem. Proszę o zdrowie dla niego,żebyśmy dali radę
przejść przez proces leczenia, proszę aby mój syn miał przyjaciół, aby nie doznawał przykrości od
kolegów, szczególnie A. I bardzo proszę aby jego ojciec był z nim, pomagał mu i kochał, proszę, to
trudne, może ta nadzieja już nam ucieka, ale wiem Św. Rito, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Proszę o Twoje wstawiennictwo, Św. Rito, proszę. Będę się za niego modlić.
Agnieszka
258 Święta Rito,
błagam Cię o opiekę nade mną i moim synem. Żeby moj były mąż zostawił nas w spokoju, pozwolił
wychowywać syna i nie niszczył nam życia i przestał się wtrącać. Boję się, że będzie próbował
odebrać mi dziecko! - błagam Cię, św.Rito, wstawiaj się za nami u Boga. A jeśli dojdzie do sprawy w
sądzie, błagam o dobry jej wynik.
anna
259 O zdrowie dla syna Wiktora
Mama
260 Swięta Rito,

Moja Mama 11 września br będzie miała ciężką operację amputacji policzka i przeszczepu skory z
uda.10 godzin.
Wstaw się proszę za lekarzy, ktorzy bedą operować Mamę, o jasnosć umyslu dla Nich i wprawną rękę.
Blagam o pomyslnosć operacji i zdrowie dla Mamy. Proszę o pogode ducha dla Niej i wyrwalość.
Proszę, pomóż pokonać nowotwór i niech Mama wyzdrowieje.
Dziękuję za dotychczasową opiekę i pomoc we wszystkich moich sprawach.
Ewa
261 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i opiekę nad moją rodziną oraz proszę , abyś uczyniła żebym
mogła zostać mamą ...
pozdrawiam
Kamila K.
262 Prosze o modlitwe w sprawie rozwiazania spraw finansowych, abym otrzymala
zarobione pieniadze od dluznika, dla ktorego pracowalam kilka miesiecy bez otrzymania
wynagrodzenia.
Nie mam srodkow, by isc do Sadu....
Sytuacja finansowa staje sie dramatyczna.
Prosze o pomoc. Zebym tez znalazla stala, stabilna prace.
Jestem samotna matka.
I chcialabym oddac Panu Jezusowi ten gniew i chec zemsty za takie
nieuczciwe potraktowanie. trawi mnie zlosc, lek o jutro.
Niech mnie Duch Swiety umocni, zebym zaufala i w koncu
przestala sie katowac strachem o przyszlosc...
Cierpi na tym dziecko, jestem jak burza gradowa
Za modlitwe dziekuje bardzo.
Moja prosba o rozwiazanie problemow mieszkaniowych zostala wysluchana.
Mieszkam w spokojnym, swietnym mieszkaniu z widokiem na brzoze:).
Dziekuje Ci Panie!
Amen.
263 Święta Rito
Mój syn po mega trudnościach podszedł do 1klasy. Jestem z niego bardzo dumna. Musieliśmy
wszystkim udowodnić że Kuba to mądre dziecko ale nieśmiałe. Święta Rito otocz go opieką, pomóż
Kubie pokonywać trudności. Daj mu dużo sił w codziennych obowiązkach aby spokojnie dotarł do
zamierzonego celu.
U mnie w domu różnie bywa ale nauczyłam się z tym żyć, aczkolwiek wiem że mąż mi utrudnia w
dużej mierze to moje życie ale cóż jak na razie pcham to moje życie do przodu. Proszę Boga abym
wychowała Kubę a reszta jakoś się ułoży. Dziękuje Ci św Rito za wszystkie łaski jakie otrzymuję.
Kasia
264 Sw Rito, serdeczne Bóg Zapłać za wszystkie łaski i pomoc i uratowanie Oli. Nie opuszczaj nas,
nie opuszczaj mnie na drodze poprawy sytuacji rodzinnej. Weź w swoje ramiona naszego syna, niech
wróci do niego nadzieja i znajdzie oddaną mu towarzyszkę życia z pełnym obopólnym zrozumieniem.
Niech nasze dzieci wrócą na drogę wiary. Niech mój brat przejrzy i żyje według zasad podanych przez
naszą śp. rodziców. Pomóż mi w zakończeniu sprawy znajomego księdza w imię potrzebujący.
Sw. Rito, bądź z nami, słabymi.
265 Święta Rito, proszę wstaw się za moim synem. Proszę o zdrowie dla niego,żebyśmy dali radę
przejść przez proces leczenia, proszę aby mój syn miał przyjaciół, aby nie doznawał przykrości od
kolegów, szczególnie A. I bardzo proszę aby jego ojciec był z nim, pomagał mu i kochał, proszę, to
trudne, może ta nadzieja już nam ucieka, ale wiem Św. Rito, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Proszę o Twoje wstawiennictwo, Św. Rito, proszę. Będę się za niego modlić.
Agnieszka

266 Proszę o dołączenie następującej intecji
O pomyślne rozwiązanie trudnych problemów oraz poprawę relacji rodzinnych
267 Prosze o modlitwe za wstawiennictwem Sw Rity o pomoc w wykorzenieniu wszelkiego zla w
rodzinie i o laske zdrowia Sw Rito ,modl sie za nami
268 chciałabym prosić Jezusa przez wstawiennictwo św. Rity o uzdrowienie mnie z depresji i
uspokojenie oraz o łaskę prawdy i rozpoznania swojej drogi życiowej dla Wojtka i Andrzeja oraz
prowadzenie przez Matkę Bożą dla nich.
Dużo błogosławieństwa dla Sióstr również!
+ Weronika
269 Prosze w intencji corki i syna o uwolnienie od léków i strachu. O powodzenie w szkole dla syna i
corki, o uwolnienie syna z jego dolegliwosci, nerwicy i agresji, o spokoj ducha dla syna, corki, meza i
mnie. O radosc ducha dla syna, corki, meza i mnie. I o szybko powrot do zdrowia tescia i o zdrowie
dla rodzicow i brata.
270 Bardzo proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych
271 Święta Rito proszę o modlitwę. Wymódl dla nas łaskę u Boga, prosze cię abysmy wyszli z
długów. Barbara
272 Świętą Ritę proszę o to, by pomogła mi znaleźć odpowiednią drogę w życiu.
J.
273 Święta Rito proszę cię o wstawiennictwo za Irkiem i Markiem, o błogosławieństwo Boże w pracy
oraz o światło Ducha Świętego w podejmowaniu życiowych decyzji.
274 Święta Rito za wszystkie otrzymane łaski od Pana Boga bardzo dziękuję.Proszę Cię o dar
drugiego dziecka za synem Adrianem by wyszedł z nałogów by wiara się wzmocniła syna by chciał
poprawić maturę by był szczęśliwy byśmy kochali sie z mężem i synem by mąż byl dobry jak Święty
Józef i za bratem proszę o wszelkie łaski.Kocham Cię Święta Rito
275 Prosze o modlitwę w intencji zdrowia moich dzieci, o dobre samopoczucie dla siebie i dla mojego
męża. I o błogosławienstwo Boze dla mojej rodziny
Bog zapłać za modlitwe.
Pozdrawiam
Arleta
276 Święta Rito daj mi proszę poznać wspaniałego, wieżącego mężczyznę na męża.Dziękuję
277 Święta Rito proszę o łaskę uwolnienia i uzdrowienia Malwiny, by jej życie rozkwitło.Dziękuję
278 Proszę o modlitwę dla córki ktora ma 3.5 miesiąca aby wszelkie dolegliwości odeszły na bok i
żeby przybierała na wadze. O dużo zdrówka dla niej a dla mnie matki o cierpliwość macierzyńska.
279 Proszę o modlitwę i ochronę Jezusa Chrystusa nad całą moją rodziną w życiu rodzinnym i
zawodowym .
Św. Rito wspieraj mnie w pracy , dopomagaj, prowadz.
280 Zwracam się z prośbą o modlitwę za zdrowie w rodzinie,miłość i poszanowanie.
Proszę o modlitwę za dusze zmarłych naszych rodziców-Annę i Stefana oraz Anielę i Bolesława.Bóg
zapłać!
281 dziękują za wszystkie otrzymane łaski, gorąco proszę o modlitwę w intencji nawrócenia Janusza,

Aneta
282 Bardzo proszę o modlitwę za moje zdrowie psychiczne i fizyczne, o dobrego męża, i pomoc
finansową dzięki której będę mogła się usamodzielnić.
Z Panem Bogiem
Maryla
283 Prośba o modlitwę w intencji Anetty i Natalii , aby dokonały mądrych wyborów.
284 Święta Rito dziękuje Ci za wstawiennictwo,za wszystko co dla mnie robisz....codziennie rano
proszę Cię w modlitwie o pomyślność dla naszej rodziny ,o zdrowie dla całej rodziny,o pracę dobrą
dla męża i dla mnie ,o wykończenie domu żebyśmy mogli nacieszyć się z dziećmi ...prosżę Renata
285 Proszę o modlitwę w intencji śp. Mamy Stanisławy, aby dobry Bóg przyjął Ją do swojego
Królestwa.
286 Miej nas w opiece w tym roku szkolnym
287 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski znalezienia dobrej pracy oraz zdrowia dla
mojej żony, dzieci i dla mnie. P.
288 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Ewy i Remigiusza , którzy 15 września przyjmą
sakrament małżeństwa o łaskę potomstwa . Za zmarłych Marię Grażynę i Stanisława Zbigniewa. Bóg
zapłać
289 Święta Rito dziekuję Ci za wszystkie do tej pory łaski którymi obdarzyłas moją rodzine i
pokornie proszę o łaskę dla moich synów: aby wszystkie Kamila sprawy zakończyły się pomyślnie
żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny , spraw aby wszystkie Arka
sprawy zakończyły się pomyślnie żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny i
aby uwierzyli że wszystko pochodzi od Boga , proszę o miłość między synami a ojcem , braćmi, aby
powrócił pokój do naszej rodziny. Czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich pragnień Renata
290 O zdrowie dla Barbary
291 Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa.
292 Proszę o pomoc w ukończeniu pracy magisterskiej Michała i o to żeby Wojtek przyjął co chcę Mu
ofiarować
Bóg zapłać
Hanka
293 Święta Rito,
Uproś u Jezusa Ukrzyżowanego, aby moja mama wyzdrowiała.
294 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia moich włosów.
295 O zdrowie dla bliskiej mi osoby. Dziękuję za wszystko
296 W miesiącu wrześniu proszę w nowennie do św.Rity o wstawiennictwo w przygotowaniach do
zawarcia sakramentu małżeństwa mojej córki Anny.Ślub odbędzie się dokładnie za miesiąc 6
października br.Bogu niech będzie chwała i wszystkim świętym za obdarzenie mojej córki dobrym
mężem.W wielu nowennach do św .Rity modliłam się o to.
Ela

297 Panie Boże Wszechmogący z całego serca dziękuję za wszystkie łaski udzielone mojej rodzinie w
ostatnim miesiącu za wstawiennictwem Św.Rity i Św.Józefa zwłaszcza za rekolekcje dzieci i nasze
oraz odwiedziny bliskich i pomyślne sprawy finansowe.Błagam w największej pokorze o Twoje Panie
błogosławieństwo dla nas,by w naszym życiu wypełniła się Święta Wola Twoja.Oto by nasze dorosłe
dzieci założyły szczęśliwe
rodziny,o szczęśliwy wyjazd i powrót na uroczystość do brata,zdrowie i siły dla nas i wszystkich osób,
za które codziennie się modlimy.
Panie bądź uwielbiony i błogosławiony w Trójcy Świętej Jedyny.
298 Św. Rito proszę o spokój, miłość i zdrowie w naszej rodzinie. O kierowanie i umacnianie przez
Ducha Świętego.
Joanna
299 O zdrowie dla mojej mamy żeby została uzdrowieniona z nowotworów i łaskę zdrowia dla całej
rodziny.
300 Św. Rito najdroższa moja patronko dziękuję za Twoją opiekę, która odczuwam każdego dnia,
dziękuję za otrzymane łaski. Św. Rito proszę o zdrowie dla męża Krzysztofa, aby choroba
nowotworowa nie powróciła, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców, o uzdrowienie
emocjonalne i dobre wyniki badań dla mamy oraz zdrowie dla mnie. Św. Rito módl się za nami,
wstawiaj się za nami, upraszaj potrzebne nam łaski. Jezu ufam Tobie!
Twoja czcicielka Ania.
301 Bóg zapłać za wszystkie okazane łaski
Moja dusza jest w cierpieniu i niepokoju - proszę o pomoc w przezwyciężeniu tej słabości, proszę
również o modlitwę za duszę mojego najdroższego TATY - Bóg zapłać.
Z.M.
302 Kochana i Święta Rito!
Nie wiem jak mam wyrazić moją wdzięczność, za wszystkie łaski jakie za Twoim wstawiennictwem
otrzymałem.
Katalog ich jest tak przeogromny, że jedynie mogę powiedzieć, że całkowicie zmieniło się moje życie
i mojej rodziny.
I za to wszystko jestem Ci bardzo wdzięczny.
Proszę więc nadal o opiekę, o pomoc – szczególnie w trudnych sytuacjach, o dobrą decyzję przy ich
podejmowania.
I dziękuję Ci za ten serdeczny, ciepły stosunek do mnie, którego każdego dnia doznaję.
Twój Krzysztof
303 Święta Rito kiedyś wsłuchiwałaś się w moje prośby - zawsze byłaś mi pomocą i nadzieją ,
proszę pomóż mi bo tyle nieszczęść ile teraz nie wydarzyło się w moim 50 letnim życiu nigdy ..
Wyschły mu już łzy , już nie mam siły płakać. Proszę wyproś mi Miłosierdzie Boże - ratuj mnie i
moją Rodzinę , byśmy przetrwali i bym nie utraciła pracy . Tylko ja pracuję na cały dom i
schorowanych Rodziców . Co się z nami stanie ? Błagam pomóż mi św Rito..
Małgorzata
304 o łaskę nawrócenia, dobrą pracę i dobrą żonę dla Pawła
305 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia miłości małżeńskie i umocnienia więzi oraz
proszę o umocnienie w wierze mojego kochanego męża. Bożena
306 Za wstawiennictwem sw Rity proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Sylwii
307 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
308 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.
O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bieżmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstaiennictwo i modlitwy wszystich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roru przystąpiły do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedłógo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
309 Za wstawiennictwem św.Rity proszę o znalezienie domu i auta dla naszej rodziny oraz o
uzdrowienie z problemów jelitowo-żywieniowych.
Maria M.
310 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 szczęśliwego bez problemów, komplikacji i infekcji - zakończenia przebiegu leczenia i rehabilitacji mojej Mamy,
uzdrowienia jej kolana, całkowitego i trwałego wyleczenia infekcji bakteryjnych i samodzielnego
chodzenia. Proszę Cię także o szczególną opiekę nad moimi dziećmi, moją siostrą i mną samą. Uproś
dla nas zdrowie, siły i błogosławieństwo Boże,a także bezpieczeństwo podczas naszych podróży i
pobytów zagranicą. Błagam Cię także o pomoc w sprawach zawodowych, nowe perspektywy i
możliwości, pomyślność planowanych działań i szansę na powrót do pracy akademickiej i
dziennikarskiej. Pomóż mi proszę w pomyślnym załatwieniu wszystkich formalności i uregulowaniu
spraw administracyjnych w Polsce i w Belgii. Proszę Cię także o wsparcie w uregulowaniu sytuacji
osobistej i spotkanie na mojej drodze życia dobrego człowieka - przyszłego męża. Dziękuję Ci za
wszystko, Święta Rito, skuteczna Powierczko spraw trudnych i beznadziejnych.
Elżbieta z Krakowa
311 Święta Rito!
Proszę Cię o wstawiennictwo u naszego Pana za mną, uproś mi łaskę uzdrowienia i uniknięcia
operacji.
Proszę Cię także o dalszą opiekę i łaskę uzdrowienia i wybudzenia dla mojej matki chrzestnej M.
Ja niegodna...proszę o łaskę dla brata T. o czyste spojrzenie sercem i znalezienie swojej przyszłej
małżonki.
Dziękuję święta Rito za wszystkie dotychczas wyproszone łaski, wierna Tobie J.
312 Proszę o modlitwę o dar dialogu i miłości dla Ani i Marka oraz w intencjach Agaty, Moniki,
Justyny i Pauliny.
313 Swieta Rito,
blagam, pomoz mojemu synowi Witkowi. Blagam aby utrzymal sie na tej posadzie co ma bardzo dlugi
czas. I zeby zarabial dobrze ,aby mogl samodzielnie splacac raty kredytow.
Balgam tez aby rozjasnilo mu sie w glowie i sercu i zaczal chodzic do kosciola oraz lepije analizowal
swoja sytuacje finasowa. Aby nie podejmowal pochopnych decyzji ze zmiana pracy.
Stroskana Matka

314 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 i zapalenie pęcherza moczowego.
Proszę bym nigdy nie doświadczyła choroby nowotworowej.
Św. Rito czuwaj nad naszym nowym domem, spraw by dobrze nam się mieszkało i by nigdy nic złego
nas tam nie spotkało.
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.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
315 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o nawrócenie i podejmowanie dobrych decyzji dla syna.
-Iwona
316 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za opiekę i obecność w naszym życiu. Każdego dnia
doświadczam jak wielkim darem jest modlitwa za Twoim pośrednictwem. Każdego dnia doświadczam
dzięki Tobie wielu łask i sił choć wiem, że na nie nie zasługuję.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby kolejne dni, tygodnie, miesiące przyniosły pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas
ważnych a zarazem bardzo trudnych. Bądź dla nas wsparciem i siłą.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
- Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo o wyjednanie łaski powrotu do zdrowia dla mojego taty
Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z chorobą nowotworową- rak płuc. Proszę aby zastosowane
nowe leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły. Bądź dla niego opoką w momentach zwątpienia i siłą
w chwilach słabości. Proszę pomóż aby była poprawa wyników, aby nowe leczenie pomogło, aby guz
udało się zmniejszyć a przerzuty zniknęły. Proszę pomóż aby kolejne badania wykazały poprawę aby
opieka i zaangażowanie lekarzy były dla taty wielkim wsparciem i pomocą. Pomóż mi proszę pomóc
tacie, wskaż drogę tak abym podejmowała właściwe i dobre dla taty decyzje. Błagam wyjednaj nam
łaskę aby tata był z nami jeszcze bardzo bardzo długo.
Pomóż mi ukochana Święta Rito odnaleźć sposób aby zachować tatę tu na ziemi z nami bardzo długo.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo

dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
Pomóż proszę aby nowa szkoła była dla niej lepsza aby odnalazła się w niej i znalazła przyjaciół.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem. O dar macierzyństwa dla nas.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
- Pomóż Św. Rito aby supełki, których ostatnio jest tak bardzo dużo na naszej drodze zaczęły się
rozplątywać. Abyśmy odnaleźli światełko, które da nam nadzieję i poprawę. Czuwaj proszę nad nami.
Pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż abyśmy byli lepszymi ludźmi, abyśmy potrafili
każdego dnia czynić dobro.
Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
317 Święta Rito. Bardzo proszę pomóż mi uratować mój majątek i firmę która prowadzę. proszę,
niech stanie się jakiś cud, niech ktoś za Twoim wstawiennictwem poda mi rękę.
Zagubiona i przytłoczona życiem
318 Proszę o właczenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie i potrzebne łaski dla Babci, Rodziców i dzieci
- o dobrego męża dla Magdy, Joanny i Justyny
- o bezpieczny urlop dla Rodziców, Magdaleny i Joanny
319 Kochana Święta Rito!
Dziękuję za Twoją opiekę nade mną i moimi bliskimi, zanoś nasze nieustanne podziękowania Panu
Jezusowi i Maryi za wszystkie cuda i łaski. Uproś proszę ukochana Św. Rito u Serca Pana Jezusa
przez Niepokalane Serce Maryi, całkowite uzdrowienie mojej mamy i zachowanie jej od zła
wszelkiego i Błogosławieństwo Boże na bardzo długie lata życia dla niej, oraz Spowiedź Św. dla
mnie.
Twoja czcicielka KG
320 Bardzo prosze o modlitwe za spokoj i zgode w rodzinie a takze poprawe sytuacji finansowej
.splacenie wszystkich dlugow.
M.K
321 Błagam o modlitwę o łaskę uzdrowienia dla czteromiesięcznej córeczki Nadii Marii K z
podejrzeniem choroby genetycznej, która prowadzi do opóźnienia umysłowego i ruchowego oraz
łaskę i pomoc w rehabilitacji z powodu obniżonego napięcia mięśniowego, gdzie musi córka musi być
rehabilitowana 3-4 razy dziennie. Bóg zapłać.
323 Bardzo proszę o modlitwę za mojego syna Adama o to aby nasze relacje z nim się ułożyły oraz za
przedszkole międzynarodowe i jego pracowników- dobry Boże prowadź nas i pomagaj nam.
Bóg zapłać
Iza
324 O dobrą pracę na dobrych warunkach i w dobrym śr.,
325 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców oraz dzieci i ich dobrą naukę i pracę

326 o zdrowie dla Pawła z Kaszub
327 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 w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry. Bóg zapłać!
Magdalena
328 SW Rito
dziękuję za wszystkie wyproszone łaski
i proszę o ochronę, błogosławieństwo i opiekę
aak
329 Prosze św. Ritę za siebie o wiarę, głęboką wiarę i oddanie wszystkich sowich spraw Bogu bez
zamartwiania się, niepokoju i lęku, o prawdziwe życie z Bogiem.
Prosze o miłość. Od dawna juz prosze o dobrego męża i wierzę głęboko ze Bóg wysłuchuje moich
próśb. Wstaw się za mną św. Rito i proś za mnie o rodzinę,szczęsliwą, wierną Bogu rodzinę i dobrego
męża, z którym tę rodzine stworzę.
Dziękuję za wszelkie łaski i błogosławieństwa.
330 Proszę o modlitwę za duszę mojej siostry Ireny aby Bóg otworzył jej Niebo. I łaskę wyjścia z
długów dla mnie.
331 Św. Rito! Proszę Cię, wyproś u Pana łaskę uzdrowienia dla Mirosławy, łaskę uzdrowienia dla
mnie, łaskę zaliczenia roku na studiach oraz łaskę ukończenia ich. Proszę Cię o łaskę uwolnienia
Wojciecha z nałogu. Wyproś też wszelkie łaski potrzebne mojej rodzinie. Marta
332 Prosba o modlitwe w intencjach
Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu,pologu
Udana laktacje
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
333 Proszę o modlitwę w wiadomej intencji Panu Bogu, o moje małżeństwo, błogosławieństwo w
pracy dla mnie i mojego męża oraz za moją rodzinę.
334 O wspólne małżeńskie życie Wojciecha i Renaty

335 Święta Rito, błagam Cię o wsparcie, daj mi nadzieje, chce takiego życia .Daj mi rodzine, to jest
mój cel w życiu.Ola
336 Boże Ojcze poprzez wstawiennictwo świętej Rity proszę o łaskę dobrej pracy i dobrego
współpracownika.Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane już od Ciebie łaski i Twoją Boże opiekę nade
mną i moją rodziną. Święta Rito bądź moją orędowniczką i opiekunką w niebie.Modlę się również za
moje dzieci i wnuki a dziś w szczególności za Milenę o Boże prowadzenie i o zdrowe nogi dla mojej
mamy. Jako patronkę spraw beznadziejnych proszę o zgodę w rodzinie . amen
337 Dziękuje za wszystkie łaski . Proszę bardzo o szczęście dla mojej córki, aby znalazła wzajemna
mądrą miłość, zdrowie dla całej mojej rodziny, powodzenie w nauce dla syna, modlitwę za moja
rodzinę, L.
338 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę dobrego Boga o:
Boże Błogosławieństwo miłość i radość w moim małżeństwie i rodzinie.
Boże Błogosławieństwo, zgodę, miłość w małżeństwie brata Krzysztofa i jego rodzinie.
Szczęść Boże.
Piotr
339 Święta Rito błagam za Twoim wstawiennictwem o dojrzałość emocjonalną, niezależność
finansowa i założenie rodziny. Proszę również za Marcinem, moimi najbliższymi i Iwoną, by wierzyła
w wartość swojej pracy.
Ksenia
340 Błagam najpokorniej Umiłowaną i Wszechmocną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego o to, by moja znajomość z Roksaną rozwijała się i szła w dobrym kierunku. Aby
Roksana miała dla mnie więcej czasu i dostrzegła uczucie, jakim ją darzę.
Dziękuję z całego serca Potężnej Świętej Ricie za dotychczasową pomoc, wstawiennictwo i wsparcie.
Z Panem Bogiem
Tomasz
341 Panie Jezu dziękuję za otrzymane łaski przez wstawiennictwo Św. Rity dla całej rodziny. Proszę o
dar dobrej, godnej pracy dla męża.Sw. Rito wstawiaj się za nami.
Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem
Bożena
342 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad Duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen .
343 Święta Rito Bardzo Proszę o Dar Zdrowia dla mojej Mamy, aby wyszła z
tej ciężkiej choroby, aby wytrwała w tych ciężkich chwilach,aby
Wyzdrowiała
Proszę o siłę dla Niej i nas
Krzysztof z Bielska
344 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
- o pomoc Marioli w jej rodzinie w problemach życiowych i zdrowotnych, ona już nie wytrzymuje
całej sytuacji wokół siebie;
- o miłość i zdrowie w mojej rodzinie, dobry rok szkolny dla Maksymiliana i Marcina.
- o życie wieczne dla moich rodziców, Walerii, krewnych , męża Krystyny i Pana Karola.
Raz jeszcze dziękuję i Bóg zapłać za Waszą modlitwę
Maciej
345 Święta Rito,
błagam Cię o wstawiennictwo w następujących intencjach:

- o podjęcie właściwej decyzji odnośnie pracy, o ciekawą pracę, w której będę się czuła potrzebna i
naprawdę spełniona;
- o miłość i chłopaka, bym umiała być w związku,
- o wyjazd, jeśli taka jest wola Boga i jeśli byłoby to dla mnie dobre i ciekawe,
- o ciekawe życie, bym nie miała poczucia, że jestem nudna i marnuje życie, bym naprawdę była
zadowolona ze swojego życia, bym czuła się spełniona i by nie nudziło mnie moje życie i
codzienność,
- o bogate życie towarzyskie, o więcej znajomych i przyjaciół, o udaną, super imprezę, by był na niej
M. i żebym mu się podobała,
- o więcej radości dla mnie, pogodę ducha i większą wiarę oraz zdrowie dla całej mojej rodziny,
- bym nie bała się starości, bym była młoda duchem i ciałem, bym nie myślała o starości, tylko żyła
teraźniejszością i się nią cieszyła
- o wyzbycie się wszystkich moich obsesji; o więcej wrażeń i radości
- o cierpliwość do dziadków i rodziców
346 Do comiesiecznej Nowenny proszę włączyć moją osobistą intencję:
- o rozwiązanie swoich zawodowych problemów;
Z Panem Bogiem
Cezary
347 Proszę o trwanie w modlitwie za przyczyną św. Rity za moją Rodzinę.
Moją intencją jest: o nawrócenie mojej Żony i jej powrót do realizowania treści przysięgi małżeńskiej!
Kochana Święta Rito, pomagaj nam znaleźć miłość małżeńską przez nawrócenie naszych serc!
348 Z okazji 10 rocznicy ślubu Kamili i Christiana dziękuję Matce Najświętszej i jej Boskiemu
Synowi za dotychczasową opiekę nad córką i zięciem. Dziękuję za dar adopcji mojej najukochańszej
wnusi Miry,która skończyła już 3 latka dając szczęście rodzicom i dziadkom .Proszę o dalszą opiekę
, o zdrowie dla nich,może jeżeli byłaby taka wola Pana Boga to o drugie dziecko a rodzeństwo dla
Miry. Matko Niepokalana w Twoje ręce i Twojej opiece ich oddaję.
Szczęśliwa babcia
349 Bardzo proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej pracy.
Piotr
350 proszę o spokój w rodzinie, błogosławieństwo dla siostry i jej męża, rozwiązanie pewnej trudnej
sprawy oraz pomoc w pracy i życiu w Anglii.
351 Z prosba o laske dla syna dostania pracy w firmie prawniczej w centrum Toronto.Zone z
pochodzenia Polke mowiaca po polsku,katoliczke.Laske malzenstwa i macierzynstwa dla siostry
Magdaleny
mama i siostra
352 Cudowna święta Rito, proszę o błogosławieństwo dla mojej córki Anny , aby Ją bóg obdarzyć
raczył potomstwem.Dopomóż w tej trudnej dla nas sprawie.Wstaw się za nią u u Pana Boga i
wyjednaj jej dar bycia matką.Miej w opiece Joannę i wskaż jej właściwą drogę w życiu, pokaz
kierunek i wspieraj w dążeniu do celu.Poukładaj jej życie rodzinne, aby nie oddalała się ode
mnie..Czuwaj nad moją wnuczką Adrianką, która jest dla mnie największym skarbem, chroń ją od
złych rzeczy , niech wyrośnie na dobrego człowieka i przynosi radość Panu Bogu. Prosi Anna.

