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Intencje z dnia 7 czerwca:
514 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego chłopaka, który przeżywa trudności. Proszę o
modlitwę za nasz związek, aby się nie rozpadł, aby Pan Jezus nam błogosławił i pomógł
przezwyciężyć ten kryzys.
515 Swieta rito poproszę Cie aby ten staż na którym jestem mina spokojnie po nim żebym mogła
spowrotem wrócić na Rejowiecka do przedszkola. Zeby Marcin jakos odezwał sie do mnie
potraktował mnie żle może jak on sie znajdzie w takiej sytuacji zrozumie prosze żebyś mi go zesłał
jesCze w zyciu za jakis czas Amen
516 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki , żeby znalazła w życiu dobrego i kochającego męża.
517 Święta Rito nie chcę być sama, proszę postaw na mojej drodze dobrego człowieka
518 Dzisiaj dowiedziałem się, że bliska mi osoba, Żona mojego Brata ma złośliwy nowotwór piersi,
dziewczyna ma 31,5 roku, bardzo proszę o modlitwę w jej intencji aby całkowicie wyzdrowiała.
Paweł z Lublina
519 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
520 moja intencje
o zdrowie dla moich synów Franka i Janka, a także dla mojego męża i moje;
o zdrowie dla Ewy i maleństwa noszonego pod sercem, a także szczęśliwe rozwiązanie;
o zdrowie i silę w walce z chorobą dla Kamili, a także siłę dla rodziny w czasie choroby
Bóg zapłać
Gosia
521 Święta Rito, dziękuję za wszystkie łaski, które dla mnie wyprosiłaś. Proszę Cię o wstawiennictwo
u Boga w intencji wolności duchowej dla mnie, o otwartość na miłość Bożą i dary Ducha Świętego.
Justyna
522 Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojej tarczycy, o zdrowie dla mojego męża, poukładanie Jego
spraw zawodowych, opiekę Matki Bożej dla moich dzieci
Św.Rito wypraszaj nam łaski u Pana
serdecznie pozdrawiam
Dorota
523 proszę Siostry o modlitwę za całą moją rodzinę, o wiarę dla nas. Proszę też o ratunek dla Pawła i
ratunek dla jego małżeństwa;
...i w takiej troche beznadziejnej sprawie - o męża dla mnie
k
524 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy Róży oraz mojej rodziny.

Proszę Cię również o spokój duszy dla mojego taty Jana i teścia Antoniego.
Amen.
525 Święta Rito błagam o nawrócenie mojego męża do rodziny o jego zainteresowanie i
zaangażowanie w życie domowe. Napełnij Św Rito jego serce szczerą miłości do naszej rodziny.
Pozwól ażeby zatesknil za dziećmi i odnow w nim prawdziwą miłość do mnie. Św Rito modl się w
mojej intencji i wypros dla mnie potrzebne łaski. Błagam wysłuchaj mnie.
Twoja czczicielka
526 Za wstawiennictwem Świętej Rity proszę o powrót do zdrowia Agnieszki, w wyniku komplikacji
po cesarskim cięciu. Proszę o zdrowie dla niej i Kacperka. Święta Rito proszę o uwolnienie z nałogu
pijaństwa mojego męża oraz synów. O odzyskanie prawa jazdy dla Marcina. O zdrowie , zgodę i
miłość w rodzinie proszę. Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.Twoja
czcicielka.
527 Czcigodna Święta Rita
Z całego serca proszę Cię o wstawiennictwo w modlitwie za moją rodzinę. Aby choroba mojej mamy
się cofnęła, aby odzyskała dawną sprawność, za moich rodziców o zdrowie, za męża aby był dobrym
człowiekiem i za mnie o cierpliwość. Dziękuję za wszystkie łaski jakimi obdarza Bóg moją rodzinę.
528 Prosze o modlitwe w intencji mojego syna. O zdrowie dla niego
O wyleczenie ze stanów gorączkowych i powiększonych wezłow chłonnych. I żeby był wolny od
chorób onkohematologicznych prawidłowy rozwoj bio-psycho społeczny.
O donoszenie i ciazy obecnej i urodzenie zdrowego dziecka. O moje małzenstwo o pokój w nimi
miłośc I żeby mój mąż dojrzał emocjonalnie. O poprawe zdrowia tesciowej cierpliwość i
przebaczenie jej.
dziekuje
dominika
529 Proszę o modlitwę za małżeństwo Łukasza i Agnieszki oraz za związek Agnieszki i Sławka.
Proszę o modlitwę za rodzinę Chomyszyn, Kołmakow, Puszczyków, Droszewskich.
Proszę o modlitwę za Bartosiaków , Dybińskich i Galarowiczów oraz wszystkich pracowników i
właścicieli zakładu Segla
-pozdrawiam serdecznie
Magdalena
530 Droga Święta Rito bardzo Cię proszę, błagam wstaw się/ uprość u Pana Boga, żeby Krzysio (
Misio Misiek) mnie kochał i był dla mnie kochającym, dobrym, wiernym mężem. Pomóż nam o danie
sobie drugiej szansy, żebyśmy pokonali przeszkody i przeciwności. Pokornie proszę o wyzwolenie
Krzysztofa od złych wpływów i złych mocy. Proszę o cud i dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
Proszę o wstawiennictwo w mojej intencji miłości K.S. do Mnie
Joasia
531 W intencji moich braci o zdrowie psychiczne. A
532 Ukochana Święta Rito, wejrzyj na prośby Twego czciciela. Andrzej
533 Proszę o opiekę św. Ritę nad moją córką Aleksandrą i Oza o spokój ducha i zdrowie.
534 Święta Rito,
Pocieszycielko strapionych. Błagam o opieką nad całą moją rodziną. Pomóż Dagmarze w sesji
egzaminacyjnej. Chroń moją ukochaną mamusię przed chorobami. Daj jej siłę do opieki nad
schorowaną babcią.
Alina

535 Oto intencje, które chcę przedstawić Bogu za pośrednictwem św. Rity:
O pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie;
O pokój w mojej rodzinie;
O siły i łaski dla mnie o zwycięstwo w walce z samym sobą, moimi wadami - a zwłaszcza z
wszechogarniającym, osłabiającym rozwój duchowy oraz intelektualny marazmem i lenistwem, oraz o
zapał do pracy nad sobą;
Dla Doroty o przezwyciężenie jej kryzysu wiary, Boże prowadzenie po właściwych drogach, Bożą
pomoc i opiekę dla niej, cnoty, łaski i siły potrzebne jej w walce z problemami, wadami, słabościami i
niewłaściwymi skłonnościami, przed grzechem i zejściem na złą ścieżkę;
W pewnej intencji;
Podziękowanie Bogu za znalezienie przeze mnie pracy i odzyskanie przez matkę renty.
Bóg zapłać,
Ł.M.
536 zgłaszam intencję: "O światło Ducha Świętego dla Ramona".
Z Bogiem,
jgm
537 proszę o modlitwę w intencji:
1. Przemiany serca i życia syna Macieja, jego dobroć serca, powrót do Boga , wiarę i pojednanie z
rodziną;
2. Dobrej szkoły dla córki Mai, jej zaklimatyzowania się w nowej szkole, powowodzenie w nauce i
nawiązania dobrych realacji i przyjaźni w szkole;
3. Poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji w nowym miejscu zamieszkania i cud własnego
mieszkania....
4. Zdrowia dla rodziców i w rodzinie;
5. Pojednania rodziców z moim mężem, wybaczenie mu....
6. Spokojnej i stabilnej pracy i powodzenia spraw służbowych;
7. Wybaczenia moich grzechów i zbawienia dla mnie i moich bliskich...
Bóg zapłać.
Św. Rito moja najukochańsza i niezawodna Święta, dziękuję za już wysłuchane prośby. Uwielbiam
Boga w Tobie. Święta Rito módł się za nami.
538 proszę o modlitwę za szybkie i bezbolesne zakończenie pewnej sprawy. Bóg zapłać.
agnieszka
539 św. Rito uproś u Pana, bym spotkała dobrego człowieka - by razem z nim iść dalej przez życie.
Bądź wola Twoja Jezu.
540 Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy o uzdrowienie. Jutro ma wyniki badań, oby były dobre.
Bardzo proszę bo choroba jest poważna
Pozdrawiam
Dorota
541 Droga Święta Rito bardzo Cię proszę, błagam wstaw się/ uprość u Pana Boga, żeby Krzysio (
Misio Misiek) mnie kochał i był dla mnie kochającym, dobrym, wiernym mężem. Pomóż nam o danie
sobie drugiej szansy, żebyśmy pokonali przeszkody i przeciwności. Pokornie proszę o wyzwolenie
Krzysztofa od złych wpływów i złych mocy. Proszę o cud i dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
Proszę o wstawiennictwo w mojej intencji miłości K.S. do Mnie
Joasia
542 Proszę Sw Ritę o zdrowie dla Władysława
543 Bogu znana intencja

544 Bardzo, bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w intencjach:
- o uzdrowienie córeczki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych;
- o uzdrowienie taty z choroby alkoholowej i agresji;
- o uzdrowienie relacji w rodzinie;
- o błogosławieństwo dla moich córek;
- o błogosławieństwo dla mojej działalności;
- o pełne nawrócenie dla mnie i moich bliskich i wielka miłość i wiarę.
Bóg zapłać, dziękuję.
Katarzyna
545 Święta Rito, dziękuję za wszystkie łaski, jakie otrzymałam od dobrego Boba za Twoim
wstawiennictwem. Proszę módl się za mną i moimi bliskimi oraz duszami czyśćcowymi. Święta Rito,
proszę Cię o łaskę dobrej i spokojnej pracy dla mnie oraz o łaskę małżeństwa z tym, którego Bóg
przeznaczył na mojego męża. Proszę o pomoc i odwagę na tej drodze dla mnie i dla niego. Proszę o
uzdrowienie dla siostry oraz pokój duszy i ciała dla moich bliskich i dla mnie. Proszę o łaskę
przebaczenia oraz o łaskę Nieba dla zmarłych bliskich i dusz czyśćcowych. Iwona
546 Święta Rito proszę Cię pmóż mi z Pawłem stworzyc dom i rodzinę. Niech nie ucieka przed
ślubem koscielnym i stworzy ze mna i córka dm niech uwierzy , ze Pan Bóg nam pobłogosławi.
Prosze wyjednaj mi ta łaske u Jezusa
gosia
547 Swięta Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji mojego syna Adama o zdrowie, dobre i
chrześcijańskie życie, odnalezienie prawdziwej,szczerej odwzajemnionej miłości i nie zapominanie o
tym co do tej pory było dla niego ważne a teraz odeszło na dalszy plan.
Ania
548 Cudowna Święta Rito, dziękuję za wszystko co otrzymałam przez Twoje wstawiennictwo do
Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej i proszę Cię o zdrowie dla córki M. i syna K. , oraz o
odnalezienie dobrego i kochającego męża dla M. , o znalezienie pracy dla siebie.
Proszę o potrzebne łaski dla całej rodziny . Św. Rito z całego serca Cię proszę chroń nas przed złem i
złymi ludźmi i opiekuj się nami każdego dnia. Serdeczne Bóg Zapłać.
WL
549 Droga Św. Rito, Panie Jezu dziękuję Wam...Proszę bądźcie z nami, z moją i Grześka Rodziną. My
wszyscy potrzebujemy łaski wiary, miłości, ufności do naszego Pana Jezusa. Św. Rito wspieraj nas,
módl się za nami. W tym miesiącu mam prośbę o modlitwę w intencji firmy Grześka, by zaczęła lepiej
prosperować, by mieli więcej klientów, zleceń,by nie musieli jej zamknąć, by pracownicy nie stracili
pracy. Panie Jezu Kieruj nami. Św. Rito módl się za nami.
Magdalena
550 ŚW.RITO patronko spraw trudnych,beznadziejnych błagam wyproś u Jezusa Ukrzyżowanego
łaski dla Łukasza uwolnienie z nałogu alkoholowego ,przemianę życia,opamiętanie zgodę w rodzinie,
by wszystko się poukładało,szczerz od złego ,kłopotów, by stał się dobrym człowiekiem ,spotkał na
swojej drodze kogoś dobrego ,by odmienił swoje życie.Niech Duch Św.oświeci , napełni
dobrem.Św.Rito dziękuję Ci za wszystko z całego serca że jesteś przy mnie za pomoc w trudnych
chwilach, wiem ze mnie wysłuchasz.ŚW.RITO Módl się za nami.
BÓG ZAPŁAĆ
z BOGIEM
Maria
551 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy (po bożemu)

552 Zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę do św.Rity o jej wstawiennictwo do Boga Najwyższego
w intencji uzdrowienia mojej siostry Kazimiery z ciężkiej choroby nowotworowej uleczenia jej z
powikłań po operacyjnych o łaskę powrotu do zdrowia i siły. podpisana E.M
553 Prosze o to aby Kochany Ojciec w niebie dał mi łaskę odnowienia znajomości z Danielem. O
zgodę między nami.
Ula
554 Święta Rito proszę Cię o powrót Marcina do domu. O rozwiązanie problemów finansowych w
mojej rodzinie . Proszę Cię aby pracodawca przedłużył synowi umowę o pracę.O spokój miłość i w
małżeństwie syna.
555 O Św. Rito dziękuję za tak widoczną pomoc memu synowi Andrzejowi i Jego rodzinie i proszę o
dalszą pomoc i opiekę . Cecylia
556 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o mniej stresów w życiu. O to by
mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który zostanie
jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..ŚW.RITO USŁYSZ NASZE BŁAGANIE!
Proszę o wewnętrzną przemianę mojego męża..
Karolina
557 Św. Rito proszę Cię, abyś wstawiała się u Boga za całą moją rodziną. Dziękuję też za łaski,
którymi Bóg obdarzał nas każdego dnia.
558 proszę o modlitwę o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Kai, dla rodziny Wróbli i
Olejników, o zdrowie dla Małgosi, o zdrowie dla Magdy, o zdrowie dla Witka, o udaną terapię,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Marii, o rozwiązanie trudnej sprawy Łukasza, o zdrowie dla
Doroty i jej nienarodzonego dziecka.
Dziękuję!
559 SW RITO pokornie proszę o opiekę nad naszą rodziną Marysią Barbarą i Grzegorzem. Pomóż
nam rozwiązać wszystkie problemy i kłopoty naszej rodziny TOBIE wiadome.
Bądź nam tarczą obronną we wszystkich przeciwnościach jakie na nas spadają w życiu i niech się we
wszystkim dzieje wola Boża. JEZU UFAM TOBIE.
Grzegorz z rodziną
560 Błogosławieństwo Boże dla Lissy do tańczenia w balecie, wola Boża dla niej i wszystkich, którzy
są z niej związani, opeka Matki Bozej i wszystkich swietych
Błogosławieństwo i miłosierdzie Boze dla wszystkich, którzy powstrzymują Lissę od tańczenia i
zazdrościć jej, zwłaszcza dla Anny, Niny, opeka Matki Bozej i wszystkich swietych
Wieczny pokój dla Janiny
561 Święta Rito, Patronko od spraw Najtrudniejszych, z wielką wiarą w to co dobre, chciałabym CI
podziękować, za każda pomoc, za każdą nawet najdrobniejszą łaskę. Święta Rito, czuję Twoją opiekę
i wiem, ze pomagasz dokonać mi dobrego wyboru. Dziękuję Ci za wsparcie każdego dnia. Dziękuję
Ci, że w pracy jestem najlepsza w całej Polsce, dziękuję CI za obroniony tytuł magistra. Dziękuję Ci
za zdany egzamin na 5. dziękuję Ci, że dostałam się na studia doktoranckie w Trondheim. Dziękuję Ci
za miłość wszystkich jaka mnie otacza, dziękuję Ci za radości każdego dnia, za to ze mam cudowną

rodzinę, cudownego narzeczonego, za to ze na mojej twarzy każdego dnia gości wielki usmiech, za to
ze pienądze do mnie same trafiaja, za to ze zarabiam miliony, za to ze podróżuje po świecie, za to ze
jestem zdrowa psychicznie i fizycznie. Dziękuję Ci za mojego wspaniałego brata, który mi pomaga
zawsze, dziękuję za małe i duze rzeczy, za radości zewsząd płynące, za to ze jestem juz na tyle
samodzielna, aby wpaniale poradzić sobie w nowym kraju. Dziękuję za zdrowie, dziękuję za zycie.
Dziękuję za moje nowe BMW x6 w kolorze białym. Dziękuję za moje nowe piersi, za moje motorki,
za duze i małe sukcesy. za to ze mam swoje biuro nieruchomości i 100 agentów pod sobą. Dziękuję za
to, ze mam wspaniała pracę. Dziękuję za to ze jestem non stop szczęśliwa a nad moją głową
rozposcierają sie piekne promienie sloneczne. Dziękuję Ci za każdego dobrego człowiek. Który wnosi
cos pozytywnego w moje zycie. Dziękuje za radość. Ja doceniam to co ma, I dziekuje za to co
otrzymam, Za miłość Magne, za radośc, za cudowną atmosferę, za to ze jestem najlepsza, nie wazne
czy w kraju czy za granica. Dziękuję.
562 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone. O pomoc w
remoncie i pomyslne zakończenie najmu.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci i aby dzieci się nie kłóciły.Prosze dla córek aby miały
dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami..
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w nowej pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w
pracy /na parter/ i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i
reszta pracowników i aby mnie doceniano.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania. Prosze o Rodziców, o zdrowie.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
O powrót Rodziców do zdrowia po stracie pupila/kota-szczególnie dotyczy to mamy.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
563 Św. Rito proszę Cię o zgodę i porozumienie w rodzinie mojej przyjaciółki.
Renata
564 Proszę o dołączenie intencji o szczęśliwe rozwiązanie problemów dla S. i Błogosławieństwo dla
Najbliższych.
Sabina
565 Bogu znane intencje
566 O Św. Rito dziękuje za łaski i cuda wyjednane, za to że zaakceptowaliśmy naszego synka mimo
jego niepełnosprawności, naucz nas każdego dnia Panie cieszyć się jego obecnością i pomóż dzwigać
krzyż każdego dnia z radością i miłością do Ciebie Panie.
Proszę Cię Św Rito również o szczęśliwą operację dla mojej mamusi, uproś dla niej odwagę, spokój i
siłę odwagę.

Bądź uwielbiona wstawienniczko w trudnych sprawach.
Marzena Konrad i Szymuś
567 Proszę o zdrowie dla moich dzieci, szczęśliwy rozwój ciąży, nawrócenie dla Karola i zdrowie dla
Aleksandry oraz uzdrowienie Danuty i szczęśliwe powroty do domu dla Karola, Marzenny,
Małgorzaty.
568 proszę o modlitwę w intencjach:
- o dwie lokatorki
- o łaskę pracy, w zawodzie,
- o dobrego męża, jeśli to jest wolą Boga
- o łaskę zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego, oraz o łaskę uwolnienia od złego ducha
- o potrzebne łask dla Elżbiety, Mateusza, Witktka
Prosi Agnieszka
569 Sw.Rito dziekuje za otrzymane łaski.Oddaje Twojemu wstawiennictwu moje problemy
zdrowotne.
Marta
570 Święta Rito z całego serca dziękuję za dotychczasowe dobrodziejstwa. Pokornie błagam o
całkowite uzdrowienie. By objawy które odczuwam ustapily A wyniki badań które mam na początku
lipca były bardzo dobre i nie wykazały niczego złego. Bym znów mógł rozpocząć dobre życie. Proszę
także o zdrowie i pomyślność dla moich rodziców oraz Eli i jej rodziny. Pani Magdy i jej rodziny. Julii
i jej rodziny. Przemka i jego rodziny. Wojtka i jego rodziny. Oraz dla Kornelii. Z całego serca
dziękuję. Przemek.
571 Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę i wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę Cię o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Józefa, zgodne, szczęśliwe i
trwałe ich małżeństwo oraz o zdrowe potomstwo dla nich.
Proszę również o radość życia wiecznego dla mamy Ireny i teścia Bolesława.
Proszę Cię Święta Rito, wstaw się za mną w intencjach Tobie i Bogu wiadomych.
Święta Rito, proszę Cię o szybki powrót do zdrowia mojego ojca.
Twoja czcicielka Kasia
572 Święta Rito,
Błagam Cię o zdrowie.
Katarzyna
573 Proszę Cię Boże za pośrednictwem św Rity o bardzo dobry wynik egzaminów dla Syna Pawła,o
Jego dobre wybory życiowe,o większą wiarę ,zdrowie i dobrze spędzony czas wakacyjny.
Dla Syna Marcina o mądrość życiową,dobre decyzje,zdrowie,o większą wiarę w Boga.
Dla męża o zdrowie,siły i miłość ...
Lidia
574 Św. Rito spraw, abym dzięki wykształceniu i osobowości dostała lepsze, bardziej odpowiedzialne
stanowisko, które pozwoli mi się rozwijać i będzie jeszcze lepiej płatne niż dotychczas w obecnym
miejscu pracy. Aby przełożona po raz kolejny mnie doceniła, obdarzyła zaufaniem, sympatią,
traktowała mnie poważnie, abym zawsze mogła liczyć na jej pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyła
raz jeszcze moje starania, umiejętności i poleciła mnie komu trzeba w sprawie awansu. Aby liczyła się
z moim zdaniem i zabiegała o mnie. Aby traktowała mnie inaczej niż innych, aby nie wykorzystywała
mnie do swoich celów, ale współpracowała ze mną fair. Abym wysunęła się na pozycję lidera tego
zespołu i aby pojawiła się między mną a kierowniczką szczera i prawdziwa więź przyjaźni.
Proszę Cię aby poprawiła się moja sytuacja materialna jak i mojej rodziny, aby wszyscy mieli pracę, a
także, aby problemy, które są wokół mojej osoby i rodziny zniknęły, a cała moja rodzina żyła w
zdrowiu, szczęściu, pomyślności i zgodzie. Dziękuję Ci za pomoc.

Katarzyna
575 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać
Joanna
576 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.
577 Św. Rito, wstaw się proszę za mną u Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tej intencji, w
jakiej modliłam się Nowenną Pompejańską w ciągu ostatnich miesięcy.
K.
578 Polecam Bogu wszystkie stałe intencje mojego serca, a szczególnie proszę o wypełnienie woli
Bożej, o mądre i dobre decyzje, które doprowadzą mnie do nieba i o miłość, pokój, zgodę w rodzinie.
Proszę o zdrowie dla nas, o dobrą pracę w Polsce, świętość i zbawienie. Polecam również dusze w
czyśccu cierpiące. Bóg zapłać.
Pokój&Dobro
Justyna.
579 Bardzo proszę o modlitwę za uwolnienie mnie z zatwardziałości serca i O łaskę zdrowia
psychicznego .
580 Św Rito pomóż proszę
581 Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kłopotów finansowych.
582 Za mamę o dar wytrwałości w walce z nałogiem oraz za siostrę o powrót ze złej drogi życia.
583 Za Annę i jej bliskich
584 Proszę Cię Święta Rito o uzdrowienie mojego życia.
585 Drogie siostry bardzo proszę o modlitwę za mnie. Za waszym pośrednictwem i pośrednictwem
Św. Rity proszę wstawcie się do Jezusa Chrystusa o moje zdrowie. Proszę o całkowite wyleczenie z
choroby jaką jest rak szyjki macicy. Szykuje się na radiochemioterapię i bardzo się boję. Wielokrotnie
modliłam się tu o szybki powrót do zdrowia w intencji bliskich i zostałam wysłuchana. Wierzę że siła
którą ma w sobie Pan Bóg sprawi że i moich modlitw w mojej sprawie wysłucha.
Ojcze Nasz któryś jest w niebie święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w
niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen.
Bo Twoje jest królestwo potęga i chwała na wieki wieków Amen.
Powierzam Bogu moją prośbę o zdrowie. Święta Rito proszę Cię, abyś dodawała mi otuchy w tych
trudnych chwilach i abyś pomogła mi poprzez modlitwę wrócić do zdrowia.
Kasia
586 Sw.Rito

Znów zanoszę do Ciebie prośbę o pomoc w moim życiu, dałam mężowi szanse na naprawę
małżeństwa po zdradzie 2 letniej z której jest dziecko, którego ja przez 18 lat nie otrzymałam od Boga
ale mój mąż dalej mnie nie szanuje dalej mną manipuluje i okłamuje, ja Sw Rito nie mam już sił nie
jestem tak silna jak Ty byłaś kiedy Twój mąż Ciebie upokarzał, dlatego proszę pozwól mi abym miała
siłę odejść od męża który mnie nie szanuje , kłóci się ze mną o pieniądze pomimo że zarabia 4 razy
więcej, nie dba o mnie o moje uczucia o mój szacunek. Zrównał mnie z błotem zdradzając mnie a
teraz żyje i robi wszystko tylko dla dziecka że zdrady. O mnie już zapomniał nawet nie stara się
zadbać dobrym słowem nigdy nie usłyszałam słowa przepraszam z głębi serca za to co zrobił naszej
miłości dlatego proszę pomóż mi podjąć dobra decyzję i zacząć żyć bez łez stresów i poniżania.
Błagam SW. Rito
Niedoszła mama
587 Św. Rito błagam Cię, pomóż mi, by mój wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej został
pozytywnie rozpatrzony przez Prokuratora Generalnego oraz by po jej wniesieniu Sąd Najwyższy
wydał sprawiedliwe dla mnie postanowienie - Jola
588 proszę o zdrowie dla Leszka lepsza prace i przemiane serca Julii łaski dla rodziny Prosi Ania
589 Dziękuję Ci św Rito za wstawiennictwo, błagamy Cię wstaw się za nami, żeby udało nam się
zostać rodzicami, żeby nasze starania zostały uwieńczona upragnioną ciążą. Błagamy Cię wstaw się za
nami do najświętszej Panienki.
I.B.
590 Świeta Rito dziękuje za wyproszone łaski
i prosze o zdrowie dla mnie i moich rodziców
proszę mam pracę 9 b i 9 ch w mojej szkole P nr 2 im TK w P
proszę wyciszam konflikt z DB
RS jest dla mnie miła i dotrzymuje słowa
jestem chroniona podczas prowadzenia samochodu, samochod jest sprawny i bezpieczny
aak
591 Święta Rito, poprzednim razem dziękowałam za wszystko co dobre mnie spotkało tym razem
ośmiele się prosić. Gorąco proszę o to aby moje dolegliwości okazały się nie groźne.
J.K
592 Święta Rito,
Przede wszystkim pragnę Ci podziękować za to, że rok temu dałaś mi wsparcie w zmianach na kilku
płaszczyznach w moim życiu. Dziękuję za wszystko: za wspaniałego chłopaka, za pomoc w podjęciu
decyzji o zmianie zespołu. Niczego nie żałuję, mam więcej czasu dla innych i siebie oraz mam przy
boku osobę, na której mogę polegać.
Proszę o pomoc i błogosławieństwo na co dzień. Zarówno jeśli chodzi o mój związek, o zdrowie i
życie zawodowe.
Jeszcze raz dziękuję.
593 Święta Rito uproś, proszę, łaskę , by Miłosz zdał egzaminy zawodowe i odnalazł się w pracy za
granicą oraz, by Pan postawił na jego drodze życzliwych ludzi.
594 Św. Rito proszę wstaw się za nami u Pana aby rozwiązały się nasze problemy rodzinne, znikły
kłótnie i nieporozumienia, aby dzieci szanowały rodziców. Otocz opieką naszego wnuczka Filipa, o
którego modliliśmy się za twoim pośrednictwem, Módlmy się, o Pani nasza
Maria
595 Proszę św.Rito wybłagaj dla mnie łaskę uniewinnienia w sprawie sądowej, o przypływ gotówki
na spłatę adwokata, oraz proszę także o łaskę macierzyństwa dla mnie.
Twoja czcicielka Lidia

596 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.
597 Bardzo proszę o modlitwę za 4 - letniego Henryka, o łaskę zdrowia.
Dziękuję!
Ewa
598 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem bardzo proszę o potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny, a w
szczególności o:
- udane, wesołe i piękne wakacje, o wyjazdy i przygody, udany pobyt w Hiszpanii
- więcej pieniędzy dla nas, lepsze zarobki dla mamy i taty
- zdrowie i długie życie dla rodziców i dziadków
- pomyślną obronę, zakończenie studiów i otwarcie nowego, pięknego etapu w życiu
- przyjaciół, znajomych i większą radość i otwartość dla mnie; bym nie czuła się samotna i nudna
- więcej radości dla mnie, pogodę ducha i wiarę oraz nadzieję; o miłość i szczęśliwą rodzinę dla mnie
Bóg zapłać!
h.
599 Św. Rito proszę Cię wstaw się za mną u Pana Boga w intencji zdania pomyślnie wszystkich
egzaminów oraz obrony licencjackiej, a także pomóż mi proszę w znalezieniu dobrej pracy.
P.
600 Święta Rito,
proszę o zdrowie dla mamy Haliny, udany wyjazd syna Olka do pracy, wyciszenie mojej depresji i
uspokojenie w związku z Mariuszem, Bóg zapłać, Sylwia
601 Za wstawiennictwem św. Rity proszę Cię Boże Wszechmogący oświeć moje serce i umysł
podczas egzaminów na sesji i obronie pracy dyplomowej. Wierna czcicielka Paulina
602 Serdecznie proszę o modlitwę: o uwolnienie mnie od działania ducha nieczystego , od nieczystych
myśli i odczuć. Bóg zapłać
603 Św.Rito dziękuję za otrzymane łaski proszę Cię o cud uzdrowienia mnie z cięzkiej choroby dobre
wyniki badań ,o łske trzeźwości i przemianę serca dla męża i szwagra Krzysztofa o zdrowie dla Mari
,Gabrysi ,Weroniki ,o szczęsliwy zabieg dla Natalii ,o zdrowie dla całej rodziny,o silną wiarę zdrowie
i potrzebne łaski dla Przemka, Kasi,Olka i Patryka,aby Gabrysia i Adrian dostali kredyt na zakup
mieszkania.
-Danuta
604 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji pomyślnie zdanych egzaminów mojej córki w trakcie
bieżącego semestru na studiach. Proszę o potrzebne jej zdrowie, siły , wytrwałość i bezpieczeństwo
oraz Bożą opiekę na następny rok studiów. Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.
605 W intencji znanej Bogu.
606 Zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę i opiekę Boża nad całą moją rodziną. O zdrowie Zuzi
.Miłosza .dzieci moje .zięcia .synowej oraz meza Zbigniewa.o wiare dzieci i spokojna starość
mamy.oraz za mnie żebym tak się nie zamartwiala o wszystko .o spokój mej duszy.szczęść Boże.
Zofia

607 Św. Rito, proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, a także o światły umysł dla mojej
córki i synowej oraz wnuków, aby pozdawali wszystkie egzaminy. Proszę o wstawiennictwo do Pana
Boga w sprawie mojej córki, aby obdarzył ją upragnioną córeczką.
Dla mnie proszę o dar miłości, abym poznała jeszcze mężczyznę, z którym ułożę sobie szczęśliwe,
pełne miłości i zrozumienia życie.
608 O Boże Błogosławieństwo w intencji dzieci. O pokonanie trudnych momentow życia. Bóg zapłać
609 Błagam w intencji mojego małżeństwa. Bóg zapłać! Magdalena
610 Intencje do Św. Rity w czerwcu.
Św. Rito Patronko ludzi potrzebujących pomocy, dziękując za otrzymane już łaski zwracam się do
Ciebie z następnymi prośbami o wstawiennictwo i wyjednanie ich u Boga:
- Proszę Cię bardzo o łaskę zdrowia dla mojej siostry Walentyny.Dopomóz aby podczas podróży w
czerwcu niczego złego sie nie zdarzyło, aby szczęśliwie dojechała na miejsce i szczęśliwie później
wróciła do domu.
- Proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Anny, o to by zniknęła torbiel na jajniku, aby mogła zajść w
ciążę, donosić ją szczęśliwie do końca i urodzić zdrowe dzieci.
- Proszę o łaskę zdrowia Mateuszowi aby zniknęła woda z uszu i więcej się nie pojawiała, aby zaczął
dobrze mówić bez jąkania się, aby niepotrzebna była operacja.Trzeci migdał również niech sie nie
powiększa.
- Proszę o dar zdrowia dla mojej Mamy, aby ustąpił ból nóg, bioder,aby mogła dalej wciąż sama
chodzić i aby poprawił się wzrok.
- Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojego męża, aby odzyskał słuch.
- Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie.
- Proszę o łaski potrzebne moim synom , aby zamierzenia poszły w dobrym kierunku i zostały bez
problemu zrealizowane.
- Proszę o łaskę zdrowia dla Oli, aby alergia zniknęła oraz jej skutki.
- Proszę o pomoc moim wnukom podczas wakacji, miej ich w opiece.
- Proszę o opiekę nade mną i moim mężem podczas pielgrzymki do Fatimy, abyśmy szczęśliwie cali i
zdrowi dolecieli do Matki Boskiej Fatimskiej i później cali i zdrowi wrócili do domu.
Bóg zapłać!
M.
611 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki. Niech lekarze
znajdą przyczynę pogarszających się wyników krwi i zastosują skuteczne leczenie.
Małgorzata
612 Bardzo prosze o modlitwe w intencji mojego synka ktory ma genetyczna chorobe I majac 5 lat nic
nie mowi.
Prosze Boga o dar mowy I madrosci dla niego kazdego dnia
Prosze o modlitwe za mojego Mikolajka.
Bog zaplac
Agnieszka
613 Prosze o modlitwe za moja rodzinę .W szczegolnosci za męza i dzieci.O zdrowie i poukładanie
spraw zawodowych.Duchu Swięty chroń moją rodzinę
joanna
614 Proszę..
Tomasz
615 Św. Rito pomóż mojej córci Julii w wiadomej tylko Tobie sprawie.

616 Św. Rito! Proszę Cię o wybłaganie łaski uzdrowienia z nałogu palenia oraz innych zniewoleń dla
Wojciecha.
617 Proszę o datowanie win i kar dla śp.Dawida Młodzikowskiego i łasķę Nieba.
618 Święta Rito,
dziękuję za opiekę i wsparcie w bardzo wielu trudnych sytuacjach. Dziękuję za to, że mnie
wysłuchujesz.
Proszę o zdrowie dla mojego przyjaciela - o uzdrowienie go z ciężkiej choroby. Proszę o zdrowie dla
moich rodziców i o błogosławieństwo w pracy. Proszę o to, żebym nie straciła pracy.
Gosia
619 Ukochana św. Rito,dziękując za wszystko to co za Twoim pośrednictwem otrzymałam z
najwiekszą ufnaścią proszę Cię o Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię w intencji mojej córki Hani,
pomóż jej rozwiązać problemy których my sami rozwiązać nie umiemy. Nieustannie błagam Cię o
pomoc w beznadziejnej sprawie mojej mamy i pana Andrzeja... błagam Cię o dobrotliwa św. Rito
zaopiekuj się nimi...pomóż im żyć....Proszę czuwaj nad moim mężem pomoz mu znalesc nowa godna
prace.... Pomóż mi poradzić sobie ze wszystkimi zmianami jakie w najbliższych miesiącach mnie
czekają....Błagam Cie św. Rito pomóż nam podjać słuszną decyzję dotyczącą naszej przyszłości tak
aby była ona zgodna z Bożą Wolą.... Błagam Cię nie opuszczaj nas... Wierze w Twoje
wstawiennictwo i ufam że nam pomożesz.
Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
620 PROSZĘ O DAR MACIERZYŃSTWA, ŁASKĘ BYCIA RODZICEM I O ZDROWIE
621 Św. Rito! Wyjednaj u Pana łaskę nawrócenia dla Marcina B.
622 Proszę o lepsze zdrowie dla mojej mamy , mojego brata i dla mnie . O nawracanie się księży i
osób . Marzena
623 Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Anny, o opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego
w rozwiązaniu trudnych spraw w jej życiu.
624 SW Rito ratuj mojego męża od zasadzek złego, ratuj moje dzieci i proszę za Twoją przyczyną o
uzdrowienie mnie z raka jeśli jest taka wola Boża
Niech będzie Bóg uwielbiony
625 Święta Rito,
po pierwsze dziękuję za Twoje wstawiennictwo u Pana w sprawie mojego za mąż pójścia. Dziś
dziękuję za mojego narzeczonego i za dzień naszego ślubu.
Proszę z całego serca, wypraszaj dla nas potrzebne łaski w czasie przygotowań do ślubu oraz dla
naszego małżeństwa.
Maria i Mateusz
626 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża Romka niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech wyzbędzie
się nałogu. Proszę aby syn Tomek dostał się do wybranej szkoły i żeby sobie poradził z nauką. Proszę
o podwyżkę w pracy i docenienie przez szefa. Proszę również aby znalazły się moje kolczyki. Miej w
opiece całą moją rodzinę. Dziękuję bardzo za dotychczasową opiekę za awans męża, i bierzmowanie
mojego syna. Święta Rita dziękujemy i powierzamy się Tobie.
M.

627 Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moich Bliskich. O Światło Ducha Świętego, o Boże
prowadzenie, pomimo licznych grzechów. O siłę, moc i męstwo w każdej chwili. Proszę też o dobrą
śmierć i dziękuję za każdy dotychczasowy moment i każdą chwilę w tym życiu, nawet jeśli jeszcze
wszystkich nie rozumiem. Tylko Tobie się Boże oddaję.
Z Panem Bogiem,
Bóg zapłać!
Marcin
628 Pragnę podziękować za wszystkie łaski jakie otrzymałam od Pana Boga za
pośrednictwem św. Rity w szczególności za dobre wyniki które dziś otrzymałam i nadal proszę o jej
wstawiennictwo o błogosławieństwo Boże dla mnie i mojej rodziny
bł. dla mojej córki Leokadii i obronę pracy magisterskiej.
Proszę cię św. Rito o łaski dla mojego rodzeństwa, a w
szczególności dla sióstr i ich rodzin aby wyszły z z długów i
komorników, Reni żeby ją nie eksmitowali z
domu . Dla moich przyjaciół Krystiana aby znalazł dobrze płatną prace.
Najdroższa św. Rito pamiętaj też o mnie aby dostała lepszą płatną pracę , spłaciła kredyt.
Ukochana Rito zmiłuj się i wstawiaj u Pana Boga za dusze czyśćcu cierpiące.
629 Proszę św. Rito o wstawiennictwo, o zdrowie małej Marysi, o szczęśliwy przebieg operacji i
uzdrowienie.
630 Święta Rito proszę Ciebie wstawiaj się do Boga w następujących intencjach:
1. Za moją córkę, aby dostała dobrą pracę.
2. Za mojego syna, żeby otrzymał umowę o pracę na czas nieokreślony i podwyżkę.
3. Za mnie, aby lekarze przyznali mi urlop dla poratowania zdrowia.
Joanna
631 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie naszej córeczki i naszego małżeństwa. Urszula i Grzegorz
632 Rito dziękuję za Twoje wsparcie. Proszę o uwolnienie mojego Męża od nieopanowanego
wybuchu gniewu i agresji oraz spozywania alkoholu. Wiem że w każdej chwili mogę liczyć na Ciebie
a modlitwa daje mi poczucie ze bedzie lepiej. Karolina
633 Święta Rito wspieraj mnie dalej. Dziękuję za to co mam.
Pomóż K. Sprzedać auto . Niech mnie w końcu docenia w pracy. Żebym dostała umowę na stałe w 1. I
niech mi się tam dobrze pracuje.
Żebym obroniła mgr, przeszła plagiat.
Niech K. Jedzie do Szwecji do pracy, a S. I M. Niech zaczną pracować wspólnie. Pomóż mi Rito
634 Za M&M
oraz Olę o wszekie dobre natchnienia Ducha Sw
635 O bardzo. dobre podejmowanie decyzji wg woli Bozej
SW. ROTO przyczyn się Ty do uporządkowania mojego życia wg woli Bozej
Ania
636 Błogosłwiona Świeta Rito! proszę Cie o wstawiennictwo u Pana Boga Naszego o dar
macierzyństwa dla mnne i zdrowie dla mojego męza,braci i rodziców
637 prosze o wlaczenie następujących intencji do nowenny:
- o zdrowie dla mamy Małgorzaty
- o potrzebne łaski dla rodziny Gąbków i Miszczaków
- o zdrowie dla Łukasza i jego taty
- o bezpieczna podróż dla Rodziców oraz Pawła Oli i Magdaleny

- o dobrego męża dla Asi Justyny i Magdaleny
638 Św. Rito proszę wyproś u Najwyższego łaski dla mojej całej rodziny oraz spraw aby rodzina B.
dała nam spokój, przestała mnie nękać i szantażować. Proszę aby nigdy nie wydali sekretu który mnie
dotyczy bo zniszczyłby moje zycie i moich bliskich. Niech moja córcia dozna wreszcie spokoju i ma
same dobre osoby wokół siebie.
M.

