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Intencje z dnia 7 czerwca:
559 Błagam Cię Sw. Rito, ulubienico Pana, wypros u Pana łaski potrzebne mojemu synowi i córce.
Syn troche sie pogubił. Wprowadz go na dobra drogę. Dla mojej córki proszę o stabilizacje życiową.
Niby nic a mota sie a mnie serce peka. Błagam o łaski dla nich. Wysłuchaj mnie. i pomóż. Bóg zapłac.
Marta
560 Go5rąco proszę o modlitwę o zdrowie dla Zofii
561 Św.Rito proszę wysłuchaj mojej prośby, bo sama sobie nie poradzę.
562 Św.Rito proszę Cię,żeby w pracy się poukładało <3
563 Za przyczyną sw. Rity proszę o dobrego męża oraz o zdrowie dla Mamy i cioci.
Terenia
564 *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 i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
565 Proszę o dar zdrowego potomstwa dla nas, dla wszystkich z róży rozancowej oraz dla Ilony,
Klary, Kasi
566 Proszę o zdrowie dla moich dzieci, uzdrowienie mnie, wszelkie łaski dla dzieci, których
potrzebują, o długie, szczęśliwe i zdrowe życie dla nich. Proszę o zdrowie dla mnie, Karola, Marzeny,
Danuty, Waldka, Jacka, sióstr i ich dzieci, długie szczęśliwe życie dla nas, uzdrowienie z nałogów,
aby nikogo z nas nie dotknął nowotwor. Proszę o nawrócenie Karola i wszystkich najbliższych. Proszę
o poprawę mojego charakteru, o umocnienie wiary, miłości i nadziei. Uzdrowienie Danuty z bolu,
uzdrowienie Amelki, życie wieczne dla wszystkich w czyśccu cierpiących, szczególnie za Olą i
najbliższymi. Uzdrowienie dla Moniki oraz za wszystkimi dziećmi na całym świecie żeby nigdy nie
były krzywdzone, zabijane i zawsze były kochane. O uratowanie naszej ojczyzny i całego świata przed
szatanem.
567 Proszę o potrzebne łaski i zdrowie dla naszej Rodziny, aby Julia wyzdrowiała z alergii i
swędzenia, a Marysia z kataru i refluksu, aby Zespół Downa nie utrudniał jej w życiu i mogła nauczyć
się prawidłowo rozmawiać.
568 Święta Rito,
Proszę módl się za zmarłymi:
ś. p. Zofią Smoleńską,
ś. p. Janem Sidorczykiem,
ś. p. Heleną Mączyńską,
ś. p. Bogusławem Gołębiewskim,
ś. p. Danielą i Mieczysławem Romanowskimi,
ś. p. Andrzejem Kinasiewiczem,
ś. p. Lucyną Matuszowic,
ś. p. Bogusławem Bieńkowskim,
ś. p. Anną Trześniowską,

ś. p. Anną Seroczyńską
ś. p. Stanisławą Pokulniewicz
ś. p. Barbarą, Mieczysławem i Andrzejem Zawadzkimi
ś. p. Hanną i Mieczysławem Brzozowskimi
ś. p. Mieczysławem i Danielą Romanowską
oraz
ś. p. zmarłymi z rodziny Fuksiewiczów, Poncyliuszy i Smoleńskich.
Niech za Twoim Orędownictwem ich dusze wejdą do Królestwa Niebieskiego!!!!!
569 Proszę o powrot do zdrowia albo o siły w walce z chorobą dla małego Igorka
570 Święta Rito, dziękuję za wyproszone łaski, miej w pamięci moją osobę, nadal proszę o
wstawiennictwo w sprawie mojego męża, żeby już nigdy nie zdradzał i dbał o nasze małżeństwo.
Proszę również o wstawiennictwo w sprawie mojej przyjaciółki, żeby nikt między nami nie mieszał,
żeby zauważała osoby które chcą nam zaszkodzić... dziękuję Magda
571 Proszę o modlitwę w intencji udanej operacji wszczepienia rozrusznika do serca dla Julii Braun. O
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej.
572 ŚWIĘTA RITO BŁAGAM CIĘ O URATOWANIE MOJEGO MAŁŻEŃSTWA, PROSZE
WYSŁUCHAJ MNI EŻEBY MÓJ MĄZ MAREK WYCOFAŁ POZEW O SEPARACJE ,
POGODZIŁ SIĘ ZE MNĄI POZWOLIŁ MI WRÓCIĆ DO DOMU. ŻEBY POMYŚLAŁ O
ZAŁOŻENIU RODZINY.
ŚWIĘTA RITO PROSZE TAKŻE O ŁASKĘ UZDROWIENIA DL AMOJEJ MMAY Z CHOROBY
NOWOTWOROWEJ. ZABIERZ JEJ BÓL Z KTÓRYM SIĘ ZMAGA.
PROSI BOGUMIŁA
573 Święta Rito proszę cię o łaskę wiary. Gdzieś się pogubiłam, na wszystko brak czasu.
Prosze również o zdrowie, miłość i szacunek w mojej rodzinie. O własny dom pełen miłości.
574 w intencji Anny ...o uzdrowienie trudnej sytaucji finansowej .
575 proszę o modlitwę o nowa prace lub odwagę do założenia własnej działalności, i za moja rodzine
meza i dzieci o łaske wiary nadziei i miłosci. Sabina
576 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję Ci za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,
wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę. Broń nas przed
tymi, którzy nas krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna) aby się kochały i pomóż im
uwierzyć w siebie abyśmy ukierunkowali ich w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam podejmować
dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Aby mój syn Olaf pomyślnie dostał się do dobrego liceum.
Danuta
577 Dziękuję Święta Rito za łaski, które wymodliłaś w intencji mojej rodziny.
Święta Rito proszę módl się o potrzebne łaski a w szczególności o zgodę w rodzinie a także bardzo
proszę o szczęście i pomyślność dla Wojciecha.
Święta Rito z Cascia, módl się za nami!
Bóg Zapłać
Dorota
578 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo u Boga w intencji Kasi o uzdrowienie z raka i depresji

579 Droga św. Rito, dziękuję za Twoją pomoc i otrzymane łaski. Proszę Cię o dalszą opiekę, o
zdrowie dla mojej mamy, pomyślne zaliczenia w sesji dla moich synów, pomoc w załatwieniu
praktyk, o wiarę, nadzieję i miłość, powierzam Bogu i Tobie ,św. Rito moją intencję.
580 Św, Rito bardzo Cię proszę o zdrowie dla całej rodziny , proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla
mojej córki , zdrowe dzieciątko które się ma narodzić. proszę o uwolnienie mojego męża z nałogu
alkoholowego. Za wszystko dziękuje .AF
581 Proszę o modlitwę w intencji rekolekcji, które wraz z mężem mamy poprowadzić w czerwcu.
Niech Duch Św. przez nas działa i uzdalnia uczestników do przyjęcia wszystkiego, czego sam pragnie,
582 Św. Rito proszę o umorzenie śledztwa dla mego brata Pawła i by ojcu Czesławowi nie odwiesili
kary pozbawienia wolności oraz by brat nie stracił prawa jazdy i by skasowano bratu i ojcu wyrok w
sprawie II 627/17
583 Św Rito proszę wstaw się w mojej intencji u Pana Jezusa . Proszę o zakończenie remontu i
pozyskanie środków finansowych .Jezu ufam tobie Ty się tym zajmij
584 Św Rito oredowniczko nasza błagam cię o wypros u Pana Naszego łaskę zdrowia dla mnie i
uwolnienie mnie od tych strasznych dolegliwości. Marlena
585 Bardzo proszę o modlitwę cudu ozdrowienia dla mego męża.
586 Świeta Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę Cię mniej mnie w swojej opiece i moje
Dzieciątko które noszę pod secem czuwaj nad nami.
587 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców oraz dzieci i dziękujemy za dotychczasową
opiekę.
Twoja czcicielka
588 proszę o modlitwę za ś.p. Stanisława w trzecią rocznicę śmierci.
Bóg zapłać,
Katarzyna
589 Święta Rito dziękuję za mojego kochanego, zdrowego synka którego nam podarowałaś. Wszyscy
wiemy, że Tobie go zawdzięczamy. Jeśli jest taka wola Boża, prosimy o kolejne dziecko, a Bóg
zawsze wybierze najlepszy czas za nas na realizację naszych marzeń.
Bardzo dziękuję, zawsze będę dziękować za ten wspaniały dar.
Dla rodziców proszę o życie, zdrowie i pozytywne nastawienie.
Boże ufam Tobie
Ania
590 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego Męża, o nasze nawrócienie i uratowanie naszego
małżeństwa, a także o pojednanie w rodzinie.
Proszę także o pomoc w dobrym rozwiązaniu sporu z byłym pracodawcą.
Bóg zapłać za modlitwę.
Ola
591 intencja do sw Rity nowenna czerwcowa, intencja o opieke boska i wstawiennictwo w zyciu
codziennym i w znalezieniu lepszej pracy
592 Proszę Św. Ritę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny oraz o dobra pracę dla mnie. M.Ż.

593 Święta Rito, wspieraj mnie proszę modlitwą o zmiany w moim życiu. Pomóż mi proszę znalezc
dobrego partnera/męża bo nie chcę spędzić reszty życia w samotności. Opiekuj się mną i wyproś
potrzebne łaski. Agnieszka
594 Alicja: Kochana św.Rito dziękuję za Twoją opiekę.Bardzo Cię proszę nie opuszczaj mnie
,wysłuchaj moich próśb.Pomóż mojej mamie w zdobyciu większej sumy pieniędzy abyśmy mogli
szybko ukończyć budowę .Proszę też o rozwagę,odwagę i pewność w prowadzeniu auta.Opiekuj się
moimi najbliższymi.
595 Przez wstawiennictwo świętej Rity pragnę upraszac Naszego Pana Jezusa Chrystusa o łaskę
wysluchania mojej modlitwy.
596 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji szybkiego znalezienia przez Waldemara nowej pracy, takiej która da mu satysfakcję,
zadowolenie i godny zarobek.
Pomóż nam Święta Rito w przezwyciężeniu kryzysu, który jest między nami. Daj nam siłę i chęci do
tego abyśmy oboje pracowali nad poprawą naszej relacji.
Agnieszka
597 Święta Rito!
Za Twoim wstawiennictwem proszę o wszelkie łaski dla moich bliźnich i potrzebujących.
598 Proszę Cię Święta Rito uproś u Pana łaski zdrowia dla moich dzieci, wnuków i dla mnie .
Proszę pomóż mojej córce Kasi w ukończeniu studiów i w nowej pracy- spraw by była zdrowa i
szczęśliwa.
Ja dla siebie proszę o zdrowie, siłę do pracy i pieniądze z pracy.
Za wszystkie łaski z całego serca dziękuję
Grażyna
599 Proszę o modlitwę za całą moją rodzinkę oraz pomoc w uleczeniu mnie z nowotworu.Bóg zapłać
Kazimierz
600 Za Annę i jej bliskich
601 Najukochansza Św. Rito
Proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny. Uzdrow nas, a szczególnie Asię, Anię, mamę, tatę, mnie i
wszystkich pozostałych. Daj porozumienie pomiędzy mną, mężem i naszym dzieckiem. Ty jesteś
patrona od małżeństw. Pomóż nam. Nie opuszczaj nas. Wspomagaj każdego dnia.
Dziękuję Ci
Twoja M
602 Proszę o modlitwę o zdrowie dla Marysi .O potrzebne
łaski dla całej rodziny .Wszystkie trudne sprawy udało śię rozwiązac. Teresa
603 Proszę św Ritę o pomoc w ważnej dla mnie sprawie. Wierzę, że mnie nie zawiedzie.
dziękuję Kasia
604 Prośba o pomyślny wyrok w sądzie apelacyjnym i uleczenie mojego życia.
605 Proszę o modlitwę w intencji cofnięcia się symptomów choroby u córeczki Nadii Marii, o jej
pełne uzdrowienie.

606 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża. O siłę w walce z nałogiem. O powrót do domu. O zdrowie i
zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O rozwiązanie
trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej życiowej decyzji. O szczęśliwą
podróż. J.W
607 Sw Rito proszę abym odnalazla się sue w nowej pracy abym zostala na stałe, prosze pomoz mi,
aby w tej pracy do konca mijej umowy bylo tak jak teraz, bardzo Cie o to proszę i za wszystko
dziękuję
608 Matko Kochana otocz płaszczem opieki moją siostrę Annę, Łukasza i mnie w życiu osobistym i
zawodowym.
Mateńko błagam Cię zabierz smutne i samotne dni od Elżbiety. O cud finansowy.
Proszę o zdrowie i wszelki łaski. Proszę miej nas pod swoją opieką i prowadź w każdym dniu w
zdrowiu i w radości. Opiekuj się nami również w pracy i proszę o życzliwe osoby, które nas otaczają.
O umocnienie ważnej przyjaźni i zaufanie z mojej strony w tej relacji. Proszę Cię, abym odnalazła
prawdziwą miłość, szczęście i spokój u boku uczciwego i dobrego człowieka, bym przestała wreszcie
być samotna.
609 Św Rito błagam wstaw się do Pana Jezusa za moim najukochańszym wnuczkiem Oskarkiem, o
szczęśliwy przebieg operacji , dobre wyniki badań oraz za całkowity powrot do zdrowia. Prosi babcia
Halina
610 Św. RITO, proszę Cię o wstawiennictwo i błogosławieństwo Boże dla mojej mamy Gabrieli,
uzdrow ja z torbieli które powstały przy trzustce. Spraw aby to kie było nic groznego. Proszę Cię aby
mama cieszyła się zdrowiem i chroń ja od depresji po stracie meza i aby miała siły dalej wychowywać
wnuków i cieszyć się zyciem. Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwa Boże dla Daniela i sywlii, o
zdrowie dla ich Synka Kacpra aby jego zez się wyleczy oraz minęły problemy z zapraciami. Aby
Sylwia dobrze traktowała moja mamę i pomagała jej razem z Danielem teraz i na starość. Proszę Cię o
błogosławieństwo Boże dla Brata Adama i żony Oli oraz dzieci Oliwii i Michała, spraw aby Adam był
bardziej wyluzowany i nie stresowal się. Proszę eVie o błogosławieństwo Boże dla mnie i mojego
męża Mirka w nasza 12 rocznicę slubu. Praw aby nadal. Się nam układało w życiu, w pracy, w
małżeństwie. Aby dzieci nasze były zdrowe i wyrosły na dobrych ludzi, chroń ich od krzywdy
ludzkiej. Spraw aby Konrad wyzdrpwial z zapalenia zatok. Spraw aby Olka węzły chłonne krezkowe
co ma powiększone się wchlonely a problemy z jedzeniem i zapraciami i alergia odeszły w
zapomnienie. Proszę Cię o zdrowie dla męża Mirka oraz mnie aby nasze kregolupy nie odmawiał nam
posluszenstwa. Abyśmy dali radę wykończyć nasz dom, aby udało się nam to co mamy zaplanowane
Sparw aby powodzilo się nam dalej w naszych pracach, w naszym życiu. Chroń nas, nasze dzieci i
nasza cała rodzine, najbliższych od chorób nowotworowych, od chorób nieuleczalnych oarz od
wypadków samochodowych i innych nieszczęśliwych wypadkow. Aby otaczali nas sami dobrzy
ludzie.. Abyśmy mieli dobrych sąsiadów. Blogowslaw nam.. BÓG ZAPLAC
611 Proszę o modlitwę za Piotr za powodzenie w jego egzaminie 10 czerwca,o jasność umysłu i aby
strqch go nie sparaliżował.
Bóg zapłać
Mama
612 Swieta Rito
Prosze Cie o uzdrowienie glebokich ran odrzucenia i przesladowania doznanych od ludzi i zlego a
takze trwale uzdrowienie psychiki i emochonalnosci tak zebym zeszla z tabltetk i nigdy juz nie
musiala do nich wracac. Prosze o to zebym nabrala wlasviwego stosunku pelnego milosierdzia milosci
i prawdy i roztdopnosci w stosunku do ludzi i samej siebie. Prosze Cie tez o prace odpowiednia dla
mnie i dobrego meza jesli bedzie taka Wola Boza. Prosze Cie tez zebym dzieki uzdrowieniu relacji i
stosunku do ludzi i samej siebie przyjela Jezusa z calym Jego Czlowieczenstwem. Prosze tez za moja

rodzina o nawrocenie trwale i uzdrowienie. A takze za gosia. Pawlem.leszkiem i krzysiem i
mariuszem i patrykuem i ewa i ania i hania
Prosi Joanna
613 Święta Rito dziękuję ci za twoją nieustanną opiekę i pomoc , proszę cię o zdrowie dla Wojtusia i
siły dla Asi do dalszej opieki nad dzieckiem, Święta Rito pomóż mi znaleźć prace którą będę mogła
pogodzić z wychowaniem moich dzieci .
Ewa
614 Św.Rito dopomóż, aby moja córka Ola odnalazła swoją drogę w życiu, żeby była niezależną
kobietą i podejmowała trafne decyzje w życiu.
Proszę Cię o zdrowie dla mojego męża Krzysztofa i mojej córki Oli.
Proszę Cię aby Julka nie pogubiła się w życiu i wybierała mądrze, proszę Cię aby ta znajomość z jej
dziewczyną zakończyła się jak najszybciej.
Dziękuję. J.
615 Święta Rito proszę cię , aby mój brat nie stracił mieszkania. Dziękuje ci za wszystkie otrzymane
łaski. Twoja czcicielka Teresa
616 Proszę o modlitwe, aby w moim życiu zagościł spokój i szczęście oraz otaczali mnie dobrzy
ludzie. Bóg zaplac. Aleksandra

