Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 7 lipca:
504 Dziękuję za otrzymane łaski wyproszone przez Kochane Siostry przed Najświętszym
Sakramentem. Dziękuję za szczęśliwy powrót z Litwy i Białorusi.
Proszę o modlitwę w intencjach:
1/ O łaskę zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla Franciszka, Leszka, Marty
2/ O łaskę nawrócenia dla Iwony i Radosława
3/ O łaskę uwolnienia z okultyzmu i nawrócenia oraz błogosławieństwa Bożego dla Włodzimierza,
Ewy i Tomasza oraz Krystyny
4/ O szczęśliwą podróż koleją transsyberyjską dla Wacława, Anety, Mikołaja i całej grupy
pielgrzymkowej, a także o szczęśliwą podróż i Bożą opiekę dla Kaliny podczas wyjazdu do Anglii
Bóg zapłać!
Ewa
505 Proszę o to aby syn był grzeczny i posluszny
506 Proszę Cię Święta Rito udziel mi i moim najbliższym wszelkie łaski proś by moje prośby i
modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się. Miej nas w swojej opiece błogosław nam i
zachowj ode złego bądź zawsze przy nas i chroni przed wszelkim złem i odsuń wszelkie troski kłopoty
i zmartwienia. Spraw bym znalazł dobrą pracę i abym dobrze zarabiał. Proszę Cię Rito spraw by
wszystko nam się spełniło. Błogosław nam i bądź zawsze przy mnie i moich najbliższych. Bóg
Zapłać.
507 Sw.Rito prosze o pomoc i zdrowie dla naszej rodzine, o dar modrosci dla dzieci o laske spokojnej
pracy dla Nas rodzicow, abym sytuacja ciezka w mojej pracy zmienila sie.Sw. Rito prosze o dar
bieglego opanowania jezyka niemieckiego potrzebnego mi w pracy.
508 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o prawidlowy rozwoj nienarodzonej wnusi i szczesliwe rozwiazanie dla
Joanny
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
509 Proszę o modlitwę w intencji Mariusza o łaskę trwałego i pełnego uwolnienia od zniewolenia
demonicznego i jego skutków, oraz o błogosławieństwo dla Mariusza i jego rodziny.
510 Pokorne prosby przez wstawiennictw sw. Rity.
1) o pomyslne zalatwienie sprawy zwiazanej z Facebook
2) O laske zdrowia dla Krystyny, Jadwigi, Neldy, Angeli.
3) O zmiane serca dla Doroty, Elzbiety, Teresy.
4) O laske wyrozumialosci dla ks. Bruza
5) O wieczna szczesliwosc dla Wiktori, Antoniego, Jana, Jozefa, Sr.Louise, Sr. Stefani, S. Salezji,
sr.Edmundy.
6) O laski potrzebne dla Edyty, Mieszka, Dominika
7) O laske macierzynstwa dla Jadwigi oraz o upragnione potomstwo dla Jadwigi i Mateusza

8) Za tych ktorzy wyrzadzili mi krzywde szczegolnie jadwiga , Katarzyna, Teresa aby zechcieli
wszystko naprawic abym mogla powrocic do upragnionej pracy.
Dobra Swieta Rito upros u Bozego tronu zmiane mojej trudnej sytuacji.
511 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
512 Święta Rito,
Dziękuje za dotychczasowe łaski i proszę o wsparcie w trudnych chwilach. Proszę, żeby skończyły się
nasze problemy finansowe, żeby mąż znalazł dobrą pracę.
Proszę Cię również o to, żeby mój synek się wzmocnił, żeby znalazł prawdziwych przyjaciół i
skończyły się jego problemy szkolne
I.
513 Daj mi siłę !
514 Bogu znane intencje
515 Św. Rito błagam o pomoc, jasność umysłu, dar Ducha Świętego oraz o szczęśliwą obronę 13.07 o
godzinie 13.
z Bogiem
Kasia
516 Proszę o modlitwę w intencji rodziców Aliny i Henryka, o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski. Bóg zapłać.
517 Proszę o modlitwę w w intencji rozwiązania problemów w pracy oraz podjęcia dobrej decyzji w
osobistej trudnej sprawie.
Monika
518 Proszę św Rite o to, o co proszę nieustannie. Ona wie...
519 Droga św. Rito pragnę Twojej opieki nade mną. Ale szczególnie w tej nowennie proszę byś
zanosila przed tron Boży kolegę Krzysztofa i jego rodzinę prosząc o łaskę nawrócenia i wiary oraz
rodzinę Dawida prosząc szczególnie o cud uzdrowienia dla jego żony Madzi,u ktorej krótko po
urodzeniu dziecka wystąpiło podejrzenie nowotworu złośliwego. A wszystko to w wielkim
uwielbieniu Boga za życie każdego przeze mnie polecanego.
Chwała Panu.
520 Święta Rito, Patronko od Spraw Najtrudniejszych. Z wielką wiarą i wielką pokorą zanosze do
Ciebie moje podziękowania za wszystko. Dziękuję Ci za wszelkie łaski jakie na mnie splywaja, za
zdrowie, za zdanie egzaminu magisterskiego w pierwszym terminie na piątkę, za obronę na piątkę, za
dostanie się na studia Doktoranckie w Trondheim. Za miłośc Magne, za radość, za szczęśliwe i
dostatnie zycie. Za moje wymarzone 10 biur nieruchomości. Za radość dnia codziennego. Za
szczęśliwą rodzinę. Za firmę szkoleniową. Za zdrowie dzieci za ich ambicje, za radość z meza. Za
podroze. Dziękuję Ci za to ze mogę zwiedzać cały Świat.
521 Święta Rito, uproś mi u Boga zdrowie dla mojej żony Marii, córki Natalii,
brata Mariusza z rodziną, mamy oraz kolegi Krzysztofa. Proszę o dobrą pracę
dla mnie i brata oraz powodzenia w prowadzeniu firmy dla Krzyśka. . Błagam
o przebaczenie grzechów dla mnie oraz życie wieczne dla mojego ojca, babci i
dziadka.

522 Prosze Sw Rite o wtawirnnictwo w modlitwie o usuniecie oraz wplywu przeklenstw na moje
zycie z tytulu popelnionych grzechow w przeszlosci Panu Bogu wiadomych Bog zaplac.
523 w intencji uwolnienia mnie od wszelkiego zła i o łaskę wiary dla mnie
524 Święta Rito,nie zapomnialam o Tobie,a i Ty o mnie nie zapominaj i wspomnij w modlitwie za
moimi intencjami.W szczególnosci za moim bratankiem Jasiem,który 13 lipca bedzie mial operacjeaby przebiegla ona pomyślnie bez powiklań-a najlepiej jakby w ogólw nie byla potrzebna-prosze
wstaw się za nim u Tronu Bożego.Prosze Cie kochana Święta moja za moja babcią-aby starosc nie
byla dla niej az takim ciezarem-prosze wstaw sie za nia z prosba o dobre zdrowie i pamiec.Modl sie za
moja ciocia,ktora cierpi z powodu choroby-ulzyj jej cierpieniom i spraw aby spotykala na swojej
drodze dobrych lekarzy.Wstawiaj sie za moim ukochanym mezem i rezta mojej rodziny w sprawach
wiadomych Bogu i za mna sama.
Joanna.
525 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia dla Agnieszki z choroby onkologicznej...proszę o boże
błogosławieństwo dla
moich dzieci : Janka o wiarę dla niego Marii Celinki Basi Teosia i Lilki o miłośćBożą dla nas
Agnieszka
526 O życie,zdrowie i trzeźwość Cezarego.
527 Proszę o modlitwę o Łaski Boże dla mojej rodziny i dla mnie
528 o dobrą sprzedaż w wakacje
529 Święta Rito proszę o zdrowe dla Małgosi. Proszę o jak najszybsze zagojenie się rany i całkowicie
wyleczenie. Dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo. Bóg zapłać. Justyna.
530 Święta Rito nadal błagam o mieszkanie dla mojej córki Małgorzaty, aby jak najprędzej je dostała
i abym mogła sie do niej wyprowadzic, ponieważ mój mąż nadal naduzywa alkoholu, ma chyba
depresję ale nie chce sie leczyć. Zycie w takim domu to piekło
błagam wiec o wstawiennictwo do Maryi i Jezusa w tej własnie sprawie
Mama Wanda
531 Św. Rito.Pokornie proszę abyś wstawiła się u Pana za moim mężem.Proszę wyproś dla niego
zdrowie. Składam wszystko Bogu Ojcu. Zona
532 Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kłopotów finansowych.
Bóg zapłać.
Kasia
533 Polecam Bogu wszechmogącemu za wstawiennictwem Św. Rity moich rodziców aby Dobry Bóg
zachował ich w zdrowiu duszy i ciała obdarzył spokojną starością i prowadził do zbawienia. Polecam
Bogu moją córkę Monikę prosząc pokornie o czyste i święte serce dla niej, siły do życia, radość życia
oraz dary Ducha Świętego. Polecam Bogu moją żonę i nasze małżeństwo abyśmy trwali w łasce i
mocy Ducha Świętego. Polecam wszystkie moje siostry wraz z rodzinami oraz siebie samego.
Stanisław
534 proszę o dołączenie do lipcowej nowenny intencji:
za Maję i Ewę o szczęśliwą podróż do Gruzji oraz o wszelkie potrzebne dla nich łaski.
Bóg zapłać
Ewa R.

535 Święta Rito błagam o pomoc w tej dramatycznej chwili. Wstaw się za mną i spraw żeby badanie
w Krakowie nie wykazało niczego złego i żebym mógł całkowicie wyzdrowieć. Bardzo mi ciężko, ale
obiecuję że swoim życiem odwdzięczę się za tą pomoc. Proszę także o zdrowie dla rodziców i
wszystkich bliskich. Przemek
536 Święta Rito proszę o prawdziwie kochającego męża, spraw bym go jak najszybciej
poznała.Dziękuję
537 Święta Rito proszę Cię o rozkwit życia Malwiny w zdrowiu, o jej powrót na studia.Dziękuję.
538 Bogu znana intencja
Monika M.
539 Dziękuję Ci Św.Rito za opiekę i wstawiennictwo w moim imieniu u Pana Boga i jego Matki
.Wiem i czuję że mam opiekę ..jednak bardzo Cię proszę o wstawiennictwo dla mnie ,abym w końcu
spotkała mężczyznę który będzie moim wsparciem i przyjacielem. Proszę również o zdrowie i dobrą
pracę.Jestem sama za granicą i potrzebuję sił do przetrwania takiej odległości od najbliższych.Proszę
o modlitwę dla mnie i dla mojej Mamy ,siostry i jej najbliższych .Otocz swą opieką moich
kuzynów.Basię ,Krzyśka i tych co mnie wspierają ,moich serdecznych przyjaciół ,Monikę ,Tereskę,
Krysię,Justynę które jak ja bardzo wierzą w opiekę Pana Boga i Matki Bożej. Daj siłę Dawidowi aby
miał tyle wiary i sił w dążeniu do swoich celów..a Łukaszowi pomóż dotrzeć do Pana Boga bo alkohol
coraz bardziej go niszczy....Dla mnie i dla tych osób bardzo proszę o wsparcie modlitwą.
Amen.
Aneta
540 Ukochana Święta Rito, wejrzyj na moje prośby. dla Bożej i Twojej Chwały. Andrzej
541 proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej córki i pokorę dla męża, edyta
542 Intencje do Św. Rity w lipcu.
Św. Rito Patronko PATRONKO spraw najtrudniejszych prosimy Cię o wstawiennictwo do Boga aby
uprosić łaskę zdrowia dla:
- mojej córki Anny, o to aby po długim oczekiwaniu mogła zajść w ciążę, tą ciążę mogła donosić i
żeby mogła urodzić zdrowe dzieci.
- mojej siostry Walentyny.
- mojego wnuczka Mateusza, aby nie miał problemów z uszami i gardłem oraz alergią
- mojej Mamy, aby sama mogła chodzić i wszystko robić, aby nie mdlała, aby miała dużo sił
- mojego męża, aby odzyskał słuch i aby miał duzo sił przy wykonywaniu zaplanowanych prac .
- dla mnie, aby gardło i szyja przestały mnie boleć.
- Bóg zapłać!
M.
543 O uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie Adriana oraz o uzdrowienie małżeństwa Adriana i Anny.
544 o uzdrowienie Marii
545 Proszę o modlitwę o zdrowie i pomyślność operacji L, M, J, J
O zdrowie dla Rodzin D i K, E i H, I i J, B i A, T i R, E, J i G, I i W, J i A, Z i K, W i Ł, E, D, M,
wszystkich Przyjaciół i ich Rodzin.
O zdrowie i szczęśliwy poród dla I i H
546 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie, aby samochody się sprzdały,aby Arek
szybko do mnie wrócił...proszę wskaż mu drogę..pokieruj go w życiu
Bóg Zapłać
Amen

547 Św Rito proszę o zdrowie dla dzieci Piotra i Szymona oraz nienarodzonego JesCze dziecka o
szczęśliwe rozwiązanie. Pomyślność w zakupie działki oraz budowie domu
548 Prosze cie Świeta Rito o wstawiennictwo w mojej sprawie aby otrzasnal sie ;;M"" i przejrzal na
oczy i naprawił to co zepsuł. Niech zrobi wszystko i udowodni ze zaluje tego co zrobil jesli chce
abysmy byli dalej razem a trudno jest rozejsc sie po 10 latach. ,,J''.
549 Święta Rito, proszę o zdrowie dla mamy Haliny, powodzenie w pracy dla syna Olka i uzdrowienie
mnie z depresji, Sylwia
550 Kochana Św Rito proszę o dar poczęcia zdrowego dzieciątka.Dziękuję orędowniczko.
551 Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i odnalezienia nowej drogi w życiu z Jezusym
Chrystusem w sercu. Szczęść Boże.
552 Św.Rito proszę Cię by spełniła się moja pokorna prośba dotycząca mojej córki.
Dziękuję za dotychczasowe łaski...
-Małgorzata
553 Św. Rito serdecznie dziekuje za dotychczasowe łaski.Za zdrowie moich rodziców oraz za to że w
mojej pracy wszystko się ustabilizowało.Proszę Cię Św. Rito aby moja sprawa z kupnem mieszkania
udała sie do końca oraz sprawa z kredytem również sie dobrze skończyła.Proszę Cię Święta Rito
pomóż mi i módl sie za mną do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
554 Święta Rito! Proszę Cię wstaw się za mną u Boga i wyproś mi pozytywne wyniki badań Proszę o
zdrowie dla mnie i całej rodziny
555 za pewną osobę o kupno mieszkania
556 Święta Rito dziękuję za to co otrzymałam za Twoim pośrednictwem, proszę żebym tego nie
straciła. Proszę o łaskę zdrowia, radości, szczęścia, miłości. Proszę żebym nie straciła pracy którą
mam, proszę żeby rychło skończył się smutny i trudny czas w moim życiu. Proszę niech odejdzie na
zawsze ode mnie samotność i depresja. Proszę o łaskę szybkiego uczenia się oraz błagam o łaskę
małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Proszę Święta o moje zwycięstwo w wiadomych Tobie
trudnych dla mnie sprawach. Proszę żeby moje problemy finansowe i mieszkaniowe szybko się
skończyły. Proszę niech żeby przyjaźń pomiędzy mną a J. nigdy nie zgasła i żeby żaden człowiek nie
zdołał zniszczyć tego co zrodziło się między nami. T.C.
557 bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę, o nawrócenie grzeszników, o odpowiedzialność dla
Wacława i Radosława za rodziny, o dobrą spowiedź, o miłość, zgodę i jedność w rodzinie, o
przebaczenie, o zdrowie dla Beatki, Martynki, Pawła, Joanny i wszystkie potrzebne łaski.
Z góry dziękuję za modlitwę
Agata
558 Święta Rito,
Chciałabym podziękować za pomoc jakiej mi udzielasz w prośbach które kieruje do Boga za Twoim
pośrednictwem, od kiedy modlę się do Ciebie i składam swoje intencje w Twoje ręce aż boje się
powiedzieć że jest mi lżej , moja dusza dalej choruje z powodu zdrady męża ale ciało daje radędziękuję. Proszę nie opuszczaj mnie bo bez Ciebie nie dam rady, daj mi siłę do dalszego bycia z
mężem, czuwaj nad nami , pomóż nam odnaleźć utraconą nadszarpniętą zdradą miłość, pomóż aby
ludzie którzy nam źle życzą przestali się nami interesować i przestali siać złe emocje. Święta Rito
pomóż nam abyśmy mogli zaopiekować się jakimś dzieckiem którego rodzice nie chcą albo nie mogą ,
mój mąż ma ze zdrady dziecko ma dla kogo żyć ja mimo że zawsze chciałam mieć dzieci nie mam
pomóż mi bardzo proszę. Niedoszła mama Joanna

559 O szczęśliwy zabieg stomatologiczny.
560 Święta Rito, prosze Cię o uzdrowienie mojej córeczki i mojego małżeństwa. Urszula
561 Z prosba dla syna o pozytywne zdanie obu egzaminow ktore pisal w czerwcu tego roku.Zone
katoliczke mowiaca po polsku.Laske malzenstwa i macierzynstwa dla siostry Magdaleny.
mama i siostra
562 Proszę o modlitwę w intencji mojej mamy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
J.
563 W intencji relacji Victora i Marty.
564 Proszę o modlitwę w intencji jedności , prawdziwej miłości i prawdy w moim Małżeństwie i
Rodzinie. Proszę też błogosławieństwo dla Eli i Beaty.
Dorota
565 Sw Rito miej w opiece nasze zdrowie i naszych bliskich i dalekich krewnych jak tez osob nam
nieprzychylnych Wspomóz nas we wszystkich problemach .Babcia
566 sw Rito prosze ochraniaj nas od złego, upros u Boga o uzdrowienie z raka, wstawiaj sie za nasza
rodzina, aby otrzymala nowego ducha
Bogu niech beda dzieki
567 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 i przyznała
premię. 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
568 prosze o zdrowie dla mnie, corki agi, mamy, meza i naszego ukochanego kota. Prosze o spokoj,
radosc, sukcesy w pracy oraz o wlasciwe i zakonczone sukcesem wybory. Ewa
569 Błagam w pewnej intencji. Magdalena
570 Święta Rito, uproś u Pana łaskę, by odwołanie odnośnie wyniku matury Miłosza została
pozytywnie rozpatrzone, a jeżeli nie jest to zgodne z wolą Pana, uproś, proszę, by zdał maturę
poprawkową w sierpniu.
571 Św Rito prosze o owoce nowenny pompejanskiej w intencji mojego syna Damiana.
572 Swieta rito prosze Cie abym mogła wrócić po stażu w zlobku do wcześniejszego przedszkola w
którym byłam . Druga sprawa zeby Marcin kiedys odezwał sie do mnie żebyśmy sie jszczs kuedys
spotkali mimo wszystko polubiłam go prosze pomóż mi Amen

573 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
574 Swieta Rito prosze Cie abym
Miała nie długo następny staż bym mogła odbyć go w przedszkolu na rejowieckiej tam gdzi wcześnie
byłam lub na Piłsudskiego w -11 stce tam bedzie dyrektorka pani Ala i zeby Marcin mi wybaczył te
natręctwa by sie kiedys odezwał by mozna spokojnie porozmawiać niech nie przekreśla znajomosci
naszej tym bardziej ze prubuje sie zmienić na lepsze pomóż i mu nam obojgu amen

