Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 7 lutego:
376 Prosze cie swieta Rito o pomoc w znalezieniu swojego powolania. Prosze prowadz mnie i daj mi
znak w ktorym kierynku powinnam podazac.
377 Prośba o łaskę zdrowia a także spokoju ducha dla Dominika
378 O całkowite uzdrowienie z choroby nowotworowej Mai.
379 O życie, zdrowie i trzeźwość Cezarego.
380 Kochana Święta Rito,
Dziękuję za dotychczasowe łaski, proszę czuwaj nade mną, nad moim zdrowiem, czuwaj nad moimi
dziećmi, proszę o zdrowie dla synka w sprawie Tobie wiadomej, proszę o miłość w małżeństwie,
abym sobie poradziła przez ten rok, dziękuję za wszystko, zbaw dusze cierpiące z moich rodzin, które
najbardziej tego potrzebują...
Anna
381 O wstrząs duchowy dla moich teściów i wszystkich osób, które są nieprzychylne mnie i mojemu
mężowi, mojej rodzinie. Aby zła energia, którą wysyłają w stronę moją i moich bliskich nas nie
dotknęła.
O pomyślne znalezienie spokojnej pracy dla mnie tak, abym znajdowała oprócz niej czas dla mojej
rodziny - męża, dzieci.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże, potrzebne laski dla mnie, męża, dzieci, całej mojej rodziny.
Z serca, Bóg zapłać.
Małgorzata
382 Kochana Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga i modlitwę o zdrowie dla moich
synów Marcina i Michała wnuczków Maksyma I Nikodema i męża Czesława. Proszę Cię o opiekę dla
Całej rodziny. Maria.
383 Święta Rito, z całego serca proszę Cię o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa i naszych
starań o dziecko. Miej nas w swojej opiece. Twoja Agnieszka.
384 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
*O akt pokory dla męża w intencji zdrowia
* O pracę dla męża.
* O jedność w małżeństwie
* O pasję zawodowa dla Mikołaja
*O pomyślne zdanie egzaminów maturalnych dla syna Maćka
* O uwolnienie z lęku dla Agaty
*O zdrowie dla mamy chrzestnej Magdaleny i mamy Emilii
* O nawrócenie dla Krzysztofa i powrót do rodziny
* W intencjach Eli-Bogu znanych
* za wszystkie dusze czyśćcowe,cierpiące
* O zbawienie dla Katarzyny
* Za nauczycieli z SP 35 w Łodzi i za młodzież ucząca się
* O sile dla przyjaciółki Kasi i pracę dla jej męża i opiekę nad jej dziećmi
*Za Polskę o obronę jej tradycji i wartości.

*Za wszystkich przyjaciół w Chrystusie,Bogu wiadomych.
Serdeczne podziękowania,Bóg zapłać.
Agata z Łodzi
385 Św Rito proszę pomóż mi znaleźć dobrego męża
386 Święta Rito zanieś intencje modlitewna za mnie i moje wnuczki ,abym mogła ich w ciągu dnia z
siła pilnować i należycie wykonywać moje obowiązki codzienne ,aby nie były uciążliwe. Blagam Cię
o łaski -oddana modlitwie i czci Twojej Małgorzata .
387 Proszę omodlitwę za tatę by nie pił alkoholu i o modlitwę o uzdrowienie kolana i kręgosłupa.
Amen
388 Święta Rito,
Orędowniczko moja, uproś u Boga łaskę Tobie i Bogu wiadomą. Bardzo prosze Cię o wspomożenie
mnie w zdaniu egzaminów.
Iwona DS.
389 Kochana i Święta Rito!
Za Twoim wstawiennictwem otrzymałem wiele łask. Dziękuję za nie i nadal proszę o pomoc.
Wspomagaj moją rodzinę. Daj aby za Twoim wstawiennictwem u Pana moje dzieci nie tylko
szczęśliwie przeszłe przez życie, ale dostrzegły Jego miłosierdzie.
Uproś Pana o łaskę wiary dla mnie i pozwól bym umiał być wdzięczny za każdy dzień życia i cieszyć
się nim.
Twój Krzysztof
390 - za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie dla wnuczek - Sylvii, Diany i ich rodzicow
_ o zdrowie dla Joanny i jej nienarodzonego dziecka
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
391 Proszę o modlitwę o błogosławieństwo Boże dla moich dzieci - niech św. Rita wstawia się za
nami do Boga Ojca Najwyższego.
392 Proszę o dalsze uzdrowienia i dziękuję za te łaski :) Proszę o wstawiennictwo za moją prośbą z
Nowenny Pompejanśkiej, o nawrócenie Czarka. Proszę by stal się on w przyszłości dobrym męzem.
393 Za wstawiennictwem Św. Rity prosze o opiekę w czasie ciąży dla Agnieszki i dzieciątka,które
nosi w sywm łonie.O szczęśliwe donoszenie ciąży i szczęśliwe rozwiązanie.Niech Matka Najświętsza
ma ich w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski. Proszę też o zdrowie dla męża i moich bliskich
oraz uwolnienie z nałogu pijaństwa męża i synów. Bóg zapłać!.
394 Prosze o zdrowie dla mojej rodziny, mnie, córki, męża i msmy, sukcesy w pracy mojej i męża,
życzliwość i przyjaźń ludzka i chwile pełne radości. Ewa
395 Święta Rito, proszę pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka Marta WK
396 Święta Rito, proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej
opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja czcicielka Marta

397 Św. Rito wybłagaj dla mnie łaske macierzyństwa
398 W intencji Błogosławieństwa Bożego nad moją rodziną, a także nade mną i moim ukochanym o
umocnienie miłości oraz wsparcie w naszych planach życiowych. Proszę także o pomoc dla mnie w
sprawie znalezienia odpowiedniej drogi zawodowej.
Ewelina spod Krakowa
399 Miłościwy Panie za wstawiennictwem św. Rity
proszę o dar dobrego przeżycia czasu Wielkiego Postu.
Darek
400 proszę o modlitwę o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla moich córek, dla mnie i
dla żony, o szczęśliwe zamążpójście dla każdej córki
401 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia wartościowego mężczyzny.
402 Goraco prosze o modlitwe za mojego synka o zdrowie Boże błogosławinstwo potrzeben łaski,
błogosłwienstwo z zdrowiu pracy i finansach dla mnie i męza. Bóg zapłać. Anna
403 Św. Rito proszę wyproś mi łaskę dobrego męża, dzieci, rodziny. Tak bardzo pragnę doświadczyć
miłości małżeńskiej i macierzyńskiej. Szczególnie teraz proszę zaaopiekuj się moim sercem, wiesz jak
bardzo zostało zranione.
404 Święta Rito błagam wyproś u naszego Pana zdrowie duszy i ciała dla mojego syna Mateusza. Aby
odnalazł radość życia i wiarę w Boga. Aby opuściły go bóle kręgosłupa i stawów, aby pokonał
depresję tężyczkę i boreliozę. Błagam pomóż mu św. Rito .
405 Swieta Rito proszę o modlitwę w moich intencjach Tobie i Bogu wiadomych. Krystyna
406 święta Rito, daj mi spokój ducha.
AR
407 św Rito prosze Cie kolejny raz o rozwiazanie trudnej sprawy "sercowej" corki.
córka jest zakochana po uszy a jej chlopak mam wrazenie ze nie jest do konca szczery i ze jest jeszcze
inna dziewczyna.
prosze Cie św Rito oświeć chłopaka zeby zrozumial ze krzywdzi corke i aby zrozumial swoj blad i byl
wierny.
corka nie chce slyszec nawet ze moze byc 'ta druga'. ona tego nie zniesie gdyby to byla prawda a ja
nie moge patrzec na to jak on ja "czaruje" i robi jej nadzieje na wspolna przyszlosc. Prosze Cie Sw
Rito pomóz bo moje serce peka z bolu a z oczu kapia łzy .... Ktora matka moze patrzec na krzywde
swojego jedynego dziecka. Prosze pomóż .
408 Święta Rito napełnij moje serce nadzieją lepszego jutra. Pomóż żyć i być obecnym każdego dnia.
Dodaj odwagi by być bliżej Boga i ludzi. Proszę uproś u Najwyższego łaskę pracy i miłości.
Twoja Asia
409 proszę o modlitwę do Boga za pośrednictwem Św. Rity w następujących intencjach:
O wolę Bożą i klaryfikację sytuacji w znajomości z Danasem.
O Błogosławieństwo Boże dla Kamili Algawam we wszystkich dziedzinach życia .
O obecność i przewodnictwo Ducha Św. w życiu Kamili, Danasa, Anny, Ewy, Gerarda, Alego, Anny,
Magdaleny, Amina, Piotra, Marty, Aleksandra, Dariusza.
O wiarę i doświadczenie Boga Żywego dla Alego i Danasa.
dziękuję i Bóg zapłać za modlitwę
Kamila

410 W intencji pojednania i zgody w rodzinie M.
411 Święta Rito
Proszę o pomoc w przetrwaniu leczenia, o siłę do walki z chorobą i łaskę wyzdrowienia dla Józefy
ukochanej żony matki i przyjaciółki.
Proszę o pomoc w znalezieniu pracy przez mojego syna.
412 Proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych. Bóg zapłać
413 Św Rito
pomóż mi błagam rozwiązać trudną sprawę w firmie w zakresie administracji cmentarza i spraw abym
podjął mądrą decyzję
414 św. Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny, o prace dla mojego męża i o siły w codziennym
życiu. Dziękuję Ci św. Rito za wszelkie łaski, które otrzymujemy każdego dnia.
Irena
415 O zdrowie dla Barbary
416 O zdanie egzaminów oraz żeby mama zobaczyła, że to super człowiek. Dziękuję
417 Święta Rito,
Proszę by choroba nowotworowa taty nigdy nie wróciła by ataki mamy już się nie powtórzyły i mogli
się cieszyć dobrym zdrowiem
Dziękuję za opiekę nad Rodzicami Proszę Cię, spraw by mogli się cieszyć długim życiem i
wzajemnym szacunkiem
Proszę również by zakończył się spór z sąsiadami. By sąd wydał przychylny dla Rodziców wyrok.
Proszę o zdrowie i dobrą kondycję dla dziadków
Dziękuje za mojego synka Tymka. czuwaj nad nim i wyproś dla niego zdrowie i moc
błogosławieństw.
karolina
418 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Marcina o zdrowie, łaskę wiary, światło Ducha św , a
przede wszystkim o wyjście z nałogu pijaństwa.
419 Święta Rito za Twoim pośrednictwem proszę o uleczenie relacji małżeńskich Ani i Sławka o
przemianę serca Sławka oraz o zdrowie dla Teresy i Boże Blogosławieństwo
420 Święta Rito,
proszę módl się za zmarłymi:
ś.p. Zofią Smoleńską
ś.p. Janem Sidorczykiem,
ś.p. Heleną Mączyńską,
ś.p. Bogusławem Gołębiewskim,
s.p. Danielą i Mieczysławem Romanowskimi
ś.p. zmarłymi z rodziny Fuksiewiczów, Poncyliuszy i Smoleńskich.
421 W intencji mojego brata o zdrowie psychiczne i rozeznanie drogi.
422 Proszę Cię Święta Rito w intencji uleczenia z choroby nowotworowej (mimo złych wyników
badań markerów nowotworowych) i powrotu do zdrowia dla Mamy Stanisławy (aby nie miała
kolejnych przerzutów, nie musiała mieć kolejnej operacji), mogła cieszyć się życiem. Proszę aby
dobrze zniosła kolejną chemioterapię, aby wróciła do sił i do domu, nie miała zaników pamięci.

423 Swieta Rito!
Prosimy o dalsze blogoslawenstwa i opieka nad nasza rodzina. Prosimy ale nasze marzenia sie
spelnilo i zeby nasza rodzina sie powiekszyla.
wstaw sie za nami i wypros zdrowie dla kazdego czlonka naszej rodziny.
424 Prosze o modlitwe za moje malżeństwo. Aby moj mąż odwrócił sie od zła. Aby był mi już zawsze
całkowicie wierny.
425 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o nawrócenie syna i poprawę jego relacji z ojcem. Polecam
też sprawę podejścia i zdania do matury
matka
426 Świeta Rito módl się za nami. Módl się za moje dzieci aby były zdrowe, szczęśliwe i żeby radziły
sobie w szkole. Bóg zapłać
427 Proszę wszechmogącego Boga, przez wstawiennictwo św. Rity, o błogosławieństwo w staraniach
o pracę.
Maria
428 Za zmarłych Gerarda, Jana Serwuszok i wszystkich z rodziny Serwuszok, Farys, Woźniak i dusze
w czyśćcu cierpiące. O nawrócenia się do Pana Boga mojej żony Bożeny, syna Thomasa i wszystkich
z rodziny. O zdrowie dla mamy Jadwigi i wszystkich z rodziny. O uwolnienie mnie i mojej całej
rodziny od szatana wszystkich złych duchów i demonów. O otrzymanie wszystkich łask nam
potrzebnych.
429 O zdrowie dla mojej mamy Cecylii G.
430 Sw. Rito, ogromnie dziękujemy za pomoc w sprawie brata i prosimy o jej zakończenie. Proszę o
rozwiązanie spraw rodzinnych, o które prosiła mnie nasza śp. mamusia. Św Rito, bądź przy mnie,
sama nie mogę tego przeprowadzić.
W dalszym ciągu prosimy o pomoc naszemu najukochańszemu synowi, aby żył realiami a nie tylko
marzeniami i aby nie wierzył fałszywym podszeptom. Niech nasza rodzina stanie się znów jednością,
jak dawniej.
Bardzo oddani, wdzięczni za opiekę, wyraźne znaki pomocy i proszący o dalsza. Niech nasze smutki
będą na zbawienie dusz wołających o pomoc.
431 Św.Rito upraszaj mi łaskę zdrowia i uzdrowienia zęba, którego leczenie długo trwa i są nawroty,
mimo starań Pani dentystk, łaskę wyjścia z długów, wyprostowanie ścieżek życiowych, umiejętność
rozeznania woli Bozej w moim życiu i słuchania Go i przylgniecia do Niego całym sercem swoim.
Blogoslawienstwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Maryji i aniołów dla mnie i Fabiana. Marzena
432 Prosze Sw.Rite o wyproszrnie dla mnie daru pracy ktora pasowalaby do moich ograniczen.
Potrzebuje pracy aby zarobic na zycie moje i dziecka.
Niech wyprosi dla nas laske abym miala mozliwosc comiesiecznego otrzymywania pensji. Nawet
niewielkiej ale stalej... walcze o przezycie od 6 lat... dzien po dniu.
Dziekuje bardzo
433 Święta Rito,
dziękuję Ci za łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę o opiekę nade mną i moimi bliskimi oraz o łaskę Nieba dla zmarłych z mojej rodziny i dusz
czyśćcowych.
Święta Rito, módl się za mnie, abym miała siłę i potrzebne łaski do realizacji powołania do
małżeństwa. Proszę o opiekę dla mojego przyszłego męża. Proszę też o wszelkie łaski do godnego i
dobrego wykonywania pracy, do której mnie Bóg posłał. Chwała Panu!
Iwona

434 O Modlitwy w intencji ponownego daru rodzicielstwa dla Ani i Karola oraz zdrowie dla Frania
435 o dobrego meza, aby w walentynki przyszly maz do mnie napisal, dar pracy w marcu
436 Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, aby zły duch nie doprowadził do rozpadu mojej
rodziny, aby mój mąż Marcin się nawrócil i poszedł do spowiedzi całego życia, aby kochanka męża
zrozumiała i nie rozbijala naszej oraz swojej rodziny, aby kolega męża Paweł nie doradzał mu aby
mnie zostawił.
437 W intencji Kasi która 15.02 bedzie obchodziła 30 urodziny - o łaskę Bożą
438 Święta Rito proszę wspomóż mnie, Tadzia i Randy w leczeniach, uproś Pana Boga w pomocy o
wyleczenie z chorób.
Boże proszę nie opuszczaj nas.
Dziękuje za pomoc i wsparcie.
439 o wypełnienie życiowej misji o. Augustyna, o. Leszka, o. Dobromila, ks. Arka, ks. Piotra, ks
Sławka, Izy, Basi, Gabrysi, o potrzebne dla nich dary i łaski, zwłaszcza dar pokory, czystości,
mądrości i rozeznania, a także Boże błogoslawieństwo i ochrone przed złym duchem i jego
zasadzkami.
440 Św. Rito
dziękuję za opiekę nad moją rodziną - nie opuszczaj nas i bądź naszym wsparciem. Proszę równiez o
opiekę i zdrowe dla Małgosi - aby jej operacja powiodła się i odzyskała zdrowie.
Bóg zapłać
DG
441 Dziękuję o wspaniała Święta Rito za wszystkie łaski wymodlone.Proszę o modlitwę za Andrzeja
który jest sparaliżowany po udarze o cud uzdrowienia i powrót do zdrowia.Proszę o modlitwę za
mojego ojca o uzdrowienie od złych demonów.Proszę o modlitwę za uzdrowienie z depresji i
uzdrowienie n od diabła aby już nie gnebił i nie kusił. Proszę święta Rito o dar miłości so siebie i
moich bliskich , łaskę pokory i miłosierdzia Daj mi nadzieję że wszystko będzie dobrze.
442 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
443 Proszę o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie za moją rodzinę, o zdrowie dla mamy i taty, brata,
o toaby mama uniknęła operacji i wyzdrowiała. za mniei męża o pracę, spokój w niej, dziecko. za
rodzinę męża
444 Św Rito proszę wypros u Boga nawrócenie dla mojego syna i uzdrowienie moich relacji z synem.
Matka.
445 w intencji od łaskę spłaty kredytów i dobrej stabilnej pracy dla Danuty
o łaskę zdrowia dla Danuty, Zuzanny, Anny
446 Proszę o nawrócenie męża i syna o wolność dla córki a dla mnie Bożą miłość. Amen.
Urszula
447 Bardzo proszę o uzdrowienie dla Natalii, aby mogła wychować swojego maleńkiego synka,
Mama
448 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, jej

całkowitego wyleczenia 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. 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
449 św. Rito prosze o opieke nad zdrowiem mojej corki Laury, dziekuje.
450 sw.RITO PROSZE O OPIEKE DLA MOICH SYNOW
OBY MOGLI ZNALESC DOBRA PRACE ,I BLOGOSLAWIENSTWO BOZE LA MOJEJ
RODZINY,
451 Proszę o modlitwę za przyczyną św Rity o uwolnienie i zdrowie taty a także o łaskę zdrowia dla
Danusi oraz mamy o nawrócenie prześladowców.
452 Proszę o wstawiennictwo za moją pracę aby była i abym dobrze pracowała. Prosze o modliwte za
zdrowie moich dzieci. Za naukę Natalki w szkole za jej powodzenia z koleżankami aby nie miała
przykrości.! Proszę o modlitwę za mnie jestem samotną matką która wychowuje dwójkę dzieci. Proszę
o siły i zdrowie dla siebie i rodziny o spokój ducha i radość w sercu aby otaczali mnie dobrzy ludzi i
abym była szczęśliwa u boku kochającego mężczyzny aby ten mężczyzna zrozumiał iż chce być z nim
i pokonamy trudności losu.
453 Święta Rito,
za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o:
- poprawę mojej kondycji psychicznej, o to żebym nie miała depresji; o lepsze samopoczucie, więcej
radości i nadziei
- poprawę sytuacji finansowej
- potrzebne łaski dla Z., o wiarę dla niej i miłość oraz zdrowie
- przyjaciół i więcej zajęć, przeżyć; bym nie czuła się samotna i nudna
- o to bym umiała kochać i byc w związku
- nawrócenie dla siostry i mamy
Bóg zapłać
h.
454 Św.Rito dziękuję za Twoją opiekę i wstawiennictwo oraz wyproszone łaski....Proszę o modlitwę o
szczęśliwe rozwiązanie dla mnie i zdrowie dla Dzieciątka....o nawrócenie z alkoholizmu mojego Taty i
Męża...o stałą pracę dla męża i dobre wypełnianie obowiązków małżeńskich i rodzicielskich....oraz za
całą rodzinę...
Bóg zapłać
Monika
455 Bogu znana Intencja
456 Swieta Rito,
Dziekuje Ci za otrzymane Laski.
Prosze Ci rowniez o szczesliwy zabieg dla mojej siostry i aby Jej zycie sie ulozylo tak jak sobie
zamarzy i zeby byla szczesliwa kazdego dnia
457 Kochana Sw Rito prosze o laske zdrowia,szczescia w zyciu osobistym,o uwolnienie Mnie z
chorej relacji z Panem Jan G,o pomoc w znalezieniu miejsca na Ziemi, sensu zycia itp,o Milosc, aby
zagoscila w moim sercu,(znalezienie dobrego,kochanego kandydata na meza)

o dobra satysfakcjonujaca prace,o radosc,o rodzine i zabezpiecznie Mnie finansowe na starosc(o dobra
starosc)
a zwlaszcza o pomoc uwolnienia Mnie z klamstw, oszczerstw, braku szacunku ze strony mojego brata
Jaroslawa P.
blagam aby moj brat nie pomieszkiwal w moim mieszkaniu i zyl na moj koszt aby wreszcie znalazl
sobie stale zajecie (prace) jak rowniez mieszkanie a nie okradal Mnie i mojej mamusi Danuty
Bog zaplac moja Kochana Sw Rito
blagam pomoz Mi
Anna P
458 w podziekowaniu za dotychczasowa opieke z prosba odalsza modlitwe w intencji bogu wiadomej.
459 W intencji stabilizacji w pracy, o dobrą prace
Anna
460 Proszę o zdanie egzaminów dla Jakuba
Magda
461 Prosba o modlitwe w intencjach
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 Dominiki, Agnieszki, Kasi, Eweliny, Kasi, Iwony, Marianny,
Piotra.
Dar potomstwa dla Asi,Kasi, Dominiki, Anny.
Pojednanie w malzenstwach, Pauliny, Sebastiana, Anny, Kornela, Marii, Grzegorza i Anny.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere,pozytywne przejscie ankiety i habilitacje dla męża
O zdrowie i wiare dla Natalii, Ireny, Katarzyny, Aldony, Aleksandra i Waclawa.
Uzdrowienie Anny z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie Aldony
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt,uleczenie z kolek i bolow brzucha,przespane cale noce
bez budzenia, szczęśliwe dzieciństwo dla Natalii
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla Anny z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
462 proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, za męża który opuścił naszą rodzinę, o
rozeznanie naszej drogi, za porzucone córki, za mnie o siły do walki o ocalenie małżeństwa. Św Rito
zanieś prośby, byśmy zechcieli i umieli odbudować naszą rodzinę, bysmy mogli iść dalej drogą
wyznaczoną przez Boga, by przysięga małżeńska nie była tylko tekstem wypowiedzianym przed
ludźmi, ale bysmy umieli się z niej wywiązać względem siebie i Boga. Bóg zapłać
463 Droga Święta Rito, bardzo proszę o pomoc w ważnej dla mnie sprawie, żeby udało mi się
pozytywnie zrealizować to co zaczęłam, proszę o miłość w moim związku, o radość dnia codziennego,
o zdrowie dla moich najbliższych i całej rodziny, chroń nas od niebezpieczeństw i zachowaj od złego.
Święta Rito módl się za nami. Anna
464 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.

465 Święta Rito dziękuje za otrzymane łaski.
Proszę o dalsza opiekę na zbliżająca się operację (aby nie została odwołana) a zabieg przebieg
pomyślnie i wyniki badań były dobre. Proszę o siłę i odwagę w pokonywaniu trudności i oddaleniu
lęku.
Twoja wierna czcicielka
Sylwia Z
466 Proszę o modlitwę dziękczynną za otrzymywane łaski.
Janusz
467 Święta Rito proszę Cię z całego serca o pomoc w uzyskaniu Łaski Bożej dla mnie i Andrzeja.
Proszę abyśmy doczekali się dziecka i mogli przeżyć te wszystkie piękne chwile wynikające z bycia
rodzicami. Proszę o siłę, cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w tej ciężkiej dla nas drodze. Proszę
abyśmy pozbyli się złości i poczucia niesprawiedliwości.
Proszę również o nawrócenie dla moich rodziców i dla Andrzeja oraz żeby moja mam przestała pić
alkohol.
Ania
468 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia Emilki i o zdrowie dla mnie i meza
469 Św Rito,
Prosze Cię uproś mi łaskę otwarcia się na dobre relacje. Tak bym mogła spotkać mojego męża.
Dziękuję,
Agnieszka
470 Bogu znane intencje
471 Św. Rito,
bardzo Cię proszę wstaw się za mną i Sidali do dobrego Boga.Proszę Cię o zgodę dla nas, o
pojednanie.
Dziękuję
Kamila.
472 Święta Rito dziękuję
473 Sw Rito,
za Twoim wstawiennictwem prosze o opieke nad moja kochana sisotra Krysia, o radosc, spokoj i
zdrowie.
Prosze Cie za moim synem Patrykiem aby Duch Swiety Goprowdzil i oslanial od zlego, o dobre
decyzje zyciowe.
Za moja siostrzenice Alicje - aby JA Duch Swiety prowadzil i oslanial od zlego.
Za moich rodzicow, o zdrowie i aby umieli cieszyc sie soba i swoim zyciem.
Za Seana - aby Duch Swiety poprowadzil GO swoimi sciezkami.
Za Matt - aby Duch Swiety w nim powstal i prowadzil.
Dziekuje sw Rito za opieke , prowadzenie i Twoja milosc.
Gosia.
474 Święta Rito, dziękuję Ci za dotychczasowe łaski. Bardzo proszę o opiekę nad moimi dziećmi i
całą moją rodziną. Proszę o pomoc w schudnięciu i ułożeniu sobie życia osobistego.
475 Swieta Rito pomoz mi prosze aby decyzja w sprawie mojej operacji zapadla jak najszybciej zeby
ta operacja sie udala i zebym mogla szybko wrocic do pracy. Prosze Cie Swieta Rito o
wstawiennictwo u Boga Ojca Wszechmogacego i Matki Przenajswietszej. Twoja czcicielka Wiktoria

476 Ratuj mnie
477 Św Rito uproś u Boga poprawę zdrowia dla męża
478 o pomyślny przebieg egzaminu
479 proszę Siostry o modlitwę za całą moją rodzinę, szczególnie za dzieci;
za wszystkie osoby bliskie, szczególnie za Krzyśka, Tomka - o wszelkie błogosławieństwo dla Nich.
O szczęśliwe rozwiązanie u Moniki i zdrowie dla matki i dziecka. O dobry poród dla Marleny.
Proszę też o dobrego Męża.
pozdrawiam serdecznie,
k
480 Św. Rito, wstawiaj się za mną i współpracownikami. Proszę Cię św. Rito o pomoc w znalezieniu
przez nas drogi wyjścia z impasu w pracy, aby nie skrzywdzić nikogo i nie poranić się nawzajem.
Pomóż nam budować wspólnie a nie niszczyć, dogadywać się a nie rywalizować, abyśmy umieli
przezwyciężyć konflikty i przetrwać trudy czas. Proszę też o modlitwę za zdrowie mojej mamy i moje;
o łaskę miłości i rodziny dla mnie z podziękowaniami za doznane od Pana Boga dobro.
ink
481 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o mądrość życiową dla Michaliny i zdrowie dla niej i dziecka oraz o pomyślne ukończenie studiów,
o pomyślne napisanie pracy licencjackiej dla Michaliny i zdanie egzaminu,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z podziękowaniem za wszystkie modlitwy i łaski, które na nas spływają,
Szczęść Boże,
Alina
482 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
483 Święta Rito miej w opiece moja rodzinę, opiekują się moim zmarłym
Tatą. Miej w swej opiece mojego synka Frania i cała moja rodzinę!
Dziękuję za wszystko!
484 Święta Rito spraw proszę, by Malwina wróciła na studia. Dziękuję
485 Święta Rito,nasza nadziejo w ciężkich sprawach.
Zwróć się do Pana w moim imieniu i wyblagaj zdrowie dla moich dzieci.Dziękuję za otrzymane laski i
wysluchane modlitwy.
JN

486 Najdroższa święta Rito, wstaw się w mojej potrzebie. Uproś abym poradziła sobie w ciężkim
okresie, który mnie czeka. Proszę o pomoc, aby trudności pokonać zwycięsko, a nadchodzące
egzaminy zdać w pierwszych terminach. Wierzę w głęboko w siłę Twego wstawiennictwa. A
487 Święta Rito spraw, bym poznała mojego męża. Dziękuję
488 Za brata Jerzego o potrzebne mu łaski
Za popierających aborcję oraz wykonujących ją o nawrócenie.
Za szczęśliwe narodziny córeczki.
Alicja
489 Drodzy Bracia i Siostry,
prosze o westchnienie i modlitwe w sprawie dobrych relacji w pracy z kolegami. Bardzo dziekuje za
prace, jestem bardzo szczesliwa.
Bog zaplac, Monika
490 *święta Rito pomóż mi wstaw się za mną by Bóg dał mi siłę do walki. mój mąż mnie skrzywdził
teraz kłamie i chce zniszczyć. już tracę siłę do życia. pomóż i jemu wyrwać się z grzechu. niech
skończy romans z ta wyrachowana kobietą która go zaslepila. rodzina miłość prawda honor nic dla
niego już nie znaczą. ja mu wybaczam. błagam o pomóc dla mnie i synów. Aga
491 Chciałem prosić o modlitwę w intencji o światło Ducha Świętego dla mnie i mojej Żony w trudnej
sytuacji małżeńskiej. Proszę Boga o poprowadzenie w 4 roku separacji.
Dziękuję za modlitwę i wszystkie łaski jakie przez modlitwę na nas spływają
Mariusz
492 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
493 Bardzo proszę o modlitwę w intencji o błogosłąwieństwo Boże w nowej pracy oraz w nowym
miejscu zamieszkania.
Chciałabym także podziękować za dobroć i nieskończone miłosierdzie Boga, jakie ma dla mnie i dla
mojej rodziny.
Dziękuję za Bożą ochronę, możliwość rozwoju, talenty. Dziękuję za to, że Bóg stworzył mnie
wspaniałą, wyjątkową kobietą na swój wzór.
Natalia
494 Bardzo proszę o modlitwę o nawrócenie mojego Męża, uratowanie małżeństwa i o zgodę w
rodzinie.
Bóg zapłać-Ola
495 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo do Boga i wyproszenie łaski uzdrowienia mnie z choroby
nowotworowej i o dalsze dobre leczenie operacyjne lewej ręki oraz wstawiennictwo do Boga za
leczącym mnie lekarzem. Proszę o modlitwę za syna Krzysztofa o jego zdanie wszystkich egzaminów
i ukończenie studiów. Dziękuję Grażyna...
496 Pragnę prosić św. Ritę aby moja córeczka Karolinka uwierzyła że Bóg istnieje, żeby doświadczyła
że jest żywy i prawdziwy i pokochała życie w zgodzie z nim.

497 Cudowna Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie wysłuchane prośby i proszę Cię o dalsze
wstawiennictwo o zdrowie dla mnie i moich najbliższych- dla męża, siostry, chorego taty oraz mamy i
babci. Uproś mi u Boga pomyślność na studiach oraz pomóż w znalezieniu dobrej pracy, w najbliższej
przyszłości o zdrowego dzidziusia. A.N.
498 Proszę o łaskę zdrowia dla Pana Adama, światło Ducha Św. dla opiekujących się nim lekarzy i
pielęgniarek oraz o dar jego pojednania z Panem Bogiem.
Katarzyna
499 O miłosierdzie Boże dla zmarłych : Marianny (69 lat) i Ewy (47 lat).
500 Święta Rito.
Proszę o rozwiązanie moich trudnych spraw a tak że trudnych spraw moich sióstr oraz kolegi.
Bóg zapłać
Agnieszka
501 Proszę o modlitwę za mnie o uzdrowienie z wszystkich chorób układu pokarmowego oraz z
helibocater.
Justyna
502 Święta Rito, proszę pomóż mi znaleźć nową pracę.. w Tobie cała moja nadzieja.
503 Święta Rito ,
proszę wstawiaj się za Maciusiem,który od kilku miesęcy zmaga się z mięsakiem prążkowano
komórkowym.
Po ludzku jest to wyrok lecz dla Boga nie ma sytuacji niemożliwych dlatego z wiarą proszę o cud
uzdrowienia dla Niego .
Proszę o błogoslwaienstwo dla Jego Rodziców i Rodzeństwa ,o siły i dużo miłości dla Nich.
Uwielbiam Cię Panie za wszelkie łaski ,którymi obdarzasz mnie i moich najbliższych .
Dziękuję za opiekę i prowadzenie .
Chwała Tobie Panie!
Twoja Córka.
504 Bardzo proszę o dołączenie następujących intencji do nowenny do św. Rity: Kochana i
niezawodna święta Rito, bardzo dziękuję za wszystkie otrzymywane łaski. Proszę o pomoc w
uzdrowieniu relacji córka- rodzice, o nawrócenie członków mojej rodziny, o zdrowie, miłość ,zgodę,
pracę i jej ciągłość; o wszelkie potrzebne łaski dla każdego z nas, o łaskę nieba dla p. Anny, o
pozytywne rozwiązanie sprawy sądowej i alimentacyjnej, o przyznanie mieszkania dla J.
505 o Najukochańsza Św. Ritto, podam do Twych stóp, dziękując Ci za otrzymane łaski. Proszę Cię o
opiękę i siły w pracy. Bóg zapłać. Marta z Koszalina
506 Św Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla moich rodziców Haliny i Stanisława
507 o udana operacje
508 Święta Rito, błagam, wyproś Boże błogosławieństwo dla mojego brata Tomka. Basia
509 O wielka Św. Rito, dziękuję Ci za łaski i za wstawiennictwo. Błagam Cię o błogosławieństwo i
wstawiennictwo za nami na nowej drodze życia, módl się za nami o zdrówko i wszelkie łaski. Wstaw
się za tym, abyśmy mogli stać się rodzicami zdrowego dzidziusia, aby udało nam się zajść w ciąże.
Błagamy Cię o modlitwę za nas do Maryji, żeby udało nam się zbudować szczęśliwą, zdrową pełną
miłości i szacunku rodzinę. Módl się za mojego przyszłego męża, aby udało mu się znaleźć pracę,
która przyniesie mu satysfakcję.
Amen I.P.

510 Proszę o zdrowie dla mojej pracodawczyni chorej na raka oraz o łaskę trzeźwości dla mojego
męża. Dziękuję za dotychczasowe łaski
511 Prosze o szturm do nieba, o cuda:
- w intencji bezdomnej Pani Róży, która jest w śpiączce farmakologicznej - zatrucie metanolem.
Lekarz w pierwszym dniu wyrokowal że nie dożyję dnia następnego. Pani Róża walczy 3 dzień, w
sobotę będzie wybudzana.
- w intencji bezdomnej Beaty - marskość wątroby, wodobrzusze, żylaki przełyku - lekarze nie dają
szans na wyjście z tego.
- w intencji Moniki chorej na raka - obecnie ma przetaczaną krew, jest słaba, ma rozsiew do kości. W
poniedziałek ma swoje 25 urodziny.
Proszę .... wołajmy o obfite łaski, o cuda.
"I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili
Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli,
odzyskiwali zdrowie." Mk 6, 56
512 Proszę o uzdrowienie z wszelkiego lęku przed życiem i ran z przeszłości, abym nauczyła się
kochać i akceptować nie idealną siebie, bym była dobra dla siebie i umiała sobie wybaczać, proszę o
odnalezienie człowieka przeznaczonego mi przez Boga - abym umiała być dla niego dobrą i kochającą
żoną, proszę abym nauczyła się ufać ludziom i przestała spodziewać się najgorszego, proszę o łaskę
ufności, abym oparła się na Jezusie i spełniła Jego wolę, abym w radości mogła żyć i chwalić Pana
Boga.
Święta Rito módl się za nami!
513 Św.Rito, proszę o zdrowie dla całej rodziny!
Nie opuszczaj mnie!
M.
514 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.
515 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.
516 Święta Rito !
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, o miłość mojego życia, za spokój dusz moich
rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny R. i A. Alexandrowicza.
Proszę Ciebie o powrót do zdrowia koleżanki Doroty. Proszę o powrót do zdrowia brata Tadeusza, o
zmianę nastawienia Grzegorza do rodziców Magdy. Proszę o dobre zakończenie sprawy spadkowej.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.

Proszę o udaną operację i powrót do zdrowia Tymka.
M.T.
517 Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę, jestem w trakcie poronienia, ciąży nie da się
uratowac:( jesteśmy załamani z mężem, lekarz kazał przejść to w domu i nie przyjął mnie do szpitala,
błagam o zdrowie i siłę, mój mąż jest poważnie chory, leży i modlimy się, żeby ominęła go poważna
operacja, bo potem możemy mieć mniejsze szansę na kolejną ciąże, mamy córkę i proszę o modlitwę
o zdrowie i błogosławieństwo dla niej i naszej rodziny
Zrozpaczona Małgorzata wraz z rodzina
518 Święta Rito proszę Cię o dobrą żonę dla Patryka, dar rodzicielstwa dla Gabrysi i Mateusza.
o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie Andrzeja i Iwony. O zdrowie dla moich rodziców.
Prosi Gabrysia
519 Proszę o modlitwę o potrzebne łaski
z Bogiem
agnieszka
520 Za małżeństwo Michała i Pauliny; o nawrócenie, miłość i zgodę w małżeństwie; wzajemny
szacunek. Opiekę Matki Bożej dla Michała i Pauliny i ich dzieci. Aby Bóg był u nich zawsze na
pierwszym miejscu
521 Prosze pomodlcie o dziecko siostry mojej zony, ktore spedzilo 6 miesiecy w szpitalu urodzone
jako wczesniak wczoraj popoludniu przestal oddychac. Franciszek ledwo odratowany przez lekarzy.
Teraz jest na intensywnej terapii pod respiratorem. Dziekuje!
Znajduje sie w szpitalu Pro Familja w Reszowie!
Rafal
522 Święta Rito, wraz z Matką Boża proszę dopomóż abym była obecnie w ciąży, jeśli cud
oczekiwania na nowe życie już się rozpoczął proszę o opiekę o zdrowy i poprawny rozwój i poród
w terminie. Swoją troskąobejmujące także mnie, abym po stanie błogosławionym mogła nadal
chodzić i wychowywać dziecko.
Pozdrawiam,
Dominika
523 Święta Rito proszę wybłagaj U Pana zdrowie dla mojej małeńkiej córeczki Zosi.
Wyproś zdrowie także dla Oliwki i Artusia A także dla mnie i całej mojej rodziny.
524 Swieta Rito prosze o modlitwę w intencji zdrowia i szczescia mojego oraz moich bliskich a takze
o to by skrasc serce dziewczyny wokół ktorej krążą moje myśli
525 Z prosba o laske nauki i wysokich ocen dla syna Adriana. Zone z pochodzenia Polke katoliczke,
Lake dostania articling pracy w Toronto na Bay St. O opieke Matki Najswietszej i wszelkie potrzebne
laski dla Adriana z okazji urodzin. Laske malzenstwa i macierzynstwa dla siostry Magdaleny
mama i siostra
526 Proszę o znalezienie dobrej pracy i lekarzy, by mnie wyleczyli.
Dziękuję za wszystko.
527 Proszę o modlitwę, by Bóg za wstawiennictwem św. Rity, udzielił mi łaski uzdrowienia
wewnętrznego i przemiany życia.
Deo gratias! Sławomir

528 proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji powrotu do zdrowia Męża , Mamy i
Teściowej oraz o potrzebne łaski Boże łaski dla całej rodziny i przyjaciół.
Serdecznie pozdrawiam i łączę się w modlitwie
Beata
529 Proszę o modlitwę ,za moją rodzinę i bliskich Za przyjaciół ,którzy potrzebują wsparcia w
chorobie i za moje sprawy zawodowe
Ewelina
530 o zdrowie i światło Ducha Świętego dla Pawła

