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Intencje z dnia 7 maja:
399 proszę o modlitwę wstawienniczą o laskę podpisania stałej umowy i podwyżki. Proszę o opiekę
dla córki Pauliny i właściwego męża oraz opiekę dla Iwony.
400 Proszę o modlitwę w intencji mojego narzeczonego o dar wiary i powrót do kościoła i na drogę
sakramentów,a dla mnie o dobre wyniki badań. Anka
401 Zdrowie corki Laury
402 Św. Rito proszę Cie o Błogosławieństwo i wsparcie dla córki , która jest przed egzaminami,
Prosze Cie o spokój, cierpliwość opanowanie oraz logiczne myślenie dla córki podczas egzaminów.
403 Św. Rito prosze Cię o cierpliwość , spokój i opanowanie , abym mogła zjednaczać własną rodzinę
, budować ciepło i harmonię, uczyć dobroci , proszę daj nam zdrowie i wyproś razem znami Boże
Błogosławieństwo i wsparcie dla naszej rodziny.
Św. Rito pomóż mężowi w rozwinięciu własnej działalnośc. Proszę Cię o Błogosławieństwo w
szczególności dla niego.
404 bardzo proszę o modlitwę w intencji pozytywnego rozwiązania trudnych spraw Agnieszki
405 Proszę o zdrowie dla rodziny spokój i zgode o nawrócenie męza i właściwe decyzje syna
406 Św.Rito proszę o łaskę zdrowia dla całej mojej rodziny, a zwłaszcza o uleczenie mojej siostry z
nałogu alkoholowego. Dziękuję za wszelkie łaski. Proszę o Twoją dalszą opiekę nad całą moja rodziną
i rodziny moich sióstr i brata. Św. Rito wstawiaj się za nami.
Teresa
407 Święta Rito, daj mi spokój serca.
AR
408 Proszę o zdrowie dla dziecka które noszę pod sercem, szczęśliwy i prawidłowy rozwój ciąży oraz
o szczęśliwe narodzenie dla maleństwa.
409 Sw Rito prosze o madre wybory dobre decyzje w moim zyciu małżeńskim
Lidia
410 Święta Rito proszę o łaskę zostania rodzicami
411 Dziękuję Ci Kochana święta Rito za pomoc i proszę o dalszą opiekę nade mną i moimi
najbliższymi a szczególnie dla córki Hiacynty, syna Krzysztofa i męża Mirosława. Polecam Ci duszę
zmarłego syna śp Grzegorza oraz wszystkie moje sprawy jak praca, zdrowie,samotność i problemy
finansowe. Anna
412 Świeta Rito, proszę, pomóż mi w znalezieniu dobrego męża. Widzisz, że jestem samotna i jest mi
jest z tym źle. Tak bardzo bym chciała być kochaną i kochać. Chciałabym stworzyć rodzinę, być żoną
i mamą. Proszę nie pozostawiaj mnie bez pomocy.
Natalia

413 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski.I nadal z całego serca proszę o wstawiennictwo w moich prośbach, troskach. Tak
bardzo proszę o dalszą Twoją opiekę, zdrowie dla mnie i moich bliskich. Błogosławieństwo Boże dla
córki Natalii, o zdrowie i radość w sercu,dostała dobrą pracę i znalazła dobrego męża.
Proszę o zdrowie dla moich rodziców.
Proszę o pomoc w mojej trudnej sytuacji życiowej, która leży mi głęboko na sercu,a z którą cały czas
nie umiem sobie poradzić. Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w
podejmowaniu decyzji, aby bardzo dobrze ułożyło mu się w pracy. Dla mnie Proszę o zdrowie i o
pomoc w podjęciu właściwej decyzji w moim życiu prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę bym nie
straciła pracy, by szanowano i doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i
Jej całkowicie się poddała.
Mariola
414 Błagam o modlitwę za mnie by wszystko w moim życiu się ułożyło pomyślnie. Proszę o zdrowie,
miłość i dostatnie życie dla mnie i moich rodziców.
Polecam w modlitwie duszę śp. Stanisławy i Jana, Stanisława, Zofii, Katarzyny, Janiny i Stanisława
Nizioł oraaz wszystkich z rodziny Gałkowskich i Pruszkowstkich, Stanisławę i Andrzeja, Adama i
Weronikę, Zygmunta i Mariannę, Ryszarda z rodziny Idzików, Mariannę i Piotra, Mariannę-Helenę z
rodziny Strzeleckich i Stefana Bełdygę
415 Za wstawiennictwem św. Rity proszę dobrego Boga o:
- miłość, zgodę, przebaczenie i radość w małżeństwie i rodzinie Krzysztofa i Małgorzaty,
- o uzdrowienie dla Weroniki i Boże Błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie Mark i Iwony.
Pax Drogie Siostry
Piotr
416 Św Rito proszę o uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
417 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej cioci Miry i dobry wynik tomografii komputerowej
płuc.Proszę także o zdrowie i siły dla mojej babci Wandy dla mojej mamy oraz dla mnie.
Aleksandra
418 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i dalsze wstawiennictwo dla Małgosi. Justyna.
419 Św. Rito, ulituj się. Andrzej
420 Św Rito dziękuję I proszę o wstawienie się za mnie u Boga
421 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam do tej pory oraz wysłuchane prośby.
W majowej nowennie proszę Cię o to aby Darek zaczął uczęszczać ze mną w coniedzielnej mszy
świętej, abyśmy się rozumieli i szanowali, aby nasz związek był budowany z Bogiem. Proszę o
wieczny odpoczynek dla mojego Dziadka oraz zdrowie dla babci. Proszę również aby niaznajoma mi
dziewczyna Łucja zdała egzamin 16 maja.
Bóg zapłać za wszelką dobroć!
Paulina
422 Sw. Rito dziękuję za opiekę i błogosławieństwo. Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny. Bardzo
proszę o szczęśliwa operacje dla mojej mamy i wyzdrowienie z choroby, a także o dobre wyniki.
Joanna
423 Św. Rito pragne serdecznie podziekowac Ci za dotychczasowe łaski jakimi mnie
obdarzasz,szczegolnie za Twoją pomoc w pracy,za to że moge dalej pracować i cieszyc sie moją
pracą.Prosze jednak o zdrowie dla moich rodziców oraz wsparcie dla nich na kazdy dzień.Prosze Cie

rownież św. Rito o to aby w końcu w moim życiu pojawił sie dobry mężczyzna,który zostanie ze mną
na stałe.Proszę o związek małżeński oraz dar macierzyństwa w przyszłości.Modl sie za mna św.Rito.
424 Swieta Rito nizmiennie prosze o Twoje wstawiennictwo i blogoslawienstwo dla córek Matyldy -o
dar macierzyństawa,Magdaleny o dar uleczenia i podjęcie dzialan wtym kierunku.Prosi matka
425 W miesiącu maju proszę o modlitwę w intencji mojej najstarszej córki Anny, która się zaręczyła
w miesiącu kwietniu , o sakrament małżeństwa .Składam podziękowania za modlitwy które zostały
wysłuchane. Zanosiłam modlitwy o chrzest dla moje wnusi Łucji i chrzest zaplanowany jest na 13
maja br. Bogu niech będą dzięki.
Elżbieta
426 Święta Ritto proszę Cię o:
- zdrowie oraz potrzebne łaski dla mojej rodziny
- pomyślne rozwiązanie problemów związanych z pracą
- zajście w upragnioną Ciąże oraz możliwość donoszenia jej
- pomyślne napisanie matury przez brata i dostanie się na wymarzone studia
Święta Ritto - oręduj w moich trudnych sprawach
Święta Ritto - módl się za nami
427 Św. Rito proszę o łaskę życia wiecznego dla mojej Mamy Joanny i Taty Eugeniusza oraz mich
dziadków.
Teresa
428 Z całego serca proszę o modlitwę o to, aby Willy zrozumiał, że go naprawdę kocham.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Barbara
429 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!
430 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga i objęcie nas i naszej rodziny opieką podczas
podróży, o pozytywne wyniki badań. Za dotychczasowe otrzymane łaski DZIĘKUJĘ.
431 święta Rito przez Twoje wstawiennictwo proszę o wyproszenie dla mnie łaski rozeznania woli
Bożej.
A jeśli wolą Bożą jest bym miał kobietę proszę, abym spotkał tą, która jest dla mnie przeznaczona.
Jednocześnie dziękuję Tobie za otrzymana łaski w minionych latach. Marek
432 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty, jej rodziców oraz dzieci i ich dobrą naukę.
433 Św. Rito,
z największą ufnością zwracam się o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa
w mojej intencji.
Proszę Cię wyproś dla mnie łaskę, abym szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko, aby ciąża i poród
przebiegły bez komplikacji.
Bóg zapłać.
Magdalena
434 Święta Rito, proszę usuń kobietę która niszczy moje małżeństwo z naszego życia.
Proszę Cię spraw, żeby wrócił do mnie mój mąż.

435 Św. Rito proszę bądź z nami, wspieraj nas. Św. Rito proszę pomagaj mi, mojej Rodzinie by w
naszym życiu był Pan Jezus, byśmy Go kochali, ufali Mu. Panie Jezu prowadź nas, tylko z Tobą
wszystko ma sens. Dziękuję za dotychczasowe łaski, za pojednanie Grześkiem...
Magdalena
436 Pragnę
podziękować za wszystkie łaski jakie otrzymałam od Pana Boga za
pośrednictwem św. Rity 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.
437 Proszę Cię o błogosławieństwo dla nas. Zdrowie oraz spokój i trochę więcej szczęścia w życiu.
Abyśmy wkraczając na wspólną i nowa ścieżkę życia, mieli mniej zmartwień A więcej uśmiechu na
twarzach. Proszę również o piękną, słoneczna pogodę w dzień naszego ślubu, aby wszyscy goście byli
zadowoleni i mile wspominali przez długie lata ten szczególny dla nas dzień. Dla mamy, taty, siostry i
szwagra również o zdrowie i pomyślności w życiu.
Patrycja i Kamil
438 Święta Rito pragnę podziękować za Twoim pośrednictwem za wszystkie łaski jakimi jestem
obdarzana każdego dnia przez Boga i prosić o wstawiennictwo w modlitwach o zdrowie i opiekę Bożą
dla Stanisławy,dla Joanny i Anny i ch rodzin,dla Bogdana dla Zosi zdającej maturę oraz za duszę
Reginy . Jaga
439 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski. Proszę oręduj
nadal u Pana za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, którzy w tym roku stali się pełnoletni podążają
właściwą drogą, drogą wiary i miłości oraz dokonują samych dobrych wyborów. Niech Bóg obdarza
ich swoją łaską i niech im błogosławi w dorosłym życiu. A jeśli się pogubią niech sprowadzi ich na
właściwe ścieżki. Proszę także aby na swojej drodze spotkali oni dobre dziewczyny.
Proszę o modlitwę w intencji moich siostrzenic, siostrzeńców, bratanicy i bratanków, o łaskę silnej
wiary dla Nich.O światło i dary Ducha Świętego, o dobra naukę - o chęci do niej. Niech będą wolni od
agresji i uzależnienia od komputera i telefonów. Niech powrócą na dobrą drogę wzajemnej
życzliwości i pomocy, aby zaczęli systematycznie uczęszczać do kościoła czerpiąc siły z eucharystii.
Dopomagaj im Boże, aby wyrośli na dobrych ludzi, na chwałę Twoją i rodziny.
Proszę Świętą Ritę o zdrowie, miłość, zgodę, wzajemne zrozumienie i jedność w całej mojej rodzinie.
Aby błahe powody nie rozdrażniały nas, abyśmy umieli rozmawiać w atmosferze wzajemnej
życzliwości i szacunku.
Proszę również o łaskę zdrowia dla mojej koleżanki z pracy i siły w pokonaniu choroby.
MZ
440 Św. Rito proszę miej w opiece mnie i moich najbliższych. Pomóż mi w Tobie wiadomej sprawie,
żebym mogła cieszyć się szczęśliwą rodziną. Amen.
441 Św. Rito dziękuję za Twoje wstawiennictwo i opiekę. św. Rito patronko od spraw
najtrudniejszych zawierzam Tobie moje sprawy, mojego męża Krzysztofa, proszę o dobre wyniki
badań kontrolnych, proszę aby choroba nowotworowa nie powróciła. Proszę Św. Rito o opiekę nad
rodzicami o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców. Zawierzam Twojemu wstawiennictwu moją
rodzinę i siebie, proszę o dar rodzicielstwa. Św. Rito szczególnie w miesiącu maju módl się za nami,
wstawiaj się za nami, upraszaj potrzebne
łaski. Jezu ufam Tobie! Twoja czcicielka Ania.

442 By Wola Boża wypełniła się w moim związku z Tomaszem, o uzdrowienie / uwolnienie nas ze
wszystkiego co niszczy nasz związek, o uzdolnienie nas byśmy byli dobrym małżeństwem i byśmy
wkrótce podjęli tę decyzję i by Pan Bóg rozpalił w naszych sercach na nowo miłość do siebie
wzajemnie i uzdrowił zranienia wzajemnie sobie zadane, jeśli taka jest Wola Boża.
Bóg zapłać za modlitwę.
K.
443 Św . Rito prosze Cie o pomoc w mojej osobistej sprawie, wstaw siię za mną u Boga zeby się
rozwiązały moje sprawy z Michałem pomóż . czcicielka
444 Prosze o modlitwe o bardzo dobrego,prawdziwie kochajacego mnie meza, przy ktorym bede
szczesliwa i on przy mnie, mezczyzne dla ktorego bede trzecia ,najpierw Bog, Maryja ,a pozniej ja,
gleboko wierzacego ,jezeli to ma byc Krzysiek (wiadomy Bogu)niech taki sie stanie i otrzyma w
szybkim tepie stwierdzenie niewaznosci malzenstwa, dziekuje za modlitwy
445 Za Serkana o nawrócenie i odnowienie kontaktu. O kontakt od pracodawcy odnośnie pracy na
której mi zależy.
446 Prosze w intencjach, ktore stale powierzam Bogu, a ktore sa Jemu znane i dziekuje za wsparcie
modlitewne.
Pokoj&Dobro
Justyna
447 Upraszam o modlitwé w intencji powrotu do Pl mojegp i mojego narzeczonego.
Bog zaplac
Sandra
448 Proszę o zdrowie dla moich rodziców i Darka rodziców , proszę o opiekę Matki Bożej dla syna
Adriana,proszę aby był mądrym i grzecznym chłopcem.Bóg zapłać za wszystko
Ania
449 Dziękuję Święta Rito za Twe wstawiennictwo w poznaniu dobrego chłopaka. Proszę chroń nasz
związek od wszelkiego zła, kłótni i nienawiści. Niech on będzie na chwałę Pana Boga i Matki Bożej,
oparty na prawdziwej czystej miłości.
Asia
450 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o opiekę nad moją rodziną w szczególności
mojego syna. Proszę dla niego o łaskę zdrowia, rozumu, wiary. Oby omijały go wszelkie nieszczęścia
a złe oko, zawiść i zazdrość innych nigdy nie zaszkodziły mu. Błagam Cię Św. Rito módl się za
mojego syna. Proszę również pomóż mi walczyć z moimi słabościami abym stała się lepszym
człowiekiem dla dobra swojego i mojej rodziny. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania za
dotychczasową opiekę. G.S.
451 Proszę o modlitwę w intencji opieki nad moją wnuczką Polą-Ritą do jej patronki oraz w intencji
córki Aleksandry i jej poczętego dziecka. Święta Rito, opiekowałaś się naszą pierworodną, pomóż i
teraz - modlimy się za Twoim wstawiennictwem o zdrowie dla mamy i dziecka, prawidłowy przebieg
ciąży i porodu.
452 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
453 O Potężna i Sławna święta Rito Błagam Cię pomóż mi aby zło całkowicie ode mnie odeszło, aby
Mi się poukładało z Mariuszem, którego tak Kocham a wiem że On mnie też,aby zaczęła się
uśmiechać, aby zaznała miłości i szczęścia od Mariusza aby Mariusz został moim mężem. Błagam
Kochana Przyjaciółko Pomóż mi bo sama nie daję rady, bo zło krąży. Kasia. Proszę jeszcze o
całkowite uzdrowienie dla Marceliny o zdrowie i siły dla mojej Kochanej mamy Marii dla Brata
Mirka z rodziną o zdrowie, potrzebne łaski i siły aby się wybudował. I z Całego Serca Dziękuje za
Każda już Łaskę uproszoną Kasia.
454 Święta Rito proszę wstaw się w moich intencjach u Boga Wszechmogącego o łaskę
macierzyństwa dla Wioletty ,o uzdrowienie Czesławy z choroby jaskry i zaćmy, o zdrowie,
błogosławieństwo Boże , pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, dary Ducha Świętego i
opiekę Bożą na każdy dzień dla Wioletty, Mariusza oraz Renaty i Czesławy .
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pomoc w rozwiązywaniu problemów dla rodziny Wolaków: Jana,
Marii, Piotra i Aleksandry
Czesława
455 Święta Rito, błagam o Twoją pomoc w odnalezieniu zagubionej przeze mnie rzeczy. Św Rito,
ratuj. Twój Czciciel.
456 Święta Rito dziękując za dotychczas otrzymane łaski proszę o dalsze
wstawiennictwo w moich intencjach:
Oby wnuk Janek nawrócił się do Kościoła i przestał być WROGIEM wiary, Boga
i Kościoła
O zdrowie dla Ani, Teresy i mamy Heleny.
Oby Córka dostąpiła miłosierdzia Bożego pomimo wielkiego grzechu aborcji.
O poprawę bardzo trudnej sytuacji finansowej i możliwość powrotu do
miejsca urodzenia.
457 Święta Rito proszę Cię o pomoc w odnalezieniu dalszego sensu życia mojej mamie po śmierci
mojego taty. Pomóż jej i nam córkom odzyskać siłę, wolę i chęć życia na każdy kolejny dzień.
Wszystkie nasze troski, bóle i żale zanieś do Pana Jezusa i niech On tym się zajmie.
458 Przez wstawiennictwo świętej Rity bardzo proszę o modlitwę o łaskę pełnego zdrowia dla mnie,
Grzegorza i naszych bliskich, o łaskę wiary i nawrócenia dla Grzegorza, aby powrócił na drogę wiary
oraz sam od siebie zaczął chodzić do Kościoła i modlić się, o Boże Błogosławieństwo dla naszego
związku, opiekę świętej Rity nad nami, o łaskę rozwiązania problemów finansowych dla mnie. Święta
Rito proszę Cię również o łaskę uzdrowienia ze zranień z przeszłości dla Darii, rozstrzygnięcie jej
sytuacji z Kamilem, zakończenie problemów finansowych i opiekę nad nią. Bardzo dziękuję za
wszystkie łaski jakie dla nas wyprosiłaś i wypraszasz nieustannie.
Izabela
459 O Zdrowie tak fizyczne jak psychiczne dla Jacka Małgorzaty i Jerzego
460 Proszę o modlitwę i wsparcie w sprawie miłości aby w końcu ułożyło mi się życie aby
mężczyzna którego kocham zrozumiał moje uczucia i je odwzajemnia abyśmy byli ze sobą szczęśliwi
mogli z Jarkiem spędzać czas i rozmawiać i być ze sobą szczerzy.
Proszę o cierpliwość do dzieci i zdrowie aby relacje nasze się ułożyły - abym jako matka była dobra i
miała dla swoich dzieci czas miłość i cierpliwość aby było mniej stresu nerwów krzyków w domu.

Bóg zapłać
Magda
461 Za Annę i jej bliskich
462 proszę Cię Św.Rito, pomóż mi wygrać sprawy sądowe z rodziną zmarłego Męża i odzyskać to, co
mi ukradli -Jola
463 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla całej rodziny, Szymona aby choroba genetyczna się nie
rozwijała, Piotra oraz nienarodOnego JesCze dziecka i o szczęśliwe rozwiązanie o pomyślność i
błogosławieństwo Boże w zakupie dZialki i budowie domu.
464 Najdroższa święta Rito,
moja opiekunko, przyjaciółko i patronko mojej córki - Poli Rity.
Dziękuję Ci za Twoją codzienną obecność w naszym życiu, pomoc i wsparcie. To dzięki Tobie i
Twojemu wstawiennictwu i głębokim modlitwom 4 lata temu urodziłam wspaniałą córkę, która na
Twoją cześć na drugie imię ma Rita.
Jestem teraz w drugiej, upragnionej, wyczekanej ciąży. Błagam opiekuj się nami i módl się za nami niech Dziecko, które mam w sobie będzie zdrowe i niech się wspaniale rozwija, dając nam szczęście i
radość oczekiwania na nasze wymarzone powiększenie się rodziny.
Najdroższa święta Rito, bądź z nami każdego dnia i pozwól nam cieszyć się dobrymi wynikami badań,
które będą 28 maja.
Bardzo dziękuję święta Rito
Ola
465 Prosze o modlitwe za moje mojej rodziny zdrowie
466 Za duszę Alfiego Evansa i wsparcie dla jego rodziców oraz wszystkich ofiar „liverpoolskiej
ścieżki opieki nad umierającymi” aby św. Rita wstawiła się u Boga za nimi i sumieniami ich
oprawców. O przywrócenie godziwej opieki paliatywnej na całym świecie.
467 Św. Rito, dziękuję Ci za dotychczasowe łaski, które za Twoim wstawiennictwem otrzymałam.
Proszę nie opuszczaj mnie i moich najbliższych w swych modlitwach. Wstaw się proszę za moim
małżeństwem, aby mąż nie szukał innej kobiety i kochał mnie i szanował, oraz żeby był dobry dla
dzieci, błagam żeby już nigdy się nie powtórzyło to czego doświadczyliśmy trzy lata temu. błagam o
wstawiennictwo, Twoja M.
468 Święta Rito, proszę o opiekę nad moją 2,5 letnia wnuczką Nataszą, która 17 maja będzie miała,
ratującą życie operację serduszka. Dziecko przeszło już 2 ciężkie operacje, ale ta jest
najtrudniejsza.Święta Rito pomóż, wstaw się do Pana Boga za tym dzieckiem, aby wszystko dobrze
się skończyło i żeby Nataszka mogła normalnie i zdrowo żyć.
Marta Jolanta
469 bardzo proszę o modlitwę w poniższych intencjach.
1.O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę, rozsądek, dojrzałość i opamiętanie dla dzieci.
2. Żeby syn zdał wszystkie egzaminy w terminie.
3. Żeby córka w końcu ukończyła studia i znalazła pracę.
4. O zdrowie dla żony i uleczenie jej kręgosłupa.
5. Żebyśmy nie zwariowali,spłacili długi i nie zbankrutowali.
6. Żebym znalazł pracę.
7. O opiekę pomocy dla rodziny Krzysztofa.
470 Prośba o modlitwę w intencji Natalii, aby odnalazła własną drogę oraz podejmowała mądre i
dobre decyzje.

471 Proszę, aby Wojtek zrozumiał i przyjął, to co chcę Mu ofiarować
Bóg zapłać
Hanka
472 Święta Rito, proszę przez Twoje wstawiennictwo o potrzebne łaski dla moich dzieci, o dary
Ducha Św., proszę o życie wieczne dla mojego męża, proszę o siły i odwagę potrzebną do rozwiązania
mojej trudnej sprawy.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.
Z Panem Bogiem.
Renata
473 Dziękując za wszystkie łaski proszę ukochaną św Ritę o dar miłości i dobrą pracę dla córki Agaty
i zdrowie dla Krystyny. Krzysztofa i Agaty.Kochana św Rito zaopiekuj się nami miej nas w opiece i
czuwaj nad nami. Proszę Cię o modlitwę dla Mirki która zbłądziła.
474 O św. Rito !
Proszę chroń moją nienarodzoną córkę, aby poród zaplanowany na sierpień 2018 r. odbył się bez
komplikacji.
Proszę Cię także by sprawy finansowe mojej rodziny się poukładały.
Monika
475 Sw Rito prosze Cie o pomoc i Twoje wsparcie dla Tomasza z wyjscie z nalogu i pomocy w
splacie dlugow. O zdrowie dla dzieci i reszty rodziny.
476 Moje ukochane Siostry błagam o modlitwe w intencji mojej rodziny i uratowania przed rozwodem
mojego małżeństwa.
ŚWIĘTA RITO ! MÓDL SIĘ W INTENCJI MOICH NAJBLIŻSZYCH, BLAGAM O POTRZEBNE
dla mojej rodziny DARY Ducha Świętego ! DARY Ducha Świętego !
DZIEKUJĘ SERDECZNIE ZA WSZYSTKIE OTRZYMANE ŁASKI
ŚWIĘTA RITO ! proszę módl się o nawrócenie moich córek Agnieszki i Izabeli wszelkie potrzebne
łaski dla ich dzieci .
ŚWIĘTA RITO ! Dopomóż IZABELI w podjęciu właściwej drogi zgodnej w wolą Boga.
Błagam WYPRASZAJ Miłosierdzie Boże dla mojego małżeństwa , nawrócenie mojego męża
ADAMA uratowanie mojego małżeństwa przed rozwodem i uzdrowienie relacji w mojej rodzinie .
Święta Rito ! spraw by moje codzienne modlitwy w tej intencji zostały wysłuchane.
Święta Rito módl się o nawrócenie osób szkodzących naszym sakramentalnym małżeństwom .
Błagam Święta Rito wspieraj mnie w modlitwie w intencji moich najbliższych
Serdecznie dziękuję za to, czego Bóg dokona dzięki tej modlitwie. Anna
477 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za wszelkie łaski, którymi mnie obdarzyłaś i proszę o dobre
wyniki dla mamy i dla siebie.
A.
478 Proszę o modlitwę za moją rodzinę w szczególności za syna Antka i córkę Helenę z prośbą o
potrzebne łaski. Jednocześnie proszę o modlitwę dziękczynną za otrzymane łaski.
479 Św Rito proszę cie o wyproszenie łaski o sprawiedliwy podział majątku oraz byśmy połończyła
Radosława z Małgorzatą .
480 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, o łaskę uwolnienia mnie i mojego umysłu od
negatywnych i złych emocji, które przez lata skumulowały się w moim ciele i teraz choruję. Proszę
również o łaskę uzdrowienia fizycznego. Św. Rito módl się za mnie.
481 Swieta Rito prosze o modlitwe za mojego meza aby wyzdrowial z depresji,nie siegal wiecej po
alkochol i nie mial wiecej zlych mysli.Badz zawsze z nami

482 Ukochana sw Rito maj to miesiac w ktorym sie urodzilam. Prosze cie aby na mojej drodze pojawil
madry i odpowiedzialny mezczyzna, ktory obdarzy mnie i moja corke szczera miloscia.
Magda z Ostrowca swietokrzyskiego
483 Proszę by serce i umysł Adama wypełniły się miłością do mnie
Aleksandra
484 Święta Rito proszę pomóż mi stworzyć z Pawłem dom pełen miłości i ciepła, gdzie nasze dzieci
będą czuły sie kochane i bezpieczne. Niech on przestanie sie wahac i weżmie ze mna slub . Niech to
będzie boży dom a nie życie bez sakramentu małzeństwa. pobłogosław nam. Gosia
485 ŚW,Rito dziękuję za otrzymane łaski za Twoją przyczyną proszę o zdrowie dla mojej cioci siostry
zakonnej S.Otylia i o zdrowie Maroli, Bożeny, Katarzyny i ANIELI, Wiesi.
o miłość i zgode w rodzinie Bobowskich o zdrowie dla mnie mojej Mamy, Siostry i Brata
błogosławieństwo w pracy dla Katarzyny i Władysława prosi wdzięczna i błagająca i wzywająca
Twojej pomocy Stanisława
486 Proszę o modlitwę w intencji Adriany, aby Bóg Miłosierny połączył w trwały i nierozerwalny
zwiazek małżeński Adrianę z Danielem
487 Święta Rito błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Milosiernego Pana Boga w intencji
uzdrowienia mojego jedynego synka Kamila
488 proszę o modlitwę o uzdrowienie wnuczki Natalii
489 Święta Rito!prosze Ci gorąco o wstawiennictwo u Naszego Stworcy!proszę wypros u Pana Boga
dar maciezynstwa dla mnie oraz zdrowie dla męża,rodziców i braci.
490 Św. Rito wstawiaj się w niebie za 20-letniego Jakuba, który urodził się w tym dniu co TY. Niech
dobry Bóg udziela Mu wszelkich potrzebnych łask a Matka Boża ochrania swoim płaszczem.
491 Św.Rito błagam o poprawę mojego zdrowia , które ostatnio uległo pogorszeniu. Bóg zapłać.....
Władysława
492 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, zdrowie dla Sabiny (aby Pan Jezus dał Jej siłę wewnętrzną, by zawsze była dla nas
wzorem Mamy, Babci i Prababci), zdrowie dla Anny, zdrowie fizyczne, a szczególnie zdrowie i
uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana Jezusa za przyczyną Matki Bożej w czasie poważnych
zabiegów i badań, jakim jest i będzie poddawany w najbliższym czasie) oraz łaskę otrzymania
godnego życia a także szczęśliwe nakierowanie mocą Bożą łask potrzebnych w życiu osobistym dla
Krzysztofa. Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej
a także znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życiowej.
Proszę o zbawienie wieczne dla Edmunda, Barbary mojej siostry, Bogumiła, Sabiny, Anny,
Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P., Marka Sz. i Marka M., Jana, Emilki,
Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i znajomych oraz dla tych wszystkich, którzy
odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam Panu Bogu pokój i umocnienie wartości
chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Dziękuję Ci Jezu za wszystko co dla nas
czynisz zgodnie z Twoją wolą.
Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.
Szczęść Boże
Danuta

493 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Marcina o dobry wybór w wiadomej sprawie ,a dla
syna Pawła o dobre zdanie pierwszego egzaminu zawodowego . Dla całej Rodziny o miłość, szacunek
i zdrowie.
Bóg zapłać.
Mama
494 za Adama i Sławka o rozwiązanie ich problemów
495 Proszę o modlitwę o uzdrowienie prawego ucha z głębokiego niedosłuchu, o uzdrowienie chorób
dziąseł i z wszelkiego lęku, szczególnie przed mówieniem i czytaniem przed innymi. Dziękuję z
całego serca. Dorota.
496 Proszę o modlitwę za zdrowie i prawidłowy rozwój Stasia, Helenki, Antosi i Franka, a także Ich
szczęśliwe dzieciństwo.
Dziękuję - Paweł
497 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie nasze córeczki i naszej rodziny. Urszula
498 Święta Rito dziękuję że zawsze mogę na Ciebie liczyć, że nie zostawiasz mnie gdy Cię potrzebuje
po raz kolejny już proszę o uwolnienie mojego Męża od agresji i zasami zbyt częstego spożywania
alkoholu. Twoja córka
499 Święta Rito , błagam proszę abyś nadal wstawiała się w moich prośbach bo ciężko mi jest już
dźwigać ten ciężar samotnie , już nie daję rady.
Agnieszka
500 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia moich rodziców i mojej córki Mai, a także o pracę dla
mnie.
501 Bardzo, bardzo proszę o modlitwę za przyczyną Św. Rity w intencjach:
- o uzdrowienie córeczki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych;
- o uzdrowienie drugiej córki i naszych relacji;
- o uzdrowienie relacji w rodzinie;
- o nawrócenie moje, córki, Tomka, Taty, Krzysztofa i całego świata;
- o łaskę powodzenia w działalności;
- o wielką wiarę i miłość do Trójcy Św, Maryi, aniołów, wszystkich świętych.
Bóg zapłać.
Katarzyna
502 Prosze o modlitwe o dar zdrowia dla mojej mamy, brata Adama i dla mnie (zeby przestalo bolec)
i o pomoc w zlej sytuacji finansowej.
Bardzo dziekuje
Jola
503 Św Rito wstaw się u Pana i wybłagaj dla naszej rodziny opiekę Pana i jego Matki. Szczególnie
wnuczek Filipek potrzebuje opieki na każdy dzień jego życia, a my prosimy o zdrowie i siły w naszej
codzienności. Módlmy się.
Maria
504 Proszę o modlitwę w intencji zajścia w ciążę i urodzenia zdrowego dziecka pomimo Bogu znanej
sytuacji oraz w intencji Bożego błogosławieństwa dla męża w jego pracy oraz o zdrowie dla synka.
Bóg zapłać,
A.
505 Święta Rita!

Proszę o wszystko, czego potrzebuje Zosia. Bóg zapłać.
506 Proszę o modlitwę o pobożnego męża dla Doroty
507 Święta Rito,
proszę Cię o zdrowie dla siostry Doroty, mamy Teresy, taty Mirosława i dla mnie. O szybki powrót do
zdrowia mamy po zabiegu oraz dobre wyniki i szybki powrót do zdrowia dla mnie po operacji.
Pozwól nam być razem szczęśliwymi.
Karolina
508 O dar potomstwa dla Aldony i Łukasza.
509 Święta Rito,
proszę Cię o nawrócenie dla pewnej osoby i uratowanie małżeństwa i rodziny przed rozpadem
510 Święta Rito,
proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, o wybłaganie daru dobrego, kochającego męża i szczęśliwej,
kochającej rodziny
Twoja czcicielka
511 O dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa w zdrowiu i spokoju dla mnie i mojej
narzeczonej. O to by w dzień ślubu wszystko się udało. Oraz o to, byśmy przeżyli piękną i radosną
podróż poślubną.
Paweł
512 Święta Rito! Proszę o dar wiary i światło Ducha Świętego dla wszystkich w rodzinie,zdrowie dla
mnie, Beatki,Agaty oraz dobrego męża dla niej.zgodę i jedność w rodzinie,poprawę relacji w moim
małżeństwie,polecam Ci wszystkie osoby,które mi szkodziły pomówieniami o ich opamiętanie,proszę
o
życzliwych ludzi wokół nas
513 Święta Rito, bardzo Cię proszę wyjednaj mojemu mężowi i mnie łaskę uzdrowienia naszego
małżeństwa z głębokiego kryzysu. Dopomóż nam przeciwstawić się złu, które nas rozdziela. Proszę o
łaskę uzdrowienia naszych ran, wzajemnego przebaczenia, zrezygnownia z własnego egoizmu ,
wzajemnych pretensji i gniewu. Proszę dopomóż nam nauczyć się na nowo ze sobą rozmawiać. Naucz
nas kochać miłością dojrzalszą. Ratuj proszę naszą rodzinę.
Chwała Panu!
Magdalena
514 o zdrowie dla mojej mamy Barbary i pomoc w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
515 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Marcina, żeby był szczęśliwy, żeby poukładał sobie
swoje życie .
516 proszę o rozwiązanie moich trudnych spraw w pracy. Proszę o lepszą pracę lub znalezienie
dodatkowej abym mogła utrzymać syna i siebie. Proszę o zdrowie duchowe, psychiczne, fizyczne
mojego Taty (imię Andrzej). Proszę o poprawę relacji międzysąsiedzkiej. Wzajemny szacunek.
Proszę o Łaskę poznania dobrego, mądrego mężczyzny, z którym będę mogła stworzyć związek.
Proszę o ułożenie życia mojej siostry Oli. Proszę aby rzuciła nałóg palenia papierosów, przestała pić
alkohol i zaczęła porządkować swoje sprawy. Proszę o wszelkie Łaski potrzebne do zbawienia moim
najbliższym, przyjaciołom, ludziom, którzy modlili się w moich intencjach, modlą się i będą się
modlić. Proszę o ochronę Świętych z Nieba nad tymi, których mam w sercu. Proszę o żywą wiarę,
mądrość Bożą, światło dla mojego syna Milana. Pozdrawiam, dziękuję za modlitwy - Agnieszka

517 Proszę o dobrego męża, o odnowienie kontaktu ze Zdzisławem, o zdrowie dla Mamy aby wróciła
do pełni sił
Terenia
518 Święta Ritto,Jak co miesiąc proszę Cie o wstawiennictwo u Naszego Pana Jezu sa Chrystusa.O
wyproszenie łaski zdrowia dla mojej córeczki, męża i całej rodziny. Proszę Cię o zdrowe oczy dla
mnie i mojej córeczki. O szybki powrót bratanicy do Polski. Wypros nam za Twoim wstawiennictwem
potrzebne łaski. Dziękuję za dotychczasową pomoc św.Ritto.
519 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
520 Sw.Rito prosze Cie o laske znalezienia dobrej Sony
521 Św. Rito, dziękuję za otrzymane łaski.
Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny.
Rozpoczęłam nową pracę i proszę o łaskę szybkiego nauczenia się nowych zagadnień i zrozumienia
materiału.
Proszę o łaskę miłości i zgodności w małżeństwie.
Proszę o poprawę sytuacji finansowej.
Proszę o łaskę, żeby odrosły i zagęściły mi się włosy oraz żebym schudła.
522 Święta Rito, wyproś Miłosierdzie dla tragicznie zmarłego nastoletniego Wiktora. Amen
523 Święta Rito, Ty masz wielkie łaski u Pana, uproś, proszę, by Miłosz zdał maturę.
524 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 Zbigniewa, niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech
wyzbędzie się nałogu i żyje w trzeźwości. Spraw, by pieniądze nie stanowiły sensu jego życia, żeby
nie przedkładał ich nad rodzinę. Proszę o uwolnienie Go z toksycznych relacji z rodzicami. Ratuj moje
małżeństwo, uzdrów je, ulecz je. Proszę o miłość, jedność, zgodę i wierność w moim małżeństwie i
rozwiązanie jego bardzo trudnej sytuacji. Niech mój mąż w końcu dorośnie do roli męża, ojca, niech
kocha mnie i dzieci tak byśmy to my stanowili sens jego życia. Proszę o dar zdrowia dla naszych
dzieci: Bartosza, Wiktorii, Błażeja i nienarodzonego dziecka. Proszę o bliskość w naszym małżeństwie
i łaskę otwarcia na dar życia. Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za sprawą tej modlitwy.
525 Intencje do Św. Rity w maju.
Św. Rito Patronko szczególna orędowniczko zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą, jednocześnie
dziękując za otrzymaną już pomoc:
- Proszę Cię bardzo o wstawiennictwo do Boga, aby uprosić łaskę zdrowia dla mojej siostry W.
- Proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Anny, o to by zniknęła torbiel na jajniku, aby dostała się do
dobrego lekarza, aby otrzymała skuteczne leki i aby mogła zajść w ciążę, tą ciążę mogła donosić i
żeby mogła urodzić zdrowe dzieci. Szczególne zyczenia urodzinowe własnie w maju niech będą
początkiem jej wielkiej radości.
- Proszę o pomoc, aby mojemu wnuczkowi M.w końcu zniknęła woda z uszu i więcej się nie
pojawiała, aby zaczął dobrze mówić bez jąkania się, aby niepotrzebna była operacja.
- 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 pomoc w wybudowaniu domu nowego lub skutecznym wyremontowaniu starego, który jest
obarczony fatum, aby zniknęło ono i abysmy szczęśliwie korzystali z nowego nabytku.
- Bóg zapłać!
M.

526 Świeta Rito, proszę, pomóż mi w znalezieniu dobrego męża. Widzisz, że jestem samotna i jest mi
jest z tym źle. Tak bardzo bym chciała być kochaną i kochać. Chciałabym stworzyć rodzinę, być żoną
i mamą. Proszę nie pozostawiaj mnie bez pomocy w tak ważnej dla mnie sprawie.
527 Proszę o modlitwę o pokój Chrystusowy dla Donalda Trumpa i Kim Dzon Una, przywódców
Stanów Zjednoczonych Ameryki i Korei Północnej którzy spotkają się 22 maja we wspomnienie św
Rity.
Proszę o modlitwę o łaskę nawrócenia, przebaczenia i dobrego zdrowia i dobrej relacji dla Sylwii i
Piotra, Jakuba, Jacka, Tomasza i Michała, Piotra i Romana, Małgorzaty i Romana, Elżbiety i
Andrzeja, Adriana i Agnieszki, Ewy i Aleksandry.
Proszę o modlitwę o szczególną opiekę św Rity dla Centrum Aktywnego Mieszkańca w Gdyni i
Domu Kultury w Gdyni.
Św Rito miej w opiece Ojczyznę naszą Polskę i nie pozwól nas krzywdzić i prześladować na arenie
międzynarodowej, obroń nas przed bezpodstawnymi roszczeniami majątkowymi za zagładę Żydów i
oskarżeniami o holocaust.
Św Rito pomagaj proszę w nauce i w pracy Piotrowi, Piotrowi, Mirosławowi, Romanowi,
Sergiuszowi, Adrianowi, Aleksandrze, Tomaszowi, Klaudii, Henryce, Marii, Stanisławie, Stanisławie,
Halinie, Halinie, Barbarze, Krzysztofowi, Sabinie, Jerzemu, Renacie, Marioli, Adamowi, Sylwii,
Zuzannie, Joannie, Jackowi, Kamili, Annie, Ewie, Joannie, Marii, Weronice, Magdalenie.
Św Rito pomóż wszystkim więźniom a szczególnie Patrykowi. Spraw by objęła go amnestia i żeby
wcześniej wyszedł z więzienia do domu, cieszył się dobrym zdrowiem. Św Rito proszę o opiekę nad
parafiami św Mikołaja, św Józefa i Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni.
Proszę św Rito o pomoc w życiu osobistym i zawodowym dla Klubu Sportowego ARKA Gdynia.
Proszę św Rito o błogosławieństwo dla małżeństwa Dariusza i Małgorzaty oraz drugiej Małgorzaty i
jej męża.
Proszę byś św Rito była z moją rodziną, bliskimi, sąsiadami, otoczeniem, z księżmi u których się
spowiadam i szukam wsparcia. Św Rito nie pozwól by mój syn Jakub zbrukał się tatuażem i udziałem
w koncercie demonicznego zespołu muzycznego który w czerwcu planuje występ w Polsce. Św Rito
nie wpuść go do Polski by nie demoralizował młodzieży. Proszę o pomoc w samotności, chorobie,
odrzuceniu i niedostatku dla Sylwii i Romana. Bóg zapłać - Sylwia
528 Swieta Rito za Twoim wstawiennictwem prosze o potrzebne laski dla Piotrka i Pauli,pomoz Pauli
przelamac w sobie strach.Wypraszaj dla Pauli odwage w rozmowach swieta Rito jestes patronka od
spraw beznadziejnych a ta w jakis sposob wlasnie jest taka prosze Cie ....prosze o potrzebne laski dla
Doroty i jej rodziny oraz o zdrowie i potrzebne laski dla Janiny i Edwarda
529 Święta Rito proszę o wstawiennictwo się z moimi prośbami i uproszczonie kochanego Pana Boga
o dalsze łaski.proszę by wszystkie moje dzieci były zdrowe i wnuczek i kochny mąż by pan ich strzegł
od złego chorób wypadków mial ich wszystkich pod swoją opieką o opieke nad przyszlym zieciem by
zawsze bezpiecznie wracal do domu mój mąż i synowie z zagranicy proszę by syn krystian znalazl
dobrze platna prace za granicą bo jest godzien za tak ciężka prace byc trochę doceniony blagam Boże
dopomóż mu.prosze by corka starsza wziela ślub dopomusz Panie tym młody dym bo bardzo chcą
malrzenstwa z twoja pa pomocą.prosze panie dopomóż zbudowac nam ten domek i zeby bez dużych
problemów.wysłuchaj panie sw.Rity dziękuję panie za wszystkie laski dziękuję Panie za wszystkie
laski a torbie sw.z całego mojego serca dziękuję bardzo

