Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 7 września:
353 Święta Rito, proszę Cię uproś wiarę, nadzieję, miłość i sakrament małżeństwa dla mnie i Darka
Grażyna
354 Prośba o nawrócenie się i uporządkowanie życia osobistego Marysi i Adama oraz o znalezienie
pracy i rozwiązanie problemów finansowych dla Leszka R.
355 Proszę o powrot Wojciecha, o dar Sakramentu małżeństwa dla nas
356 Proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich, modlitwę o opiekę i o mądrość.
357 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo o pomyślne rozwiązanie dla mnie oraz zdrowie dla naszej córki, proszę
również o zdrowie dla moich rodziców i teściów, proszę o Cie o to abys wstawiła się za moją mamę ,
która wybiera się do Rzymu. Daj jej siłe i ulżyj w cierpieniu.
Pomóz mi sprzedaż samochód- proszę.
358 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne cuda i łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Proszę o zdrowie dla moich bliskich.
Joanna
359 Proszę o modlitwę w intencji syna Szymona o cud nawrócenia i łaskę wiary.Uwolnienie z
uzależnienia od alkoholu .Wyleczenie z depresji.Odnalezienie drogi życia zgodnej z wolą Bożą .
360 Kochana Święta Rito ! Dziękuję za wszystko i proszę o dalszą opiekę dla nas . B.
361 Święta Rito proszę Cie o potrzebne łaski dla mnie oraz Kamila. Prosze abysmy dobrze
pzygotowali się do zawarcia związku małzenskiego, abysmy z Boża pomocą zbudowali dom na skale i
abysmy umieli pokonać wszelkie przeciwności. Prosze rowniez o dar wiary dla Marty, niech Bóg ukoi
jej ból po stracie dziecka. Prosze rownież o zdrowie dla moich rodzicow. Św Rito dziękuje również za
wszelkie otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem.
362 BŁAGAMY O MODLITWĘ W INTENCJI ABY NASZ NIEPEŁNOSPRAWNY SYNEK
ADRIAN CAŁKOWICIE UNIKNĄŁ OPERACJI SERCA.NIECH DOBRA MATKA OTULI GO
SWOJĄ OPIEKĄ I POZWOLI MU ŻYĆ BEZ OPERACJI SERCA.BŁAGAJĄ RODZICE
KATARZYNA I CEZARY Z PŁOCKA.
363 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Stasia i męza Piotra.
Dziękuje
Emilia
364 Bardzo proszę o gorącą modlitwę w intencji łask potrzebnych dla mojego syna Macieja,

a szczególnie żeby podjął pracę. Proszę także o modlitwę za mnie i we wszystkich intencjach
najczęściej wymienianych w moich modlitwach.
Szczęść Boże.
Dorota
365 Proszę o zamieszczenie następującej intencji:
Święta Rito, niech Twoja opieka nad moim synem trwa, wstaw się do Jezusa Chrystusa, aby udało mu
się założyć rodzinę i cieszyć się dobrym zdrowiem.
Z pamięcią w modlitwie
Maria
366 Św.Rito proszę o modlitwę,aby Szymon wyleczył się z uzależnień ,podjął pracę,poznał porzadną
dziewczynę ,był zdrowy.Proszę także o modlitwę ,aby adwokat pozytywnie załatwił wszystkie
sprawy.
Proszę o modlitwę w intencji Szymona ,aby znalazł sens zycia.mama
367 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!
368 Dziękuję, ja chciałabym-za pośrednictwem Waszej modlitwy- podziękować Św.Ricie za
wszystkie łaski, które uprosiła dla mnie i mojej rodziny i powiedzieć Jej, że bardzo za nia tesknię i
proszę, aby obejmowała mnie opieką, abym nigdy nie ustała, ani ja ani Ci których kocham, w drodze
do świętości.
Joanna
369 Sw.rito prosze o modlitwe o zdrowie dlanas oraz moich wnuczek dziekuje l za otrzymane laski
K.M.
370 Proszę o Bożą opiekę nad małżeństwem A i P oraz ich dzieckiem.
371 Św. Rito proszę wspieraj nas, módl się za nas,nie zapominaj o nas, nawet gdy ja zapominam o
Tobie... Proszę o wzmocnienie mej wiary, proszę o Rodzinę dla Nas. Panie Jezu prowadź nas!
372 Dziękuję mojej ukochanej Świętej Ricie za wysłuchane prośby i proszę o modlitwę w intencjach:
1. Uzdrowienia mnie z chorób skóry, ciała i duszy;
2. Miłość i zgodę w rodzinie;
3. Pojednanie Maćka z Łukaszem ;
4. Powodzenie w szkole dla Mai i Maćka;
5. Powodzenie u mnie w pracy;
6. Owocną współpracę z Krzyśkiem i zlecenia pracy;
7. Cud własnego mieszkania i stabilizację finansową
Bóg zapłać. Anula
373 Proszę z całego serca o modlitwę w intencji zmiany pracy.
374 Proszę o modlitwę w intencjach:
rozwiązania trudnej sprawy rodzinnej Łucji i Adriana, o siłę dla Łucji
sprawiedliwego i szybkiego rozwiązania sprawy mieszkaniowej Anny
nawrócenia dla Karola
udanej terapii Marii
SIł zdrowia i błogoslawieństwa Bożego dla Anny i Kai
375 Proszę o modlitwę w intencji wytrwania w dokonanym postanowieniu.

376 Rity proszę, aby obietnice Boże weszły w moje życie.
377 Prosze o modlitwe w intencji zdrowia mojego syna.o to zeby zaczal mówić i przestał sie bać.
o wolność od jego chorób onkohematologicznych,
o mieszkanie cieple i tanie
o zdrowie i szczesliwy porod dla mnie i zdrowie dla dziecka z brzucha
o zdrowie i pomoc w kryzysie małzenskim dla męza.
dziekuje
dominika
378 Proszę Cię Św. Rito o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, proszę Cię żebym była zdrowa, żeby
przestała mnie boleć głowa. Proszę Cię o zdrowie i spokój w mojej rodzinie, żeby dzieci się dobrze
uczyły i nie sprawiały kłopotów.
Proszę Cię Św. Rito wysłuchaj moich próśb.
379 Błagam o modlitwę za mnie i byłego narzeczonego o uzdrowienie naszych serc żeby zły nie mącił
w naszym życiu i skończył znajomosc z toksycznymi kolegami którzy nadużywają alkoholu i
narkotyków
380 Święta Rito proszę uratuj moje małżeństwo i zaopiekuj się moją rodziną.
Basia
381 proszę o modlitwę za Ewę i jej bliskich z prośbą o potrzebne łaski i podziękowaniem za te już
otrzymane. Proszę szczególnie o zdrowie, siły, Boże błogosławieństwo w życiu rodzinnym i
zawodowym, opiekę Maryi, aniołów i świętych.
Bóg zapłać
Ewa R.
382 Święta Rito proszę uproś dla mnie:
- łaskę nawrócenia mojej córki
- łaskę stabilizacji finansowej oraz dobrej pracy
- łaskę spotkania Bożego mężczyzny, który zostanie moim mężem
- łaskę uzdrowienia z poważnej choroby dla mojej przyjaciółki Ani
Pozdrawiam serdecznie,
Danuta
383 Święta Rito,
Błagamy Cię dziś o Twe cudowne wstawiennictwo. Ratuj naszą firmę. Sprawa jest beznadziejna.
Tylko Twoja prośba do Boga o ratunek dla nas może pomóc. Gorliwie wierzymy ze nie zostawisz nas
samych w tym wielkim problemie.
MK
384 SW. RITO PROSZE POZWOL ZDOBYC MI PIENIADZE NA MIESZKANIE PROSZE. JEZU
UFAM TOBIE TY SIĘ TYM ZAJMIJ
385 Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego przebiegu ciąży, o z drowe dziecko i szczęśliwy poród.
Agnieszka
386 Swięta Rito dziękuje i prosze o dalszą opieke.Prosze obudż w mojej córce milość do mnie i
poczucie troski i opieki.Módl sie do Pana Boga za mnie i moją rodzine.Upraszaj nam
zdrowie,wzajemną miłość i szacunek
Zenobia
387 Proszę o włączenie mojej intencji w nowenne :

Św. Rito tak bardzo chciałabym być żoną i mamą, już tak długo proszę i czekam na wypełnienie się tej
łaski w moim życiu i jest we mnie już tak mało nadziei. Proszę nie ustawaj wstawiać się za mną u
Pana.
Ewelina
388 Prosze o modlitwe w intencji spokoju I o potrzebne laski.
389 Całym sercem proszę o łaskę zdrowia dla moich dzieci ,męża,rodziców,rodzeństwa i o moje
zdrowie.
Proszę także o łaskę miłości,żebym potrafiła być dobrą żoną i matką,aby wypełniać swoje obowiązki
według przykazań Bożych.
390 Moja prośba modlitewna:
Proszę Cię Święta Rito o uleczenie poranień duszy z przeszłości, zamknięcia furtki szatanowi oraz o
uwolnienie z grzechów. Uczyń w moim sercu wygodne mieszkanie dla Jezusa, żeby mógł w nim
wygodnie odpoczywać. ~Daniela
391 Sw.Rito prosze o modlitwe i wstawiennictwo , o zdrowie , wyjscie znalogu i pomoc w splacie
dlugow dla Tomasza.
392 Proszę o wstawiennictwo Św. Rity w intencji zdrowia dla naszego synka Patryka i córeczki
Patrycji żeby byli zdrowi i nie chorowali tak bardzo, niech święta Rita pomoże naszym dzieciom.
Proszę również o modlitwę w intencji naszych aniołków, o łaskę zdrowia, szczęścia i miłości dla
naszej rodziny. Bóg zapłać za wszystkie otrzymane łaski.
Monika
393 Droga Święta Rito!!!
Proszę Cię o modlitwę o wszelkie łaski dla mojej rodziny, o zdrowie dla moich dzieci i męża, o pomoc
w walce z nadwagą mojej córki Zuzanny.
O miłość w mojej rodzinie, miłość i zrozumienie między moimi rodzicami, rodzeństwem i ich
rodzinami.
Proszę o modlitwę za naszą pracę i zlecenia, o dobre wybory w życiu, by dobra materialne nigdy nie
przysłoniły nam Boga. Dziękuję za wszelkie łaski, które za Twoim pośrednictwem Św. Rito
otrzymaliśmy od Pana.
Szczęść Boże, Natalia
394 Święta Rito dziękuję za twoją opiekę i pomoc proszę o rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej
podjęcie odpowiedniej decyzji aby była ona dobra dla nas i naszych dzieci
Ewa
395 O powrót do Boga mojego syna, Kubusia
396 Św. Rito proszę uproś uzdrowienie z choroby nowotworowej moich rodziców Danuty i Jana,
proszę żeby bóle ustały i żeby nie musieli brać chemii ani radioterapii. Św. Rito ratuj.
Dorota
397 Święta Rito, dziękuję za wszystkie dotychczasowe łaski. Proszę o wspomożenie w nauce moich
dzieci. Proszę o dobre zdanie przez nich egzaminów i dostanie się do najlepszych dla nich szkół.
Proszę o zdrowie dla mojego brata i całej rodziny. Proszę o wsparcie w znalezieniu bliskiej sercu
osoby.
398 Proszę o rozeznanie i poukładania życiowych spraw, o poznanie mojego przyszłego męża, za
zdrowie mojej Rodziny, przyjaciół i osób mi nie przychylnych.
Bóg Zapałać,
Ewelina

399 Proszę o modlitwę w wiadomej intencji.
400 Kochana Święta Rito !!!
Dziękuję Ci za dar poczęcia mojego kochanego Dziecka.
Błagam pomóż Kochana Święta Rito, by dziecko było zdrowe. 20 września mam badanie prenatalne,
wobec tego proszę Cię najgoręcej aby wyniki wyszły bardzo dobre.
Spraw, bym donosiła szczęśliwie do końca terminu upragnione dziecko i żeby było i urodziło się
zdrowe i by poród odbył się bez komplikacji.
Błagam pomóż mi Kochana Święta Rito.
Edyta
401 Święta Rito proszę o modlitwę za moją mamę Annę aby wyleczyła się z choroby nowotworowej.
402 Święta Rito, proszę pomóż mi zdać egzamin oraz obronić pracę magisterską.Proszę dopomóż mi
w moim utrapieniu! H
403 Z serca dziękuję za dotychczasową modlitwę
Polecam Sw. Ricie małżeństwo Ady i Tomka, o przywrócenie miłości, wzajemnych relacji
Polecam również moje małżeństwo, o wypełnienie się woli Bożej w naszym życiu, związanej z praca i
miejscem zamieszkania naszej rodziny
Bóg zapłać, pozdrawiam
Dorota z Piły
404 Św. Rito!
Proszę Cię o zdrowie i bezpieczeństwo moje i mojej córki, oraz o dostatek finansowy.
405 Św. Rito dziękuję za wszystko!
406 Sw. Rito dziekuje za wymodlone dotychczasowe łaski.
Bardzo prosze o uzdrowienie wewnetrzne i fizyczne, dla mnie i rodziny, tych co
za mnie sie modlą. Wypros tez prace dobra dla siostry, brata w naszym miescie.
Ochrniaj nas i nasze mienie, zwlaszcza brata za granicą. Boze zmiluj sie nad
nami.
Wojciech
407 Sw. Rito prosze Cie o zdrowie dla moich rodziców G i J,o wytrwałość , sile,radośc, cierpliwość,
ale przede wszystkim duzo zdrowia. Bog zaplac.
408 Święta Rito,
proszę o uzdrowienie Janiny i zwycięstwo nad złem.
Bóg zapłać,
Twoja czcicielka
409 Swieta Rita,
blagam Cie ratuj mnie i moją corkę Wiktorię. Proszę o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla nas.
Anna
410 Proszę o modlitwę w intencji rodziców - Alinę i Henryka, o błogosławieństwo Boże na każdy
dzień-w ich starszym wieku. Bóg zapłać.
411 Czcigodna Św. Rito
Dziękuję Ci za obecność w moim życiu. Proszę wspieraj mnie w modlitwie o zdrowie dla mojej
mamy, aby odzyskała sprawność w poruszaniu się, zachowaj w zdrowiu moich rodziców, aby mój

mąż stał się łagodnym i dobrym człowiekiem, a ja bym miała więcej cierpliwości. Niech moje dzieci
dobrze się uczą i zachowują. Dziękuję i proszę o wsparcie.
E.
412 Kochana Święta Rito proszę Ci o pomoc w pracy, gdyż nie wiem co mam uczynić, rozwiąż ten
problem.
Proszę Cię też o kochającego, cudownego, dobrego męża, zajmij się moim życiem.
413 Bardzo proszę o modlitwę za moją siostrę,żeby badania wykluczyły to co może być
najgorsze.Bog zapłać
414 Miłościwy Panie za wstawiennictwem św. Rity proszę o dar zdrowia dla rodziców.
Proszę o modlitwę
Darek
415 Święta Rito, proszę o niemożliwe, o wygraną w lotto. Potrzebuję pieniędzy aby rozpocząć nowe
życie.
416 bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach
-aby przedłużyli mi umowę o pracę w dotychczasowym pensum i podwyżką
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci i mojej mamy,
-aby Bogdan zaczął spłacać swoje długi i aby udało sie nam uratować mieszkanie,
Z Bogiem,
Danuta
417 Św. Rito proszę Cię pomóż mi w znalezieniu stałej pracy, żebym miała za co żyć i żebym mogła
się usamodzielnić, proszę o odwagę i pewność siebie, żebym potrafiła zawalczyć o swoje.
418 Intencje na wrześniową nowennę:
- o dobrą pracę dla Beaty, Piotra oraz Henryka
- o zdrowie i spokój ducha dla Janusza
- o nawrócenie rodziny S.
- za dusze zmarłych: Mariana, Aleksandry, Józefa, Zofii, Katarzyny, Anny-Marii
419 Za pośrednictwem św. Rity proszę Matkę Bożą o spokój i zgodę w rodzinie, o głęboką wiarę
katolicką dla córek i wnuków. O opiekę nad nimi i wszystkie potrzebne łaski. Tak bardzo pragnę już
kontaktów z Moniką i Filipem i o to proszę Matkę Bożą. Bożena T.
420 Sw.Rito proszę wyjednaj u Jezusa Chrystusa szczęśliwe i pomyślna sprzedaż mieszkania. Miłość i
szacunek w naszym małżeństwie i całej naszej rodzinie
421 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem błagam o znalezienie dobrej pracy w moim zawodzie.
Wierna czcicielka Paulina
422 Kochana Święta Rito,
proszę Cię światło, siłę i mądrość Ducha Św. w nauce do matury i olimpiady
dla Paulinki, dobre pełne rozwoju w wierze przygotowywanie się do
Pierwszej Komunii Św. dla Martynki i rozwoju gry na skrzypcach.Łaskę
wiary dla mojego męża i siły dla mnie abym dała radę to wszystko mądrze
przetrwać. Ewa
423 Św .Rito proszę byś wstawiała się u Boga w moich intencjach . Proszę Cię w intencji pracy , którą
szukam i nie mogę żadnej znaleść . Proszę też za mężczyzne , w którym się zakochał . Amen

424 proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji syna Łukasza - o jego nawrócenie , przymnożenie
wiary , o otwarcie na dary Ducha św , na Miłosierdzie Boze , o dobrą katolicką żonę
Bog zapłać
mama
425 O pokoj w rodzinie, o ocalenie pewnej relacji w pełni i stały, żywy kontakt,
o potrzebne łaski dla taty, o nawrócenie pewnych osób,
za chodzących na jogę, karate,
o pracę od Pana dla mnie,
by do czegoś nie doszłoi by do czegoś nie dopuścił-Pan,
o Boże zwycięstwo, dobrego męża i relację pewnym chłopakiem, ow intencjach serca. Bóg zapłać!
426 Św.Rito ,proszę o łaskę Bożą opieki nad Szymonem, uchroń go przed złem tego świata. o dar
nauki ,mądrości.
427 Proszę o nową, lepszą dla mnie pracę... Bóg zapłać Agnieszka
428 Święta Rito dziękuję za dotychczasową pomoc.Miej nadal w opiece moją rodzinę.
Uproś u Pana łaskę zdrowia dla moich dzieci,dla mnie,męża i moich rodziców.
Bóg zapłać za wszystko.
429 święta Rito,
błagam o opiekę nad całą moją rodziną. spraw aby wyniki mamy podczas badania były dobre. nie było
żadnych zmian, żadnych podstaw do obaw i niepokojów. wiesz o palnacych sprawach mojego serca.
pomóz mi wybrać dobrze.
błagam alina
430 Bardzo proszę o modlitwę żeby ten rok szkolny był bardzo dobry żebym miała dobre oceny
431 Święta Rito błagam pomóż mi panować nad sobą i nie krzywdzić ukochanego, błagam ulecz mnie
432 Proszę o modlitwę do św. Rity o pomoc w intencji mojego zdrowia i zdrowia mojej Mamy.
Z podziękowaniem za dotychczasową modlitwę i opiekę św. Rity
IBK
433 Droga św. Rito! Proszę Cię o to, aby moje wnuki wróciły do zdrowia.Proszę też o siły i zdrowie
dla mojego męża oraz o opiekę nad moimi synami Michałem i Jackiem.
434 Święta Rito błagam Cię daj mi poznać bratnią duszę na towarzysza życia!Proszę już tak długo i
już tak długo dźwigam krzyż samotności.Pomóż mi Święta Rito Twoim orędownictwem.
435 Świata Rito błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Milosiernego Pana Boga w intencji
uzdrowienia mojego jedynego synka Kamila
436 Proszę o modlitwę za mojego tatę o poprawę jego stanu zdrowia, o dobrego lekarza
prowadzącego, o skuteczną chemioterapię i wstrzymanie rozwoju choroby nowotworowej, oraz o
zdrowie dla mamy, o powrót jej do pełnej sprawności. Święta Rito wstaw się za nami.
Gabriela
437 O spokój, stabilizację i dobre osiągnięcia w pracy.
O zdrowie dla mnie, mojego męża, rodziców i siostry, brata i błogosławieństwo Boże w życiu.
Święta Rito, módl się za nami
-Ewa M

438 Bardzo proszę o opiekę nad moją rodziną. Proszę o pomoc w wiadomej sprawie
Katarzyna
439 Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe modlitwy!
Zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji mojej najbliżej rodziny o dary Ducha św., zdrowie,
bezpieczeństwo, stabilizację, nawrócenie moich dzieci, o założenie rodziny, zdrowe i szczęśliwe
macierzyństwo i małżeństwo oraz pracę dla Zofii i dla Pawła -o szczęśliwą podróż i ułożenie życia.
Proszę o wstawiennictwo w modlitwie o moje wyzdrowienie, roztropność, pogodę ducha, siły,
oświecenie dla lekarzy aby mi pomogli. Proszę o godne życie dla mnie i moich bliskich.
440 z podziękowaniem za dotychczasowe modlitwy i łaski, ponownie proszę o modlitwę w intencji
zgody i miłości w rodzinie, o zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne i bezpieczeństwo, dobrą pracę i
dobrych małżonków oraz właściwe wybory życiowe , założenie rodziny i światło i dary od Ducha św.
dla moich dzieci Zofii i Pawła, o szczęśliwe małżeństwo i macierzyństwo dla Zofii i uporządkowanie
życia moich dzieci, o zdrowie, światło Ducha św. i nawrócenie osób z rodziny i znajomych. O dobro
dla Bartłomieja i Marty. O zdrowie, siły i pogodę ducha dla mnie i światło Ducha św. dla lekarzy aby
umieli mnie skutecznie wyleczyć i abym mogła być nadal oparciem dla członków rodziny. Za moich
chrześniaków i ich rodziny, za osoby ciężko chore i strapione stratami bliskich i trudnościami
życiowymi. O zdrowie i siły dla Piotra , Małgorzat, Tadeusza, Andrzeja i innych kolegów i przyjaciół.
O zdrowie dla małej Hanki i zgodę między jej rodzicami. O zdrowie dla Anny, Marii, Kasi i jej
rodziny i innych krewnych .O rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej i spraw mieszkaniowych i
sądowych dla Doroty oraz Adama. Za osoby chore z rodziny Anny i za pomyślne rozwiązanie jej
trudności życiowych. O zgodę i uspokojenie w rodzinie, wzajemną życzliwość.
O pokój na świecie, zgodę i życzliwość w Polsce,o to aby ludzie byli dobrzy, życzliwi sobie
nawzajem, troszczyli się o przyrodę i zwierzęta.
441 Proszę o modlitwę za mojego syna Marcina , żeby mu się życie dobrze poukładało .
Mama Marcina
442 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O zdrowie, opiekę Bożą łaski Ducha Św. oraz wiarę, nadzieję i miłość dla całej naszej rodziny.
Szczególnie o uzdrowienie z pewnej choroby.
2. Dla Synka - o pomoc w pewnych sprawach, uzdrowienie z wady wzroku i innych problemów
zdrowotnych, o dobre relacje i przyjaźnie z kolegami, dalsze dobre wyniki w nauce.
3. O wzajemną wyrozumiałość, ciepło, szacunek i miłość w naszej rodzinie. O kontynuację częstej
spowiedzi i Komunii św. dla Żony, o znalezienie dla Niej odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego,
spełnienie marzeń, planów zawodowych i życiowych.
4. O pomoc, powodzenie i dobre wybory w aktualnych planach i decyzjach osobistych,
mieszkaniowych i zawodowych. O pomoc w znalezieniu dobrego mieszkania lub domu oraz w pewnej
sprawie. O powodzenie obecnych i przyszłych projektów i planów zawodowych, a szczególnie tych,
za które obecnie się bardzo modlę.
5. O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla najbliższych, szczególnie Rodziców. O uzdrowienie
dla Mamy i Teściów. O częstą Komunię Św. dla Mamy. O akceptację w środowisku dla siostrzeńca.
6. O radość życia wiecznego dla śp. Babci i Taty, pocieszenie, zdrowie, łaski Ducha Św. i opiekę Bożą
dla Mamy, z podziękowaniem Dobremu Bogu za całe życie Babci i Taty, dobrą śmierć i wszystkie
otrzymane łaski podczas ich choroby. O radość życia wiecznego dla najbliższych.
7. Za duszę ś.p. Marka, ś.p. Jacka i ś.p. Janiny, ś.p. Jacka i za ich rodziny. O zdrowie poważnie
chorych córek znajomych. O zdrowie dla żon pewnych znajomych.
8. W podziękowaniu za piękne wakacje.
9. W podziękowaniu za otrzymane ogromne łaski i za wszystkie osoby, które swoją modlitwą
wstawienniczą pomogły te łaski wymodlić.
Serdeczne Bóg zapłać
Andrzej

443 Proszę o modlitwę w intencji ukojenia mojego bólu i tęsknoty. Proszę Boga o dar pokoju dla
mojego serca, żebym mogła otworzyć się na miłość.
Bernadeta
444 Kochana Święta Rito! Ty nigdy mnie nie zawodzisz. Błagam wyproś mi u Boga pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Proszę też o
klientów oraz o dobrą organizację czasu dla mnie, żebym przez prowadzenie swojej firmy nie
zaniedbywała obowiązków żony i matki. Proszę o Dary Ducha świętego dla mnie oraz dla męża, który
musi w ekspresowym tempie dokończyć pisanie pracy magisterskiej, a zły ciągle coś mu miesza, tak
że nie jest w stanie pisać. Proszę o taki rozwój wypadków u mamy w pracy, żeby przenieśli jej termin
szkolenia, tak żeby mogła zająć się naszą córeczką w czasie kiedy my z mężem chcieliśmy pojechać
na weekendowe rekolekcje.
Święta Rito! Bóg Cię zawsze wysłuchuje! Wstaw się za nami!
445 Dziękuję za comiesięczne wsparcie modlitewne, odczuwam jego skutki. Pragnę prosić o modlitwę
w następujących intencjach: o zdrowie i pojednanie z Kościołem dla Andrzeja, o otrzymanie
odszkodowania za skradzione moim rodzicom przedmioty, o znalezienie dobrze płatnej i lekkiej pracy
zagranicą, o zdrowie dla moich bliskich oraz w intencji zmarłych z mojej ulicy.
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Klaudia
446 Proszę o modlitwę w intencji napisania doktoratu, zdrowia dla rodziny, radości dla żony i
nawrócenie ojca.
Pozdrawiam
Marcin
447 Dziękuję za modlitwę, proszę o dalszą w intencji pracy
B.R
448 Święta Rito błagam wyproś łaskę dla mnie o pozytywne rozwinięcie się relacji z człowiekiem
którego noszę w sercu, o którym ciągle myślę. Błagam o modlitwę i łaskę aby wszystko zakończyło
się szcześliwie.
449 Błagam o dar upragnionego potomstwa dla małżonków Bozeny z Sebastianem .
450 Sw Rito, pomóż nam dobrze przeżyć pielgrzymkę. Chroń , upraszaj , prosimy piękne jej owoce.
Iwona i syn Romek
451 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w intencji moich wrześniowych popraw
egzaminów, wyproś mi ich zdanie. Błagam Cię Panie o to, abym zdała egzaminy i mogła
kontynuować studia bez powtarzania 4 roku. Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, lenistwo,
brak wytrwałości w moich postanowieniach, za zmarnowany czas. Proszę Cię jednak, aby wszystkie
moje starania włożone w studia nie zostały zmarnowane. Jezu ufam Tobie, oddaję się Tobie
całkowicie, Ty się tym zajmij! Ewa
452 Święta Rito proszę Cię o dobrego męża.
Sabina
453 Kochane siostry bardzo dziękuję za wsparcie w modlitwie. Dzisiaj jestem już głęboko przekonana
że każda moja decyzja jest ustalona wcześniej przez modlitwie i wsparcie od Boga. To za waszym
pośrednictwem odzyskałam spokój i równowagę. Bóg zapłać. Wielkie dzięki. Proszę wspierajcie
mnie modlitwa dalej bo dzięki temu wiem że jestem pod doskonałą Bożą opieką. Poproscie o wsparcie
dla mojej córki która nie do końca potrafi podjąć decyzje życiowe w związku ze swoją przyszłością.
Wskaż o dobry Boże drogę mojemu dziecku by jej życie nioslo radość i szczęście jej i innym

454 Proszę o modlitwę by nie pogorszyło się zdrowie męża ,a Ja bym miała zdrowie I siłę by
opiekować się nim
455 Św. Rito proszę o Twoje wstawiennictwo w intencji pomocy i pozytywnego
rozwiązania problemów mojej siostry Agnieszki, o wyprowadzenie się
lokatora bez sprawy sądowej albo o jej pozytywne rozstrzygnięcie.
Dziękuje za wszystkie dotychczasowe otrzymane łaski.
456 Za Krzysztofa ,by przestał przeklinać proszę o dar dobrej modlitwy ,zaprzestanie palenia , a także
dobra prace dla Krzysztofa G. z Warszawy.
457 Święta Rito na początek z całego serca dziękuje za wstawiennictwo i modlitwę w intencji mojego
zdrowia Kochana Święta Rito wiem ze jesteś przymnie i wiem że czuwasz nade mną w mojej ciężkiej
chorobie proszę o modlitwę o poprawę zdrowia Święta Rito bardzo dziękuję za dotychczasową
pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Święta Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia Św
Rito proszę z całego serca o modlitwę za mojego syna Krzysztofa niech Pan pomorze rozwiązać jego
trudne sprawy Św Rito proszę jeszcze o modlitwę za mojego sąsiada żeby mnie nie prześladował
dziękuję z całego serca Krystyna.
458 Swięta Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski.Proszę Cię za Twoim wstawiennictwem u Pana Boga o
Miłosierdzie Boże dla mojej rodziny, łaskę żywej wiary, uzdrowienie, uwolnienie. O przemianę życia.
Dziękuję.
Elżbieta.
459 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia duchowego i fizycznego dla mnie i bliskich. O
ułożenia zycia
Bog zapłać
Karolina
460 O cud nawrócenia i uzdrowienia na ciele i duszy dla Zofii H.
O dobry wynik biopsji, Błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla mojej córki Karoliny i wszystkich,
za których modlę się w Róży Aniceta Koplińskiego.
W sprawie Bogu wiadomej o pomoc.
461 Ukochana Św Rito, Orędowniczko w sprawach beznadziejnych.
Proszę Cię z całego serca wyproś u Boga łaskę uzdrowienia mojego męża- Roberta z guza płuc, by
proces radio-chemioterapii przyniósł pozytywne efekty. Proszę o siły dla niego i utracone zdrowie.
Agnieszka
462 Sw Rito prosz o rozwiazanie trudnych spraw finansowych, o to aby redłuzyli mi umowe w pracy,
o zdrowie dla męża i dzieci, prowadz nas przez życie z BOGIEM
463 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla moich 3 wnus i całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
464 Sw Rito miej w opiece nasz dom i rodzine abyśmy mogli w zdrowiu razem chwalić Boga
Najwyższego
465 Św Rito wspieraj mnie w walce i miej w opiece moją rodzinę .Twój czciciel P.
466 Św Rito proszę o powrót do Polski dla Olgi i jej wszystkich dzieci

467 Święta Rito, chciałabym podziękować za zdrowa i sprawna córkę, za zmysły jakie poprawnie się
rozwijają i ogólny rozwój. Proszę Cię abyś wspomoga ją w dojrzałości do nocnika i zapomnieniu o
pieluchach, chyba zauważa już że to jest niepoprawne.
Otocz miłością moje maleństwo, abym umiała lepiej odczytać myśli i zrozumieć swojego Jedynego,
a tym samym uniknąć konfliktów, błagam dopomóż mi.
D.
468 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra o uzdrowienie wewnętrzne , byśmy potrafili kochać
naprawdę i bez lęku ,byśmy wrócili do siebie, stali się małżeństwem i rodziną
Agnieszka
469 Proszę Cię Święta Rito wsparcie i modlitwę w relacji z moja dyrektor ponieważ jest bardzo ciezko

