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413 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą pomoc.prosze by pojawił się w moim
życiu ktoś,kto mnie pokocha.A.
414 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
415 Ukochana Swieta Rito.
Z calego serca prosze o wstawiennictwo przed Bogiem w mojej intencji, Krystyny, Marii z Rodzina,
O zmiane serca dla rzadzacych Doroty, Elzbiety, Teresy, Zdzislawy, Danuty, Lucy aby mialy wiecej
serca dla tych ktorzy pracuja z nimi
aby umialy z miloscia i wyrozumialoscia podchodzic do podwladnych anie tylko okazujac wladze.
Aby ustala litera prawa a nastal pokoj oraz milosc.
O zdrowi dla Angeli, Ks. Antoniego. Ks. Jana R. Ks. Irka, Ks. Krystiana aby Pan pomogl mu
otrzymac pomoc dla kosciola.
O zdrowie dla Jadwigi oraz aby otrzymala lzejsza prace oktorej marzy.
O zmiane ks. Bruca ze stanowiska Proboszcza, o laske odejscia Dennisa, Piotra, aby nie zniszczyli
parafii.
Za wszystkich rzadzacych aby nie pokazywali swojej wladzy a zarazem nie pogardzali podwladnymi.
Dobra Sw. Rito wstaw sie za nami.
416 Proszę Cię św .Rito , o dar radzenia sobie w pracy .Proszę Cię o siłę, pomysły i odwagę ,bo nie
daję sobie rady.
Dziękuję Ci
417 Święta Rito jutro biorę ślub proszę cię z całego serca żeby nie padało i była ładna pogoda by mój
przyszły mąż nie opil się i żeby nie kucili byśmy się z jego rodzicami żeby nie było żadnego skandalu
i żeby to był piękny dzień proszę z całych sil
418 Święta Rito, dziękuję Ci za łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem. Proszę o
błogosławieństwo w pracy oraz na studiach oraz o umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z
innymi ludźmi, ze współpracownikami. Święta Rito, módl się za mnie oraz za moich bliskich. Proszę
o łaskę Nieba dla zmarłych z rodziny oraz dusz czyśćcowych.
419 O rozwiązanie problemów z pracą oraz o dary Ducha Świętego
420 Święta Rito, to Ciebie wybrałam na Patronkę mojej córeczki. Proszę, wybłagaj dla niej cud
uzdrowienia. Medycyna jest już bezsilna, została nam tylko łaska Boża... Nie zostawiaj jej w tej
beznadziejnej sytuacji, oręduj za nią u Pana, ona jest taka maleńka... Święta Rito zawsze przez Boga
wysłuchana módl się za nami... Agnieszka
421 błagam Św. Ritę o rozwiązanie poważnej sprawy, mianowicie bardzo uciążliwych sąsiadów z
problemem alkoholowym, zakłócających codzienne życie innym. Dziękuję za modlitwę. AS
422 Sw Rito dziękuję za łaski już otrzymane.

Miej w opiece moje dzieci, wnuki i rodziców. Otocz szczególną opieką moją młodszą córkę i mojego
syna. Wesprzyj mojego wujka Romana, w jego ciężkiej chorobie. Jeśli to możliwe wyblagaj u naszego
Ojca cud uzdrowienia. Wesprzyj mojego kuzyna Piotra, daj mu spokój duszy i siłę do przetrwania
trudnych chwil. Wesprzyj w trudnej walce z nalogami i chorobą mojego znajomego Zbigniewa.
Proszę też o rozwiązanie mojej trudnej sytuacji. Proszę aby prawda jednak zwyciężyła. Spraw, abym
miała siły na przetrwanie i nie poddała się w poniedziałek. Błogosław i miej w opiece siostry i księży
modlących się w naszych intencjach.
Za każdy dzień dziękuję Ci. Za to, że mogę się cieszyć rodziną. Ze pomimo ciężkiej choroby moich
rodziców mogę nadal cieszyć się ich obecnością. Dziękuję też za to, że w trudnych doświadczeniach
nie jestem sama. Za to, że znajdzie się zawsze ktoś kto stara się pomóc.
Wiem, że to za przyczyną Boga się dzieje. Stawia przede mną przeszkody, ale też podaje pomocną
dłoń.
Z wiarą i nadzieją, że prawda w życiu jest największą wartością tylko trudno jej przedostać się przez
falę zła i kłamstwa.
IW
423 O święta Rito proszę wyproś mi łaskę uzdrowienia Łukasz
424 Św. Rito, proszę Cię wstaw się u Pana Boga, abym poznała prawdziwą miłość. Mężczyznę, który
mnie pokocha i którego ja pokocham i z którym założę rodzinę, o której tak bardzo marzę. Proszę Cię
pomóż mi Św. Rito.
425 Święta Rito błagam pomoz mi. Niech skończą się te plotki. Niech już D. Przestanie jątrzyć. W
pracy niech będzie dobry klimat. W Pogorzelicy niech będzie cisza i spokój. Niech D. Odpuści
wyjaśnia i tłumaczenia. Niech będę lubianym i szanowanym pracownikiem
426 Swięta Rito, proszę o uzdrowienie dla mnie, rozwiazanie problemów,rozpoznanie woli Bożej. K.
427 Sw.Rito błagam o zdrowie dla Dawidka,Moniki i Mateusza.Proszę tez o zdrowie dla Sylwii i
mojej mamy.Błagam o dar drugiego dziecka.Magda
428 prosze o dostanie sie do szkoly dr dla mnie i agaty, oraz doar potomstwa i db mezow dla nas,
wysokie stypenia, laske pracy, za dusze czysciowe, nawrocenie dla politykow wrozbitow, aby wojtek
wyszedl z nalogu
429 Święta Rito błagam wyproś u Pana Boga dar małżeństwa i macierzyństwa dla mnie i aby
mężczyzna którego kocham chciał tego samego dla nas i już nigdy mnie nie odrzucił
430 poproszę o dodanie mojej intencji:
-o łaske nawrócenia dla Piotra i łaske życia wiecznego dla mojej taty Adama.
431 Proszę Matkę Bożą za pośrednictwem św. Rity o umocnienie wiary katolickiej dla Katarzyny i jej
dzieci, chrzest dla Natalii i głęboką wiarę katolicką dla nich. Proszę Matkę Bożą o pomoc w
kontaktach z córką Moniką i wnukiem Filipem. O zdrowie dla nienarodzonego dziecka.Bożena T
432 proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sw.Rity w intencji uzdrowienia mamy Cecylii z torbieli
jajnika,bezdechów sennych i choroby niedokrwiennej mózgu po przebytym zawale serca oraz Ireny z
problemów z układem moczowo-płciowym,tarczycą oraz nerwicą i arytmią serca.Sw.Rito Patronko
spraw trudnych i beznadziejnych proszę pomóż mojej rodzinie wytrwać we wzajemnej życzliwości i
miłości pomimo różnicy wieku i dzielących nas poglądów,zachowaj od zlego a Marzenke broń przed
złymi ludzmi,prowadż prostymi ścieżkami i pomóż w zdaniu trudnych egzaminów.Bóg Zapłać za
wszelkie modlitwy w intencji mojej rodziny,która jak nigdy dotąd bardzo potrzebuje modlitewnego
wsparcia!.

433 Święta Rito prosimy Cię o pracę dla nas ,o spłatę długów i o zwrot zaległych pieniedzy od instucji
,o powrot do zdrowia dla mnie a szczególnie
dla chorego Waldemara o uzdrowienie z ciężkiej choroby,o zdrowie dla żony i całej rodziny ,o twoje
błogosławieństwo ,zdrowie dla naszej suni Neli oraz podziękowania za dotychczasowa opiekę
Marek i Małgorzata
434 Sw Rito
gorąco proszę o Twe wstawiennictwo w intencji otrzymania zlecen na naukę
języka angielskiego. Zostały zablokowane Brexitem ale dla Boga nie ma nic niemozliwego
Grazyna
435 proszę o włączenie do Nowenny następującej intencji:
O szybki powrót do zdrowia dla Jadwigi i o potrzebne dla nas łaski, za Zbyszka, aby nie pił alkoholu i
był dobry, o pomyślność w pracy i podejmowanych działaniach, za przyjaciół, szczególnie Maję - o
szczęśliwą operację. Bóg zapłać.
Ewa R.
436 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa mojej córki , o siłę do walki o miłość, która kruszy się.
Święta Rito patronko spraw trudnych , niemożliwych proszę o Twoje wstawiennictwo Do Boga,
proszę pokornie o pomoc dla mnie , o odsunięcie ode mnie ludzi złych , którzy chcą mi zaszkodzić,
Pomóż mi w pracy mojej, abym miała siłę , wiedzę, i potrafiła to wszystko zapamiętać:
437 Proszę o dar rozsądku dla córki P.Dziękuję za otrzymane łaski.
438 O dar uzdrowienia mojego wzroku.magdalena
439 Św. Rio proszę za moją corkę Agnieszkę o światło Ducha Świętego dla niej w podjeciu decyzji o
dalszą drogę z narzeczonym. Proszę aby on pokazał kim naprawdę jest . Źeby Agnieszka miała
dobrego wierzącego męża.
Bóg zapłać
440 Święta Rito proszę pomódl się za mnie do Pana Jezusa o błogosławieństwo dla mnie.
Arkadiusz
441 proszę o modlitwę w intencji pokoju pośród sąsiadami w Siemiechowie.
Z Bogiem
JGM
442 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o łaskę dobrego męża, z którym założę
szczęśliwą rodzinę. Proszę o prawdziwą miłość, o dar sakramentalnego małżeństwa i macierzyństwa.
Proszę o postawienie na mojej drodze życia dobrych ludzi oraz o zdrowie dla mnie, moich rodziców i
brata. Proszę także o rozwiązanie mojej sytuacji mieszkaniowej, abym mogła samodzielnie
zamieszkać.
Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę.
Patrycja
443 Św. Rito uproś dla mnie łaskę rozeznania powołania życiowego i pójście za nim.
Grzegorz
444 Proszę o pomoc w utrzymaniu dobrych relacji z mężem.Aby nasze małżeństwo wróciło do normy
sprzed kryzysu
445 Św. Rito spraw by Radek przestał być uzależniony od Danki....
446 proszę o modlitwę w następujących intencjach

-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci,mamy oraz dla mnie,
-w intencji Bogu wiadomej w sprawie pracy,
-aby Bogdan zaczął spłacać swoje długi,aby mieszkanie pozostało naszą własnością
Z Bogiem
Danuta
447 Święta Rito proszę o wstawiennictwo Twoje w intencji uwolnienia od działania wszelkiego zła i
uzdrowienia międzypokoleniowego mojej rodziny . Katarzyna.
448 Najukochańsza Św. Rito, tyle się dzieje w moim życiu, że nawet nie mam kiedy do Ciebie napisać
i podziękować Ci za modlitwę, zdrowie i dobrze zakończone problemy. Bóg zapłać za wszystko co
dla mnie i mojej rodziny robisz wraz z Naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dziś proszę Cię o
szczególną modlitwę dla mojego brata Łukasza, aby pokonał chorobę zwaną natręctwami i trikami
nerwowymi, żeby mógł każdego dnia cieszyć się ze swojego jeszcze beztroskiego dzieciństwa, a ja
żebym co wieczór nad jego małą głowką nie wylewała tyle łez. Błagam pomóż nam pokonać ten
trudny okres, dla niego i dla nas, aby na jego twarzyczce pojawiał się tylko uśmiech. Pomóż mi w
modlitwie do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, pamiętaj nadal o moim małym skarbie i daj mu siłę i
spraw aby pewnego dnia pozbył się wszystkich złych rzeczy. Twoja na zawsze pamiętająca A.
449 Święta Rito tak bardzo pragnę Ci podziękować za Twoje wstawiennictwo u naszego Pana w
sprawie Ani i jej synka, którą tak niedawno Ci zawierzyłam .To prawdziwy cud! Pragnę Cię jeszcze
prosić o jak najszybszy i szczęśliwy przeszczep dla Moniki młodej mamy która tęskni do swojej
malutkiej córeczki.Błagam o Twoje wstawiennictwo do Naszego Pana w tej intencji
450 Święta Rito, patribko spraw beznadziejnych proszę Cię o łaskę zdrowia, aby nowotwór na zawsze
opuścił moje ciało. Święta Rito módl sięza nami.
451 O cud wzrostu odpornosci u 6 miesiecznego Olusia o zdrowie dla całej rodziny i dobry start w
nowej szkole dla Franusia, a takze jednosc i milosc małeznska
452 Prosimy o przetrwanie kryzysu dla naszej rodziny, abyśmy nie ponieśli straty w postaci złych
relacji

