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545 Proszę o zdrowie, wiarę, nadzieję i miłość.
546 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja
sługa
547 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych błagam Cie daj zdrowie
mojemu mezowi wylecz go z choroby serca daj mu siłe oddal od niego
ta chorobe i daj zeby zył jeszcze długo.DLA CIEBIE NIEMA NIC NIE
MOZLIWEGO .twoja sługa
548 Święta Rito proszę o zdrowie dla Aliny ktora jutro ma operację na kręgosłup miej ja w swojej
opiece i proszę jak zawsze ,zebym słyszała
549 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby odrodził, uzdrowił i połączył na
nowo małżeństwo Agnieszki i Michała, zesłał łaskę powrotu miłości. Proszę aby miłość, która nas
połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze
małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia dla nas.
550 Kochane Siostry ,pomodlcie sie prosze za moja rodzinę.
Prosze o modlitwe o dobre zdanie egzaminow ginnazialnych Michała i wybór dobrego liceum, o
zdanie egz.na studiach Oli .
Prosze o zdrowie dla Jarka ,Teresy i Joasi i poukładnie spraw fnansowych. Swieta Rita ,pomoz mojej
rodzinie. Badz z nami
Joanna
551 Święta Rito, proszę o pomoc.
552 Swieta Rito, prosze Cie o modlitwe i wstawiennictwo do Pana Boga w sprawach
mojej rodziny, aby wszyscy byli zdrowi na ciele, duszy i umysle.
- prosze o to, aby Tatus przezyl kolejny zabieg umiarowienia serca i
powrocil do zdrowia abysmy sie jeszcze spotkali;
- prosze o zdrowie dla Mamy i Tesciowej;
- prosze o zdrowie i szczescie dla Monisi, Jarka, Diany i Sylvii;
- prosze o to, aby Joanna przestala chorowac na depresje i nawiazala ze mna
kontakt;
- prosze tez o zdrowie dla mojego meza i dla mnie i o to, aby moja wiara
umocnila sie;
Anna
553 Ukochana Święta Rito, przyczyń się za mną . Andrzej
554 Sw.Rito zwracam sie z prosba do ciebie o zdrowie i potrzebne laski dla Janiny o dobry przebieg
operacji.
555 Święta Rito, chcę podziękować za otrzymane łaski, za wspaniały dar życia, szczęśliwe
rozwiązanie mojej Koleżanki Ewy (urodziła Syna)i jednocześnie
prosić o wstawiennictwo do Najwyższego w sprawie utrzymania ciąży,

donoszenia i szczęśliwego rozwiązania dla mojej Koleżanki Danuty.
Proszę również o wiarę i wytrwałość w okresie błogosławionym dla Niej i Męża.
Mam nadzieję, że przez Twoje wstawiennictwo nadejdzie dla Niej czas radości i spokoju uwieńczony pięknym czasem
macierzyństwa i rodzicielstwa. Niech Bóg obdarzy Ją swoimi dary.
Święta Rito, chcę prosić:
- o obdarzenie mojej Córki mocą wiary, mądrości i wytrwałości;
- o zdrowie dla Niej;
- o pozytywne zdanie egzaminu, drugiego etapu kursu międzynarodowego, niezbędnego Jej w pracy
zawodowej.
Proszę również:
- o zdrowie dla mojego brata Grzegorza, bratowej i bratanka;
- o zdrowie dla mojej mamy Marii, teściowej Danuty i szwagierki Anny;
- o zdrowie dla mojej koleżanki Agaty, która choruje od dziecka na cukrzycę, a obecnie walczy z jej
powikłaniami,
daj Jej siłę wytrwania w walce o własne zdrowie i błogosław Jej małżeństwu;
- o zdrowie trójki rodzeństwa (dzieci Sąsiada), w których wjechał pijany kierowca, daj Im siłę wiary,
spokoju, wytrwania w powrocie do zdrowia;
- o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa i nawrócenie męża.
Niech przez Twoje wstawiennictwo Św. Rito, Bóg obdarzy swoimi łaskami w intencjach których
proszę.
Dorota
556 O Błogosławieństwo Boże i wszelkie Łaski dla Waszego zgromadzenia i tych, którzy składają u
Was swoje intencje. Gabriela
557 Święta Rito dziękujemy za łaski, które na nas spływają za Twoją przyczyną. Św. Rito nie
przestawaj prosić Pana Boga o łaskę zdrowia dla Mateusza, która jest mu tak bardzo potrzebna.
558 ŚWIĘTA RITO PROSZĘ CIĘ DLA MNIE O ŁASKĘ ZDROWIA.ŻEBY MOJE
DOTYCHCZASOWE LECZENIE PRZYNIOSŁO SKUTKI BEZ POTRZEBY ZMIANY
LECZENIA.WSTAW SIĘ ZA MNĄ U BOGA.PROSZĘ.
559 Święta rito
Czuje Twoja opiekę. Błagam o dobre wyniki badań mojej mamy stanislawy Elżbiety. Chroń ja przed
wznowa nowotworowa.
Błagam Alina
560 proszę o modlitwę w intencji Ewy i jej bliskich z dziękczynno-błagalną z prośbą o potrzebne
łaski, szczególnie dla mamy Jadwigi, Mai, przyjaciół i ks. Krzysztofa.
561 Święta Rito, dziękuję Ci za łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem. Proszę o dalszą opiekę
nad moimi bliskimi i nade mną. Proszę o błogosławieństwo moich relacji z człowiekiem, który stał się
mi bliski. Proszę o błogosławieństwo na drodze zawodowej. Proszę o łaskę dobrej pracy dla taty,
odwagę dla siostrzenicy, zdrowe duszy i ciała dla bliskich i dla mnie oraz o uzdrowienie dla siostry.
Proszę o powodzenie i światło na maturze dla Natalii. Święta Rito, módl się za nami.
Iwona
562 Sw.Rito proszę upros mi łaskę uzdrowienia ran serca po rozstaniu z Marcinem, o odzyskanie
nadziei i chęci do życia, bym przestała kochać go i tęsknić, żebym potrafila sie z tym pogodzić.Proszę
pomóż mi się podnieść po tym cierpieniu.
Dziękuję Ci Ewelina.
563 Proszę o modlitwę za mnie i męża o miłość.

564 Święta Rito,
bardzo dziękuję za opiekę i wstawiennictwo w mich intencjach u Pana Boga.
Proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców i o błogosławieństwo w pracy. Proszę o pomoc w realizacji
zadań i obowiązków w pracy.
Gosia
565 Prosze o modlitwe za ks Stanislawa
566 DZIĘKUJĘ ZA MODLITWĘ, PROSZĘ O DALSZĄ W INTENCJI OPIEKI ŚW. RITY NAD
MOJĄ RODZINĄ
B.R
567 Bogu znana intencja
568 ŚW.RITO DZIĘKUJĘ CI ZA OTRZYMANE ŁASKI,KTÓRE MI UPROSIŁAŚ. CHCĘ CIE
PROSIĆ O ŁASKĘ ZGODY W MOIM MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. PROSZĘ CIĘ O TO ABY
MĄŻ BYŁ DOBRYM CZŁOWIEKIEM,ABY NIENAWIŚĆ ZNIKNĘŁA Z JEGO SERCA. PROSZĘ
CIĘ O POMOC W ROZWIĄZANIU SPRAW ZWIĄZANYCH Z PIERWSZĄ KOMUNIĄ MOJEJ
CÓRKI. PROBLEMY W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE SPOWODOWAŁY,ŻE MUSIAŁAM
PODJĄĆ DECYZJE,ŻE NIE BĘDĘ ORGANIZOWAĆ PRZYJĘCIA. W OBECNEJ CHWILI NIE
MA DOBREGO ROZWIĄZANIA. PROSZĘ O POMOC.
569 Św.Rito proszę ratuj mojego męża... uwolnij go od choroby alkoholowej i depresji... spraw by był
dobrym mężem i ojcem... proszę ratuj moje małżeństwo....
Monika
570 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.
571 Święta Rito uproś mi u Boga Najukochańszego łaskę zdrowia dla mnie, dla mojego męża
Ryszarda, dla całej mojej rodziny. Ratuj małżeństwo mojego syna Marcina z Moniką . Odmień
mojego syna na lepsze.
Halina
572 Święta Rito dziękuję z całego serca za dotychczasowe łaski otrzymane od Pana Boga. Błagam Cię
w dalszym ciągu o wstawiennictwo u Ojca Świętego w tak ważnych dla mnie sprawach finansowych.
Proszę o znalezienie wyjścia z tak bardzo trudnej sytuacji w jakiej znalazłam się ja i cała moja
rodzina. Bóg zapłać. Sylwia
573 Kochana Święta Rito proszę o modlitwę za zdrowie całej mojej rodziny a szczególnie za
uzdrowienie Ewy i Agnieszki.
574 Waldemar
Proszę o uratowanie małżeństwa Agnieszki i Waldemara i odbudowanie dobrych
relacji z córką Urszulą
Panie Jezu,św Rito, przedstawiam Wam nasze małżeństwo -moją żonę
Agnieszkę i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś
nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem.
Dziękuję Ci za to, że dajesz mi kochać moją żonę - choć nie zawsze
potrafiłem jej to okazać... Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie
jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć- jest w stanie rozpadu (żona
żyła z innym mężczyzną od końca XII2012-2015 prawie trzy lata,
wystąpiła z pozwem o rozwód, którego ja nie chcę, w styczniu 2015

odbyła się trzecia sprawa rozwodowa .
Na czwartej sprawie rozwodowej 25 stycznia 2016r, była córka Urszula,
miała,zeznawać przeciwko mnie (czego jej oszczędziliśmy) i orzeczono
dla nas separację. Obecnie żona chce dzielić "majątek" ,a głównie
mieszkanie, nie wiem co mam robić. :-(
Boże wiem, że dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy
niemożliwych. Dlatego proszę Cię: o dar szczerej rozmowy,, abyśmy
spojrzeli na siebie oczami Twojej Miłości, która "nie pamięta złego"
i we wszystkim pokłada nadzieję", o odkrycie - pośród mnóstwa
różnic tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś
zbudować, o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i
wszystkiego,co chore. Niech w naszym małżeństwie wypełni się Wola
Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam
samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezu, i już teraz dziękuję Ci
za wszystko, co dla nas uczynisz poprzez wstawiennictwo św Rity.
Uwielbiam Cię w sercu mojej żony Agnieszki,mojej córki Urszuli i moim,
błogosławię Cię w naszym życiu.
Waldemar
Proszę Cię, Dobry Ojcze, proszę Jezusa i Maryję,proszę św Ritę
ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, niezależnie od
przyczyn. Proszę, aby nasze małżeństwo, mogło być obdarowane cudem
zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w
delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w
radość,
Pozdrawiam_Szczęść Boże
Waldemar:
575 O uzdrowienie Wiktora
mama
576 Proszę Cię Święta Rito o zdrowie dla moich rodziców, dzieci oraz powrót do zdrowia Edka., o
zwrot pieniędzy od Niego, pojednanie między nami i szacunek. Proszę również o znalezienie dobrej
pracy dla mnie oraz sakrament małżeństwa z Darkiem. A także o zdanie matury przez Piotrka i
egzaminu gimnazjalnego przez Dominikę i aby przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.
K.
577 Kochana. Pros za mną. Wyproś mi o co proszę od zawsze. Jesteś silna i skuteczna. Twoje
wstawiennictwo jest moim ratunkiem. Dziękuję.
578 Św. Rito spraw abym dzięki wykształceniu i osobowości dostała lepsze, bardziej odpowiedzialne
stanowisko, które pozwoli mi się rozwijać i będzie jeszcze lepiej 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 raz jeszcze zauważyła
moje starania, umiejętności i poleciła mnie komu trzeba w sprawie awansu.
Katarzyna z Pabianic
579 Proszę o modlitwę w intencji Mateusza, aby dobry Jezus uzdrowił zranienia z dzieciństwa,
zaburzenia nerwicowe i emocjonalne, uzdrowił z przepukliny kręgosłupa, uleczył z toksycznego
uczucia, pomógł zdać czekające egzaminy. O dobrą i spokojną pracę na którą pozwolą problemy z
kręgosłupem, o dobrych przyjaciół na drodze i o dobrą żonę. Święta Rito, która sama wiele przeszłaś
ze swoimi synami proszę wyproś łaski dla mojego syna, który tak rozpaczliwie poszukuje swojej drogi
w życiu.
580 Droga Św. Rito dziś chciałbym Cię prosić o zdrowie dla mojej koleżankim Ani F. która popadła
w straszne tarapaty.

Proszę Cię wyproś u Pana Boga zdrowie dla niej . Bardzo Cię proszę.
Dziekuje Tomek M.
581 Proszę o modlitwę w następującej intencji :
prośba o opiekę św. Rity nad naszymi synami.
582 Proszę Sw.Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga o zdrowie dla mojej rodziny. Ula
583 Święta Rito proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie, abym znalazła dobrego kandydata na
męża i stworzyła z Nim prawdziwą pełnej miłości i wiary rodzinkę oraz urodziła zdrowe dzieciątko.
Błagam, gdyż mam już dosyć samotności i braku miłości. Wiem, że Bóg nade mną czuwa i wie co
jest dla mnie dobre i pomoże mi ten plan zrealizować, abym w końcu sie ustabilizowala w życiu i
spełniła się prywatnie jako mama żona jak i też w pracy zawodowej.
584 DZIĘKUJĘ ZA OTRZYMANE ŁASKI .
PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJACH :
-SPOKÓJ SERCA, ŻEBYM POTRAFIŁ KOCHAĆ
-DOBRĄ KOBIETĘ-ŻONĘ , ŻEBYM BYŁ DOBRYM MĘŻEM OJCEM
-DOM DLA MNIE
-BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - ZDROWIE DLA MNIE, DLA MAMY , CICOI , DLA CAŁEJ MEJ
RODZINY , TAKŻE DLA BYŁEJ KOBIETY , ZNAJOMYCH KTÓRYCH BÓG STAWIA MI NA
DRODZE
-ŻEBYM NIE CZUŁ URAZY , ŻALU ŻEBYM POTRAFIŁ WYBACZYĆ DLA BYŁEJ I INNYCH
...A TAKŻE DLA SIEBIE
-DOBRĄ EKIPĘ W PRACY
-POPRAWĘ KOMUNIKACJI Z LUDZMI, PEWNOŚĆ SIEBIE , ZDECYTOWANIE
- O INTENCJE TYCH KTÓRZY PROSILI MNIE O MODLITWĘ , ZA TE OSOBY KTÓRE SIĘ
MODLĄ ZA MNIE , ZA TE OSOBY KTÓRE SĄ ZE MNA W KONTAKCIE I DODAJA MI SIŁ,
ZA TE INTENCJE KTÓRE MAM W SERCU.
-ZA ZMARŁYCH , PRZODKÓW MOJEJ RODZINY , ZNAJOMYCH
585 Gorąco błagam o modlitwe z przyczyną św. Rity o uzdrowienie dla Karolka jest przewlekle chory
ma pęcherz, nerki, jelita. Błogosłwienstwo dla nas w pracy w finansach, uzdrowienie relacji
malzenskich
586 *Święta Rito pomóż mi wstaw się za moja prośbą.proszę żebym spotkała człowieka który mnie
pokocha ,z którym będę szczęśliwa. proszę żeby mój były mąż zrozumiał ile krzywdy wyrządził mnie
i synom niech za to odpowie. my teraz cierpimy a on się bawi, żyje z kochanka. proszę żeby trzymał
się od nas z daleka. proszę żeby znajomi i rodzina byli zawsze po mojej stronie. dziękuję za otrzymane
łaski. Aga
587 Proszę o o modlitwę za zdrowie moich dzieci Julii i Filipa.
Proszę rowniez o modlitwe za nas rodziców zebysmy dobrze wychowali dzieci a takze byli sobrym
malzenstwem
T.S.
588 PROSZE O MODLITWE ZA WSTAWIENNICTWEM SW RITY W INTENCJI O
UWOLNIENIE MOJEJ CORKI OD NEKANIA PSYCHICZNEGO PRZEZ JEJ BYLEGO MEZA I
OJCA JEJ DZIECKA SW RITO PATRONKO SPRAW TRUDNYCH I NIEMOZLIWYCH
POMOZ JEJ SIE UWOLNIC OD WSZELKIEGO ZLA JAGODA
589 Święta Rita, twojej modlitwie polecam moja rodzinę, w szczególności mojego syna- błagam o
pomoc w rozwiązaniu problemów i modlitwę o jego zdrowie. Błagam o modli9 wstawienniczą w
intencji moich spraw zawodowych. Anna

590 Święta Rito, Dziekuje Ci za wstawiennictwo i opiekę. Proszę wstaw się za mną do Pana i wypros
dla mnie cud macierzyństwa . Opiekuj się moja rodzina i wypraszaj dla nas łaskę zdrowia,
zrozumienia i miłości. Święta Rito, módl się za nami
591 Św. Rito proszę wyproś laskę uzdrowienia z nadmiernej potliwości mnie
i rodziców. Proszę o łaskę nawrócenia siostry, o łaskę uleczenia mamy
z bezsenności. Proszę o pomoc w codziennych problemach, o wsparcie
finansowe. Izabela
592 W intencji znanej Bogu.
593 Proszę o modlitwę o pomoc w splacie zadluzen O zdrowie zgode i sily . Za wszystkie osoby które
mi pomogły. O zgodę w małżeństwie
Teresa
594 o moje zdrowie i za nawrócenie rodziny i za sprawy Jacka prosi Ania
595 Św. Rito proszę Cię aby ważna dla mnie osoba wróciła do mnie i nawiązała dialog oraz
odbudowała uczucie między nami. Ewa
596 Bogu znane intencje.
Ewa
597 Św Rito.
Znów potrzebuję twojego wsparcia, twojego wstawiennictwa w bardzo trudnej sytuacji zawodowej.
Proś Pana Jezusa żeby wszystko się pozytywnie poukładało ,żeby powrócił spokój o naszą przyszłość.
Jezu Ty się tym zajmij . Ty się o to zatroszcz. Prosi Halina
598 Święta Rito proszę cię o zdrowie dla mojej szefowej i dziękuję za dotychczasowe łaski a było ich
wiele. Święta Rito jesteś niesamowita
599 Św Rito błagam o wstawiennictwo do Miłosiernego Pana Jezusa z prośbą oto ,żeby w
podejmowaniu moich ważnych decyzji
zawodowych zawsze był ze mną i prowadził mnie do osiągnięcia mojego celu. Jezu Ufam Tobie . Ty
się tym zajmuj.
Prosi Halina
600 Św Rito błagam o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga o pogłębienie wiary dla moich dzieci.
Proszę o z całego serca żeby zięć umiał utrzymać rodzinę z jego pracy,
Proszę o wstawiennictwo za moją córką Agatą, żeby na swojej drodze spotkała dobrego kandydata na
męża
Proszę o wstawiennictwo do Pana Boga w intencjach Jemu znanych.Prosi Halina
601 Św Rito błagam o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga o pogłębienie wiary dla moich dzieci.
Proszę o z całego serca żeby zięć umiał utrzymać rodzinę z jego pracy,
Proszę o wstawiennictwo za moją córką Agatą, żeby na swojej drodze spotkała dobrego kandydata na
męża
Proszę o wstawiennictwo do Pana Boga w intencjach Jemu znanych.Prosi Halina
602 Św Rito proszę o wstawiennictwo do Miłosiernego Boga w intencji z prośbą o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo dla Marcina oraz moich rodziców,a w szczególności o uzdrowienie z choroby nóg
mojej mamy Urszuli.Prosi córka.

603 Z podziękowaniem do Św Rity o wstawiennictwo i uproszenie łask Bożych ,o które modliłam się
od dwóch lat.
Wdzięczna Halina
604 Św Rito,
Prosze Cie o wstawiennictwo za mojego tate i potrzebne łaski zdrowia a takze o pomyślne rozwiazanie
mojej sytuacji finansowej. Nieustająco proszę Ciebie o dar potomswa.
605 proszę o modlitwe w następujących intencjach:
- o uzdrowienie duszy i ciała dla Ludwiki
- o nawrócenie i zmianę życia dla Elżbiety
- o nawrócenie dla Ewy
- o zdrowie dla całej rodziny
- o potrzebne dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Mateusza
606 Św Rito przez Twoje wstawiennictwo prosze o modlitwe za dusze moich rodziców , babc i
dziadków
607 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski , które otrzymałam ja i moi najbliżsi dzięki Twojemu
wstawiennictwu. Proszę Cie święta Rita o dalszą modlitwę w intencji moich dzieci i mojego męża.
Aby córka poprawiła maturę i dostała się na studia medyczne. Aby mój syn jak najlepiej ukończył I
klasę technikum. I aby sprawy zawodowe mojego męża poukładały sie pomyślnie.

