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Intencje z dnia 8 lipca:
575 Św Rito dziękuję za otrzymane łaski.Proszę o Zdrowie dla Rodziców dla mnie aby choroba nie
wróciła i czuwaj nad moim mężem źeby się zmienił stał się dobrym człowiekiem
576 Kochana św. Rito,
Uchroń mnie od kłopotów, które mnie bardzo męczą.
Wyjednaj mi powrót syna do mnie.
Z Panem,
Twoja Agnieszka
577 Proszę o modlitwę w mojej intencji, za mnie , moje środowisko pracy, moją pracę, za Dyrekcję,
Zarząd o wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Św.
Jezu ufam że tylko Ty możesz przemienić to miejsce i Tych ludzi.
Proszę o Boże Błogosławieństwo na każdy dzień.
Z Panem Bogiem
Krystyna
578 Droga Swięta Rito , proszę o łaskę przemiany życia dla mnie i uzdrowienie z ran przeszłości.
Wierna Tobie Agata.
579 chciałabym prosić o modlitwę w intencji mojej pracy.
serdecznie pozdrawiam
Ewa
580 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- o łaskę nawrócenia dla Sebastiana, Jana i Ireneusza
- o zdrowie dla Stanisławy i Ewy
- o sukcesy w pracy dla Katarzyny i poznanie drogi życiowej
581 Św. Rito,
błagam uproś u Dobrego Boga, bym dokończył pisanie i obronił rozprawę doktorską. Proszę, by te
trudności, które dotychczas mnie trapią w końcu zniknęły. Proszę też o dary Ducha Świętego i Twoje
orędownictwo. Twój Czciciel.
582 Gorąco proszę za przyczyną św. Rity o modlitwę za mojego synka o uzdrowienie duchowe i
fizyczne. Ponadto o rozwiąznie problemów w relacjach w szkole z aresywnymi kolegami, regeneracje
sił w wakacje. Boże błogosłwieństwo dla nas w zdrowie, relacjach , finansach, spłacenie długów,
znalezienie przeze mnie dobrej pracy. Bóg zapłać. Anna
583 Za Serkana o jego nawrócenie, o ponowne spotkanie z Darkiem i o pomyślne znalezienie pracy.
PUP mi wyznaczył termin na sierpień, w dzień kiedy obchodzę urodziny. Bardzo bym chciała aby
powiodło mi się z pracą. Za dusze wszystkich pomordowanych przez UPA w 75 rocznicę odejścia do
Pana.
584 Proszę o modlitwę za Katarzynę aby znalazła dobra prace którą rozpocznie od sierpnia. Za udane i
bezpieczne wakacje Katarzyny z córką.

585 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o modlitwę za Kasię i Piotra - o wzajemną miłość i ślub w
Boże Narodzenie w tym roku.
586 Święta Rito uzdrów mnie, uzdrów mojego męża Ryszarda, udziel wszelkich łask zdrowia dla całej
mojej rodziny. Ratuj małżeństwo mojego syna Marcina z Moniką . Odmień mojego syna na lepsze
nawróć go. Odmień los mojej siostry Doroty na lepszy, ustatkuj siostrzeńców.
Halina
587 Święta Rito, proszę o uzdrowienie mnie z choroby skórnej.
588 Kochana Święta Rito, błagam Cię rozpal serce Kamila. Połącz nasze drogi i pomóż nam być
razem, stworzyć prawdziwy związek.
Proszę spraw, aby nasze relacje się poprawiły.
Błagam o Twoje cudowne wstawiennictwo w mojej prośbie !
Twoja Czcicielka Nicola.
589 Błagam Cie Święta Rito, ocal życie Kamila, wyproś u Boga uzdrowienie.
590 Prosze o modlitwe o calkowite uzdrowienie wewnetrzne mnie
,psychiki,emocji,umyslu,mysli,duszy,zlych wspomnien ,ran z calego zycia,stosunku do ludzi i relacji z
nimi,prosze tez o modlitwe o wspanialych ,szczerych znajomych.
591 Święta Rito wstaw się za mną do Boga i uproś łaskę spotkania kobiety, która jest mi przeznaczona
jako przyszła żona. A jeśli Bóg ma inny plan
co do mojej osoby. To dopomóż mi rozeznać i podjąć decyzję. Marek
592 Dziękuję za otrzymane łaski , proszę o spokojne wakacje , dobrą kobietę -żonę , żebym potrafił
kochać ufać po tym wszystkim , żebym wiedział że to ta kobieta którą Bóg postawi mi na drodze ,
poprawę finansową mieszkanie dom, szybkie wyleczenie zębów , zdrowie błogosławieństwo dla mnie
dla całej mej rodziny znajomych których Bóg stawia mi na drodze .
593 Św. Rito bardzo dziękuje za wszystkie łaski otrzymane dzięki Twojej opiece i
wstawiennictwu.Dziś proszę Ciebie Kochana Rito o dobrego , kochającego mężczyznę,aby pojawił się
w moim sercu i życiu .Pragnę spokojnego, dobrego życia pełnego miłości i radości ,, Proszę Ciebie
również o pozytywne rozwiązanie problemów finansowych związanych z moim nieuczciwym
wspólnikiem ,,, Karolina
594 Święta Rito błagam Cię wyproś u Boga potrzebne łaski. O miłość w moim małżeństwie o
szczerość szacunek. Proszę o to by mój mąż docenił to że wybaczyłam mu zdradę.
595 Św. Rito dziękuję Ci za Twoją opiekę nad moją rodziną i wszystkie łaski jakie wypraszasz mi u
Pana Boga. Z wielką ufnością proszę Cię wyproś u Pana zdrowie i dobry rozwój dla moich
bliźniaków, które noszę pod sercem i miłość i błogosławieństwo w moim małżeństwie i rodzinie.
Wielbię Cię św. Rito i proszę nie opuszczaj nas.
Twoja czcicielka Jadwiga
596 poproszę o włączenie moich intencji do modlitwy:
- za Marlenę o łaskę macierzyństwa
- za Bożenę i Ewe o szczęśliwe porody i zdrowie dla nich i ich dzieci
- o uzdrowienie moich rodziców z bólu pleców, kręgosłupa, kolan i wszelkich bóli reumatycznych i
zwyrodnieniowych
o nawrócenie męża i teściów
Prosi Agata

597 Ukochana św. Rito, dziekujac za wszystkie Łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam,
proszę Cię w intencji mojego męża, pomóż mu znaleść dobrą, godną pracę. Błagam pomóż mojej
mamie i panu Andrzejowi. Proszę również w intencji mojej córki, wybłagaj dla niej o dobrotliwa św.
Rito Łaski których tak bardzo potrzebuje.
Czuwaj nademną i całą moją rodziną....
Twoja wierna czcicielka Małgorzata
598 Proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo u Boga dla mojej rodzinny. Proszę by się wszystko
ułożyło, proszę o cierpliwość i mądre wybory w życiu codziennym, bym mógł znaleźć spokojniejszą
pracę i budować rodzinę. Dziękuje Ci Rito za wszelką pomoc jakiej doświadczyłem przez Twoje
wstawiennictwo u Boga w trudnym czasie. Paweł
599 aby pies byl zdrowy, o szybki dar meza i potomstwa, wyjscie z samogwałtu dla kolegow, o dobra
prace
600 Proszę o łaski dla siebie i pomoc w rzuceniu nałogów oraz błogosławieństwo w pracy i odrobinę
Bożej Opatrzności na przyszłość, oraz o łaski dla Kingi z całą rodziną przebudzenie sumienia i serca o
szczere nawrócenie i o jej miłość dla mnie. Aby Maryja nieustannie jej strzegła i pomagała. O
nawrócenie dla całej mojej rodziny.
601 Św.Rito proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej całej rodziny, proszę o rozwiązanie moich
problemów w pracy, o łaskę cierpliwości, o ukojenie moich nerwów i natrętnych myśli. Bądź przy
mnie w chwilach smutku i niepowodzeń, proszę Cię Św.Rito o radość i spokój w moim życiu.Danuta
602 Błagam o wstawiennictwo modlitewne w intencji uzdrowienia oczu Natalii i w intencji ułożenia
życia osobistego dla Natalii.
Bóg zapłać. Natalia
603 Św.Rito, proszę wesprzyj moje modlitwy i prośby. Proszę o zdrowie dla Mamy. Etat dla mnie w
pracy oraz o miłość P.do mnie.ewa
604 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia i daru macierzyństwa dla Jolanty oraz o szczęśliwy
przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Urszuli. Barbara
605 Św.Rito bardzo dziękuję za Twoje wstawiennictwo.Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla
mojej rodziny.Bardzo proszę o zdrowy głos o uwolnienie z lęków o odwagę otwartość dla mojego
syna Michała.Proszę aby zdał we wrześniu egzamin z matematyki.Renata
606 Święta Rito proszę o wstawiennictwo do Wszystkich Świętych o zdrowie dla mamy, aby
wszystko sie ustabilizowało i wrócił jej sens do życia. Proszę rowniez o zdrowie dla dziadka i mojego
dziecka, które nosze pod sercem. Amen.
607 Św Rito Proszę o zgodę w rodzinie aby moje dzieci zawsze mogły wspierać się w trudnych
chwilach. Aby synowie dorośli do roli mężczyzny i aby poznali wartościowe kobiety i założyli
rodziny.
608 Bóg zapłać za modlitwy w naszych intencjach,jednocześnie dalej prosimy o modlitwę za
wstawiennictwem Św. Rity o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych i kłopotów z tym
związanych czyli wyjście z długów, wierzę że Św.Rita wstawi się u Jezusa Miłosiernego o pomoc
oraz proszę o modlitwę o zdrowie dla mojego taty. Wszystkie te intencje polecam Bogu za
wstawiennictwem Św.Rity i ufam że jak do tej pory Chrystus mnie nie opuśći,Bóg Zapłać za
modlitwy Szczęść Bożę Grzegorz z rodziną

609 Prosze o modlitwe o przemiane zycia i zalozenie rodzin dla moich siostrzencow i o cud
uzdrowienia dla Anety i potrzebne laski dla jej mamy opieke nad cala rodzina TWOJA WOLA PANIE
BOG ZAPLAC
610 Proszę Cię św Rito o zdrowie dla mamy.
Ma wysokie ciśnienie, nieustający
ból glowy i karku .
Dziękuję Ci
611 Święta Rito, proszę Cię o dobrą podróż, pobyt w Ziemi Świętej i szczęśliwy powrót dla Mikołaja
oraz pozostałych pielgrzymów. Amen
612 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.
613 Święta Rito proszę Cię przez Twoje wstawiennictwo u Pana uproś łaskę powrotu Marcina do
domu i zakończenia jego związku z Agatą.Błagam Cię dopomóż mojemu synowi w walce z
uzależnieniem.Rozwiaz jego kłopoty małżeńskie.
614 Matko Rito,
blagam Cię o uzdrowienie Natalii,
615 -o pomoc w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej dla mojej mamy Barbary
Dziękuję
Ewa.
616 Święta Rito bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii i modlitwę za nią w czwartą
rocznicę jej śmierci. Dziękuję. Amen
617 Sw. Rito blagam Ciebie, Uzdrów moja Niunie jak najszybciej prosze blagam Ciebie Sw. Rito.
Prosze Ciebie Sw. Rito aby Moja Niunia wróciła juz do domu jak najszybciej juz w pełni Zdrowa,
Prosze Ciebie Sw. Rito abysmy ja i moja Niunia jak najszybciej sie pobrali i byli razem. Prosze Ciebie
Sw. Rito aby Niunia juz byla Zdrowa i zebysmy juz jak najszybciej mogli wziac slub.
Kocham Ciebie Sw. Rito i wierze w Ciebie, wierze ze pomozesz.
618 Proszę o modlitwę za moją osobę,żebym dostała kolejną umowę w pracy,żebym była zdrowa i
dobrze się czuła,pomimo leków które biorę,za moją rodzinę,męża,żeby był zdrowy i byl dobry dla
mnie,pracę ma. za moją córkę nNatalię ,żeby poradziła sobie na kolejnym roku studiów, za rodzinę
Drobnych i mojego wnuka, żeby odpoczęli nad morzem, oraz za moją mamę, która pomimo 79 lat
dobrze się czuje, za jej zdrowie.Bóg zapłać.Pozdrawiam. Dorota
619 Proszę..
Tomasz
620 O wstawiennictwo Sw. Rity w intencji uzdrowienia z powiklan powirusowych i spadku
odpornosci Wieslawa, Bogumily i Malgorzaty. Niech Pan okaze swe milosierdzie i pomoze w
sprawie w temacie ktorej lekarze sa bezsilni.
621 Św Rito proszę o uzdrowienie dla ks. Artura
622 Św Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej córki Sylwii
623 o zdrowie dla pewnego kapłana

624 O Najdroższa i Czcigodna Św. Ritto zawierzam Twojej opiece w tej lipcowej Nowennie przede
wszystkim Michała, naszą miłość i jego oświadczyny, tak bardzo chciałabym żyć po katolicku.
Zawierzam Twojej opiece moją pracę, podział obowiązków jak Kasia pójdzie rodzić dziecko, a także
czas jak Kasia będzie na urlopie. Tule się do Ciebie i powierzam Twojej opiece moje zdrowie, moją
rodzinę i tatę, który jest w Niebie. Bóg zapłać" Marta z Koszalina
625 Św.Rito oddaję Ci mój ciężki charaktrer , moje zranienia,depresje,problemy w relacjach z
ludźmi.Ratuj moją dusze...
Marta
626 Kochana Święta Rito. Patronko Spraw Najtrudniejszych. Piszę do Ciebie z podziękowaniem, za
zdany egzamin magisterski na piątkę w pierwszym terminie. Za obronę na piątkę. Za to, że dostałam
się na studia Doktoranckie w Trondheim. Za to, ze jestem szczesliwa bardzo z tego powodu. Zdanie
egzaminu bylo dla mnie najwazniejsze !
627 dziekuję za otzrymane łaski
i proszę św. Rito :
o naprawienie pewnej relacji i kontakt
o wyciszenie emocji,spokój ducha
o łaskę przebaczenia
zdrowie dla najbliższych
o miłość
poukładanie życia osobistego
poprawe sytuacji bytowo-materialnej
błagam pomóż ś,Rito
ach
628 Proszę o nawrócenie dla Jonathana, o zerwanie z grzechem i odrodzenie naszej miłości
629 Św. Rito proszę o rozwiązanie problemów zawodowych znalezienie właściwej pracy i wyjście z
długów.
Proszę o znalezienie męża i piękną miłość.
Niech moja wiara będzie silna i niech Bóg obdarza łaskami.
630 Proszę o dodanie moich intencji:
o odnalezienie pasji mojego życia, żeby Bóg postawił na mojej drodze dobrego męża, o Niebo dla
mojego taty, o zdrowie dla mamy
Justyna
631 O zdrowie dla Barbary
632 Proszę o zdrowie łaski dla mnie żebym mogła chodzić proszę o zdrowie dla mojej rodziny sprawy
beznadziejne o szczęście,miłość,siłę dla córki i jej synów bóg zapłać
633 Święta Rito,
proszę Cię z całego serca o łaskę uwolnienia dla mojej mamy Beaty.
Weronika
634 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego życia.
Od 2 miesięcy nie mogę sobie z niczym poradzić. Wali Mój się wszystko na głowę. Wszystko. Jestem
zrezygnowana do granic.
Bardzo proszę o modlitwę.
Z góry serdecznie dziękuję.
Ania

635 Błagam o zdrowie dla mojej szefowej błagam cię święta Rito pomóż jej wyzdrowieć. Dziękuję ci
za wszystko co mam.
636 Daria, Prosimy o modlitwe za mojego Tate,bo nie moze jesc,ma duze bolesci,nie moze chodzic bo
nogi Go bola,ma zlamana noge i peknieta lekatke., 21:57 prośba koleżanki Darii. Bóg zapłać wam za
modlitwę!
637 Błagam o modlitwę za moje siostrzenice, które są dręczone przez swoich rodziców, to młode
kobiety po 16 i 18 lat, mają już objawy zaburzeń psychicznych, błagam o wymodlenie u dobrego
Boga, o zdrowie i pokój dla nich, oraz o leczenie i opamiętanie się przez ich rodziców zwłaszcza moją
siostrę, również za moich rodziców. Boże wybacz im i ratuj te rodziny, ratuj te dzieci.o pokój na
świecie
Alicja
638 Św. RITO,proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie dla.mojej mamy Garbieli aby
lepiej się czuła. Proszę Cię o dobrze łącznie dla niej aby te dolegliwości jakie ma ja minęły i mogła się
cieszyć zdrowiem,życiem i wynikami. Aby szczęśliwie wróciła do domu z wycieczki z Rzymu razem
z ciocia Halina. Proszę Cię o zdrowie dla mni,mojego męża Mirka i synów Konrada i Aleksandra.
Abyśmy jak najszybciej wybudowalni i wykończyli dom aby w mim zamieszkać. Proszę Cię o
powodzenia w naszej pracy . O trafne leczenie Alksandra. Proszę Cię aby Olek przestał tak robić
rączkami jak dotychczas aby to mógł opanować. Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwa Boże dla
Daniela, Sywli,Kacpra,Adama,Oli, Oliwii i Michała. Aby byli szczęśliwi i dobrze się im wiodło.
Chroń nasza cała rodzine przed wypadkami samochodowymi i innymi nieszczęściami oraz od chorób
nieuleczalnychni nowotworowych. O korzystne leczenie Kasi Rafała aby było trafne i nowotwór
został zazegnany. O zdrowie dla mojej teściowej aby wszystko było dobrze z jej kolanem i ścieżki ma
mieć operację to aby trafiła w dobre ręce i wszystko się ułożyło. Bóg zapłać.
639 Ukochana św. Rito! Proszę o opiekę nad moimi dziećmi. Czuwaj i wskazuj im drogę do nieba!
Uproś u Jezusa łaski dla nich. Proszę o opiekę także dla Patryka . Ela
640 Panie Jezu proszę błogosław całej naszej rodzinie, udziel zdrowia, wysłuchaj próśb, które nosimy
w sercu i chroń nas w podróży. Św. RITO módl się za nami.
641 Prośba o zdrowie i potrzene łaski dla Synka Mateuszka , Malenstwa, które noszę pod sercem o
jego zdrowie, prawidłowy rozwój i szczęśliwe przyjcie na świat oraz o zdrowie dla męża i dla
mnie.Pomoc w rozwiązaniu naszych trudnych spraw związanych z domem.By kobieta, która tak
bardzo nas oszukała zrozumiała swój bład i w porę się opamiętała. Bóg zapłać. Beata
642 Proszę o zdrowie lepsza prace zdrowie dla Leszka potrzebne laski i spokojne zycie
Ania
643 dziękuję z całego serca za zdrowie i łaski płynące od Ciebie kochana Święta Rito.Proszę o
modlitwę za moją ciocie Władzie która choruje ciężko na ranka.Proszę o modlitwę za Andrzeja który
walczy o życie.O zdrowie dla babci.Święta Rito proszę o pomoc w wyborach życiowych , o dar
przebaczenia i uzdrowienie, proszę o siłę w dniu codziennym w wychowywaniu samotnie synów ,o
uwolnienie demonicznych myśli,zazdrości ,pychy ,stresu ,nerwicy.Proszę o łaskę dla Ewy aby włosy
urosły.
644 Bogu znana intencja
d.
645 Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania problemów finansowych i zawodowych mojego ojca i
brata; o pokój, zgodę, miłość, opanowanie, łagodność, cierpliwość dla nich obojga oraz dla rodziny
mojego brata; o Boże błogosławieństwo dla mojego bratanka i bratanicy, aby się dobrze rozwijali, byli

szczęśliwi, napełnieni wszelkimi Bożymi łaskami; a także w intencji mojej i mojego męża o dar
rodzicielstwa dla nas.
Katarzyna
646 Święta Rito,
dziękuję za udany wyjazd i pomyślną obronę.
Proszę Cię o dalszą opiekę i Twoje wstawiennictwo przed Bogiem w następujących intencjach:
- o zdrowie i długie życie dla dziadków i rodziców, o potrzebne łaski dla nich,
- o miłość dla mnie, o szczęśliwą rodzinę i dobrego chłopaka, męża,
- o radość życia, więcej wiary i nadziei, o pogodę ducha i więcej aktywności, zajęć, przeżyć,
- o podjęcie właściwej decyzji, o mądrość i bym nie czuła się staro; o młodzieńczego ducha,
- o więcej pieniędzy dla nas, o lepsze zarobki dla mamy i taty
- o potrzebne łaski dla mnie, udany wyjazd dla Z.,
- o wiecej przyjaciół i znajomych dla mnie, o to, bym nie czuła się samotna.
Bóg zapłać!
h.

