Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 8 lutego:
551 Proszę o modlitwę za moich bliskich i nieprzyjaciół I dobre rozwiązanie moich spraw
zawodowych
Bóg zapłać
Ewelina
552 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę nad całą rodziną i wszelkie
łaski.ustrzerz nas od nieszczęść i złego.Aga.
553 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
554 bardzo prosze o modlitwe za mnie iwone mam stan zapalny drog moczowych i nerki abym
powrocily do xdrowia i ja doszla do sil Mtenko blagam o cud
555 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 przełożeni po raz kolejny mnie docenili, obdarzyli zaufaniem, sympatią,
traktowali mnie poważnie, abym zawsze mogła liczyć na ich pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyli
raz jeszcze moje starania, umiejętności i polecili mnie komu trzeba w sprawie awansu i przyznali
premię. Aby liczyli się z moim zdaniem i zabiegali o mnie. Aby traktowali mnie inaczej niż innych,
aby nie wykorzystywali mnie do swoich celów, ale współpracowali 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
556 Św Rito proszę o zdrowie dla mnie i Rodziców dziękuję za wszystkie łaski.
557 Za mojego syna Tomasza o uwolnienie i aby wszedł na drogę Boga
558 Proszę o modlitwę o zdrowie dla M, L, K, D, I, J, E, H, E, J, G, J, I, W, M, A, I, R, K i ich rodzin,
o zdrowie i pomyślne zaliczenie sesji K, J, K, A, B, M, W, D,
o dar macierzyństwa dla M, M, M, N
559 Prosze o madlitwe za zdrowie mojej corki Agnieszki i wnuczki Wiktori
560 Prosimy jeszcze o modlitwę za wstawiennictwem Św.Rity o pomoc w rozwiązaniu naszych
problemów finansowych i wyjście z długów,wierzymy że Miłosierny Jezus wysłucha próśb naszych i
Jego Oblubiennicy Św.Rity za której wstawiennictwem zobaczyliśmy duże światełko w
tunelu,chciałem też zanieść pod nogi Św.Rity moje problemy z cukrzycą które się nie dawno pojawiły.

Wiem że Chrystus wysłucha próśb naszych gdyż On wie co jest dla nas najlepsze Szczęść Boże
Grzegorz z rodziną
561 Św Rito proszę o dar zdrowego dziecka dla córki
562 Proszę o modlitwę...
W intencji Joasi, aby otworzyła szeszej swoje serce na miłość... o uratowanie związku....
Pozdrawiam. Marek
563 Święta Rito swoje prośby składam w cichości serca...i proszę też z serca by się spełniły...
- Małgorzata
564 Św. Rito proszę pomóż rozwiązać Sebastianowi problemy w pracy i w życiu osobistym.
Pobłogosław nas i miej nas w swojej opiece. Amen.
565 Święta Rito, zwracam się do Ciebie z prośbą o modlitwę o zdrowie dla moich najbliższych, córki,
męża, rodziców i dla mnie. Oraz o nieustającą modlitwę o pomoc w pokonaniu zamiłowania do picia
alkoholu mego męża.
566 Św Rito błagam z całego serca o zdrowie w mojej rodzinie w szczególny sposób o zdrowie dla
moich wspaniałych rodziców prosze miej ich w swej opiece
567 Dziękuję o wszystkie łaski kochana Święta Rito. Proszę o modlitwę i pomoc w znalezieniu pracy
aby zapewnić byt dzieciom. Proszę o uzdrowienie z depresji. Proszę od modlitwę za moje dzieci.
568 św Rito błagam o uzdrowienie mojego brata z nałogu.
569 Św. Rito proszę Cię o wyzwolenie z nałogu alkoholowego,o dobrą żonę i udane małżeństwo.
570 Św. Rito blagam cie z całego serca o zdrowie i opieke nad moja rodzina czuwaj nad nami .Prosze
cie równiez w szczególny spopsób o zdrowie dla moich dzieci córki Julii i szczesliwy poród i zdrowie
dla mojego synka. Spraw prosze abym była zdrowa i dobra matka dla swoich dzieci, dobra zona i
córka. dziekuje ci za otrzymane łaski.
571 Kochana Święta Rito, jak zwykle dziękuję za wszystkie wyproszone łaski i kocham Was! Proszę,
pomóż ze wszystkimi planami w tym roku i wyproś nam ochronę od niepowodzeń i niebezpieczeństw.
Proszę Cię także o wstawiennictwo za B., aby udało mu się rzucić palenie i zdrowiej żyć oraz o
zdrowie dla E.
Joanna
572 Proszę o modlitwę za moje dzieci! O zdrowie dla nich! Aby Natalka miała dobre oceny w szkole
i dobre koleżanki aby była uśmiechnięta i zdrowa dziewczynka. Aby Jasi był zdrowy i dobrze sie
rozwijał. I ja abym miała pracę która pozwoli mi utrzymać rodzinę.
573 Św.Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny męża Andrzeja córek Paulinki i Klaudii dla mnie
dla moich rodziców Władysława i Danuty oraz brata Mariusza i jego córeczki Weroniki. <3
574 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych na prośbę Elwiry zawierzam
Panu Jezusowi za Twoją przyczyną jej dzieci: córkę Dominikę o szczęśliwy przebieg i rozwiązanie w
terminie ciąży oraz syna Łukasza o dobrą drogą życiową i rozwiązanie wszelkich napotykanych
trudności a także zdrowie dla Elwiry.
Prosi Danuta
575 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, 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, zdrowie dla Anny,
Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej a także dla
księdza Adama i znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze
życiowej. Proszę o zbawienie wieczne dla Edmunda - taty, Sabiny Cz.- mamy Barbary mojej siostry,
Bogumiła, Sabiny Ż 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
576 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby odrodził, uzdrowił i połączył na
nowo rozwiązane przez sąd 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. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
577 Święta Rito gorąco proszę abyś wstawiła się za moimi kochanymi rodzicami i pomogła w
dostaniu się do nieba by nie tułali się w czyśćcu. Wieczny odpoczynek racz im dać panie...
578 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Pawła, mojego przyjaciela, który zmaga się z
bardzo agresywnym nowotworem i czeka na przeszczep.
Proszę także o modlitwę za mnie i za mojego syna Jasia o Boże Błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję,
Aleksandra
579 Święta Rito,
Proszę by choroba nowotworowa taty nigdy nie wróciła by ataki mamy już się nie powtórzyły, by
kłopoty z żołądkiem się skończyły i mogli się cieszyć dobrym zdrowiem
Dziękuję za opiekę nad Rodzicami Proszę Cię, spraw by mogli się cieszyć długim życiem i
wzajemnym szacunkiem
Proszę również by zakończył się spór z sąsiadami. By sąd wydał przychylny dla Rodziców wyrok.
Proszę o zdrowie i dobrą kondycję dla dziadków. Wyproś dla dziadka Bogusława życie wieczne.
Dziękuje za mojego synka Tymka. czuwaj nad nim i wyproś dla niego dobry sen, zdrowie i moc
błogosławieństw. Proszę by w naszej rodzinie zapanował spokój i stabilizacja. Daj nam prosimy dużo
zdrowia i sił do walki z codziennością.
karolina
580 Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny o zdrowie.
Bóg zapłać
Z Bogiem
Monika
581 Proszę o zdrowie dla dzieci, wszelkie łaski dla nich, unormowanie problemów zdrowotnych Lili.
582 ŚW.RITO patronko spraw trudnych ,beznadziejnych wybłagaj mi łaskę o którą Cię proszę
trzeżwość ,nawrócenie ,opamiętanie przemianę życia dla Łukasza zgodę w rodzinie ,strzeż od złego
kłopotów.Dziękuję Ci z całego serca za wszystko i błagam o pomoc.Jezu Ufam Tobie,Jezu Ty się tym
zajmij.

583 Święta Rito proszę cie o pomoc w wyjściu z długów, żebyśmy wreszcie wyszli na prostą
584 Najukochansza Św. Rito, błagam Cię z całego serca o cud zdrowia dla mojej całej rodziny.
Błagam Cię uchron nas od chorób, od kłopotów, zmartwień i trosk. Proszę pomóż nam przeżyć
wszystkie te badania i proszę o dobre wyniki. Nie opuszczaj nas. Dziękuję Ci kochana św. Rito.
Twoja Magda
585 Proszę o modlitwę
Święta Rito z pokorą proszę Cię z całego serca o pracę w czasie studiów podyplomowych ponieważ
bardzo potrzebuję pieniędzy na czesne i spokojne życie. Proszę by praca była dostosowana do moich
indywidualnych predyspozycji. Bym spotkała dobrych i życzliwych ludzi w nowym miejscu pracy i
by praca była w moim miejscu zamieszkania.
Proszę też o zdrowie bo choroba uprzykrza mi życie i powoduje zniechęcenie do dalszej walki a także
kończące się pieniądze uniemożliwiają leczenie.
Dziękuję także za to, że kierunek studiów został utworzony.
586 ŚWIETA RITO BŁAGAM CIĘ O ŁASKĘ ZDROWIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
DOBRE WYNIKI BADAŃ. PROSZĘ CIĘ ŚW. RITO O ŚWIATŁO DUCHA ŚW. DLA MOICH
DZIECI.
ŚWIĘTA RITO PROSZE CIE O ZDROWIE W MOJEJ RODZINIE. TWOJA WIERNA
SŁUŻEBNICA HENRYKA
587 Za zdrowie mojego syna i męża. Proszę o siłę i pomoc w zmaganiu się z problemami dnia
codziennego.
Iza
588 Św.Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc mojej
rodziny szczególnie o zdrowie. Proszę Cię o pomoc w szkole dla córki oraz o pomoc w sprawie Ci
wiadomej Twoja wierna czcicielka
589 Św Rito, proszę o dar potomstwa.
Donata
590 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo
proszę o modlitwę w następujących intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza, jego rodziców i rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków, Napieralskich i Rybackich,
Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa, o łaskę zbawienia dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli Bożej,
o pomyślne ukończenie studiów dla Michaliny,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas
spływają,
Szczęść Boże,
Alina
591 Proszę w intencji mojej córki Marty. Święta Rito uproś łaskę uzdrowienia dla mojej córki Marty,u
której objawy choroby znowu się pojawiają. A dla mnie siłę nieść swoje kłopoty.

592 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach najczęściej wymienianych w moich modlitwach,
a szczególnie za mojego syna Macieja, o wszystkie potrzebne dla niego łaski ( m.in. podjęcia pracy)
i za mnie, o dobre relacje z ludźmi.
Szczęść Boże
Dorota
593 Święta Rito proszę wstaw się u Boga za moją rodziną, proszę, aby mój mąż ponownie został
przyjęty do pracy, żeby cofnięto z łaską Bożą decyzję o zwolnieniu. Wypraszaj nam wszelkie łaski,
wstawiaj się za nami, broń przed problemami finansowymi i materialnymi moją rodzinę, wspomagaj,
dodawaj sił.
594 Św Rito proszę Cię o cud uzdrowienia z tętniaka mózgu mojej 23-letniej córki Anny.
Jeżeli nie zasługuję na ten cud to proszę Cię z całego serca aby przynajmniej nie rósł.
Za każdym razem kiedy pisze tą intencję to płyna mi łzy bólu i bezsilności. To najgorsza rzecz zyć ze
świadomością takiej choroby jedynego dziecka.
Błagam Cię Św. Rito o pomoc.
595 Błogosławieństwo Boga dla matki karmiącej i jej krytyków, zwłaszcza Beniamina, Dimy, Bridget,
Bożej woli dla nich
Boże błogosławieństwo dla Lui, Lissy i ich rodziny, zdrowie dla nich, opieka Matki Boga
Boże wsparcie dla Nataszy i jej rodziny, szczególnie dla Lui i Lissy
596 O błogosławieństwo dla Wiktora z okazji nadchodzących urodzin i imienin
597 Bogu znane intencje
598 Św. Rito za Twoim wstawiennictwem błagam o łaski dla mojego syna. Proszę dla niego o
zdrowie, mądrość, ochronę przed tym co złe i niebezpieczne. Otocz go opieką św. Rito, aby kierował
się dobrem i dostrzegał swoje błędy. Proszę o zgodę i miłość w naszej rodzinie. Proszę również żebym
potrafiła mądrze wychowywać syna.
599 Bardzo proszę o intencję w moim i męża imieniu abyśmy się doczekali zdrowego potomka. Aby
Bóg zesłał na nas Swoje błogosławieństwo i żebym w końcu zaszła w ciążę.
Bóg zapłać za każdą modlitwę.
Sandra
600 Święta Rito , Tobie powierzam moją rodzinę , sytuację , która ją dotknęła.
601 Proszę o modlitwe abym zawsze mogła kupić tanio
książki o które P.Boga bardzo proszę Bóg zapłać za modlitwę
602 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję Ci za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,
wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę. Broń nas przed
tymi, którzy nas krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i pomóż im
uwierzyć w siebie abyśmy ukierunkowali ich w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam podejmować
dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
603 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. DZIEKUJE,
DZIEKUJE ZA CAŁĄ ŁĄKOTKE, DZIEKUJE ZA REHABILITACJE, DZIEKUJE ZA POMOC
PAWŁA, DZIEKUJE ZA ZDROWIE, ZA ZYCIE, ZA TO ZE JESTEM DOKTORANTKĄ NA

NORWESKIM UNIWERSYTECIE, ZE FILIPPO WYBRAŁ MNIE, DZIĘKUJE CI ZA
WSZYSTKO, ZE WSZYSTKO PRZEBIEGA SPRAWNIE, ZE WRACAM DO ZDROWIA,
DZIĘKUJE ZA TO ZE MIESZKAM W TRONDHEIM, ZE MOGE CWICZYC, ZE MAM
CUDOWNEGO NARZECZONEGO MAGNE, KTORY SWIATA POZA MNĄ NIE WIDZI,
DZIĘKUJĘ CI NAJBARDZIEJ ZA TO, ZE OTRZYMAŁAM POZYTYWNA WIADOMOSC O
STUDIACH, W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA, WIARA, NADZIEJA MILOSC,
SUKCES, BOGACTWO, DZIEKUJE NAJBARDZIEJ ZA TO, ZE MIESZKAM SAMA W SUPER
MIESZKANIU, :D W PIEKNYM MIESCIE TRONDHEIM, DZIEKUJE. DZIEKUJE, JESTEM
BARDZO WDZIECZNA, ZA KAZDA ZESLANA ŁASKE DLA MNIE, DZIEKUJE ZA CALA
OPIEKE I WSPARCIE
604 Proszę o łaski dla mnie i moich bliskich. Proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój psychiczny i
fizyczny naszej córeczki Judytki. O udaną relacje małżeńską, poczucie bezpieczeństwa, o pomyślne
rozwiązanie spraw zawodowych.
Justyna
605 Święta Rito prprosz Cie o wstawiennictwo u naszego Stwórcy!proszę pomóż mi wyprosic dar
macierzyństwa dla mnie!
606 Droga Święta Rito proszę Cię o Twoje wstawiennictwo w mojej sprawie proszę Cię także o
mądrość dla mnie pokój ducha opanowanie i rozwiązanie problemu z synkiem. Z wdzięcznością
607 Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Eweliny oraz Błogosławieństwo dla mojej rodziny.
608 prosze o modlitwe dla mojej rodziny...zbysmy mieli gdzie mieszkac...o sile dla corki w trudnej
sytuacji...o Boza opieke.Katarzyna L.
609 Św. Rito dziekuje za wymodlone dotychczasowe łaski. Bardzo prosze wstaw sie za
Darkiem o uzdrowienie psychiczne, duchowe i kregosłupa, oczu. Bozę miej w
opiece cała moja rodzine.
Wojciech

