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Intencje z dnia 8 maja:
464 Św. Rito dziękuję za wszelkie łaski które otrzymałam dzięki Twemu wstawiennictwu, szczególnie
za pracę.
Św. Rito proszę o pracę na czas nieokreślony, proszę o łaskę Ducha Św. dla całej mojej rodziny,
proszę o dobrych mężów dla moich siostrzenic i córek oraz o dobre żony dla syna i bratanka, proszę o
zdrowie dla teściowej i męża. Proszę o nawrócenie mojej chrześnicy.
ANIA
465 Św. Rito dziękuję za wszystkie błogosławieństwa i proszę miej w opiece mnie, moją rodzinę i
najbliższą mi osobę. Pomóż nam podejmować słuszne decyzje które pozwolą nam żyć
szczęśliwie.Obdarz nas miłością. Amen.
466 Prosze o modlitwe w jeszcze jednej intencji…
O pomyslny przebieg operacji u mamy.
467 Bardzo proszę o modlitwę o dobre relacje z dorosłym synem i o Błogosławieństwo dla naszej
rodziny.
Bóg Zapłać
Iza
468 Intencja - dla wnuka Aleksandra o szczęśliwe zdanie matury i dostanie się na studia
- od babci Eli i dziadka Tadeusza.
469 Święta Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski. Proszę o wsparcie na co dzień dla mojego syna, męża
i dla mnie.
470 Proszę o miłość i chęć budowania związku tak by zawsze była źródłem radości, o uczynienie
szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie, o umiejętność rozmowy i czas dla siebie.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nas na czas narzeczeństwa. Twoja Służebniczka
471 + o łaskę dobrej pracy i spłatę długów
+ o zdrowie i prowadzenie dla Zuzanny
Danuta
472 Święta Rito proszę Cię o modlitwę o pomyślne wyniki matury dla mojego syna Kamila. Dziękuję
z całego serca za Twoje łaski
473 Proszę o modlitwę za mnie i za Piotra o miłość między nami, byśmy byli już gotowi do dania i
przyjęcia miłości ,byśmy wrócili do siebie i na nowo budowali nasza relacje ,o obecność Pana Jezusa
w naszej relacji,byśmy stali się małżeństwem i rodziną
Agnieszka
474 Ponownie chciałabym polecić w modlitwie następujące intencje: pomyślnego rozwiązania sprawy
sądowej, której jestem stroną oraz uzdowienia mojego przyjaciela Pawła, który walczy z białaczką.
475 sw Rito wyproś łaskę zdrowia dla całej rodzinyi pani Ilzy
476 sw Rito proszę aby wnuczka urodziła się zdrowa oraz o zdrowie dla córki

477 Aby wszystkie problemy mojego męża Józefa w pracy zostały rozwiązane pomyślnie. Aby mógł
spokojnie żyć i pracować borykając się z problemami w rodzinie.
żona
478 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę w intencji M. Proszę o łaskę uwolnienia go od wszystkich
szkodliwych i złych relacji, w które wszedł z różnymi osobami i proszę, abyś uchroniła go przed
kolejnymi kłopotami i problemami.
479 Prośba o wstawiennictwo za dwuletniego wnuczka Szymka, aby jego rozwój psychiczny i
fizyczny był prawidłowy przez całe życie. Aby rozwinęła się jego mowa, by przyczyną opóźnienia w
mowie nie była żadna choroba.
babcia
480 Święta Rito,
dziekuję za opiekę. Nie opuszcaj mnie ani całej mojej rodziny. W Tobie nasza nadzieja. Wiesz o
palącym me serce problemie. Pomóż mi
Alina
481 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za opiekę i obecność w naszym życiu. Każdego dnia
doświadczam jak wielkim darem jest modlitwa za Twoim pośrednictwem. Każdego dnia doświadczam
dzięki Tobie wielu łask i sił choć wiem, że na nie nie zasługuję.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby kolejne dni, tygodnie, miesiące przyniosły pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas
ważnych a zarazem bardzo trudnych. Bądź dla nas wsparciem i siłą.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku. Proszę
Cię szczególnie teraz o siłę w żałobie po zmarłym tacie. Pomóż nam poukładać wszystko i zrozumieć
to co jest dla nas tak trudne - aby pogodzić się z jego odejściem.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą. O uzdrowienie mojej duszy i ciała.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo
dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
Pomóż proszę aby ta nowa szkoła była dla niej lepsza aby odnalazła się w niej i znalazła przyjaciół.
Święta Rito proszę opiekuj się nią daj jej siłę i nadzieję.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby udało mu się z mieszkaniem, aby
decyzja przez niego podjęta była dobra.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem. O dar macierzyństwa dla nas.
-Proszę Cię o opiekę nad duszą zmarłego w dniu 23.10.2018r. mojego ukochanego taty- Edmunda
Polanowskiego. Proszę Cię pomóż aby jego dusza mogła cieszyć się życiem wiecznym w niebie.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
- Pomóż Św. Rito aby supełki, których ostatnio jest tak bardzo dużo na naszej drodze zaczęły się
rozplątywać. Abyśmy odnaleźli światełko, które da nam nadzieję i poprawę. Czuwaj proszę nad nami.
Pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż abyśmy byli lepszymi ludźmi, abyśmy potrafili
każdego dnia czynić dobro.
-Pomóż nam Św. Rito pomóc mamie- wskaż drogę, pomóż podejmować właściwe decyzje. Pomóż
proszę aby te trudne sprawy udało się załatwić pozytywnie.

Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
Św. Rito składam w Twe ręce siebie oraz wszystkie drogie mi osoby. Proszę opiekę każdego dnia, o
mądrość w podejmowanych decyzjach.
482 Św. Rito, dziękuje za Twoja opiekę!
Proszę Cie o zdrowie, spraw aby operacja nie była potrzebna.
M.
483 Kochana św.Rito proszę cie o dobrego męża i wybranie dobrej drogi dla córki Izabeli , błagam z
pokorą za nią,wstawiaj się do Pana i błogosław jej oraz jej związek z chłopakiem Patrykiem.
Błogosław im i wstawiaj się do Pana o łaski dla nich.
Pomóż jej aby rzuciła palenie papierosów, daj je siłę i wytrwałość do tego.Gorąco proszę prowadź ją
każdego dnia i błogosław jej ,chroń od złego.
Proszę gorąco o życie wieczne o oglądanie Pana twarzą w twarz dla śp .Magdaleny,śp.Zofii
,sp.Mariana oraz o uzdrowienie dla męża Ryszarda .Proszę o to abyśmy zawsze na ziemi byli razem i
o dobrą wspólną śmierć bardzo pokorni błagam, żeby żadne z nas nie zostało same.
Zabierz Panie drżenie jego rąk,ból kręgosłupa i łokcia i daj mu łaskę zdrowia i siły.Błagam o
wybaczenie za moje złe zachowanie względem niego,obdarz go Panie zdrowiem i długim życiem ze
mną błagam cie Rito wstawiaj się za niego do Pana Jezusa aby był zdrowy i silny.
Proszę też pokornie o pomoc w pracy. Proszę pokornie o awans w pracy i aby była spokojna i mila
atmosfera. Błagam o pomoc w kontaktach z szefową i koleżankami oraz z Joanną,pomóż aby te nasze
relacje się poprawiły. Oddaje ci moją pracę, proszę prowadź mnie w tym trudnym,nowym czasie.
proszę o pomoc czy mam szukać innego stanowiska,zajmij się tym kochana Święta Rito.Święta
cudowna Rito pomóż mi i wstawiaj się w moich prośbach,pokornie proszę.Uzdrów Izabelę z torbiela i
mnie oraz Rysia i mamę moją z choroby.
Dziękuję za pomoc w remoncie mieszkania i sprzedaży.Daj mnie i mojej rodzinie zdrowie. Oddaję ci
Panie wszystkie moje sprawy i wszystkich których kocham. Pokieruj nami i miej nas w swej opiece.
Jezu Ufam Tobie. Dziękuję za wszystkie łaski.Agnieszka
484 dziękuję Św Ricie za opiekę, pomoc i wysłuchane prośby o proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
Błagam o uzdrowienie mnie z bezsenności i pozostałych chorób które mi dokuczają;
Zdrowie dla moich rodziców, dzieci i całej rodziny;
Zdrowie dla Krzysztofa i uzdrowienie go z choroby;
Przemianę serca Maćka, jego uwolnienie z materializmu, gniewu, żalu, o dojrzałość i dobre relacje z
rodziną; zdanie Matury przez Maćka;
Wybór studiów Maćka i dalszej drogi życiowej zgodnej z wolą
Cierpliwość i mądrość dla mnie w wychowywaniu dzieci;
Miłość i bliskość między mną a mężem Łukaszem;
Powodzenie w pracy i owocną współpracę z K.;
Cud własnego mieszkania;
Powodzenie i dobre stopnie w szkole dla Mai i bezproblemową naukę.
Prawdziwe i dobre relacje przyjacielskie;
Pomyślne załatwienie spraw słuzbowych i przychylnośc urzednikóww wobec tych spraw;
Spokój w pracy
Pokój w sercu, radość w życiu , wiarę silną i nadzieję oraz zbawienie;
Dobrą pracę dla Łukasza
ŚWIĘTA RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.
BÓG ZAPŁAĆ. Aneta
485 O łaskę zdrowia dla małej Dominiki

486 Sw Rito miej w opiece nasz dom ,nasze rodziny bliskie i dalekie ,zakład pracy babcia
487 W końcu na horyzoncie pojawił się chłopak który jest bardzo sympatyczny i który stanowi obiekt
mojego zainteresowania. Wierzę, że jest to zasługa Waszych modlitw w mojej intencji. Niestety kilka
lat temu przestał aktywnie uczestniczyc w życiu Kościoła. Proszę o modlitwę za mnie i za niego by
wrócił do wiary i byśmy zaczęli budować związek na "skale".
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie Agnieszka
488 proszę o modlitwę w Bogu znanych intecjach
z Bogiem
Joanna
489 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna o wszelkie potrzebne mu Błogosławieństwa, a dla mnie
o Miłość.
490 1) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz bardzo proszę o rodzinę z
dobrym, kochanym i kochającym mężem. Dziękuję
2) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o nawrócenie mojego
brata, o pomóc jemu w wydostaniu się z kłopotów finansowych, aby jego praca nie szła na marne, a
udało mu się zarobić i wszelkie łaski dla jego i jego rodziny. Dziękuję
3) Święta Rito, dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o zdrowie dla rodziców
i brata, opiekę nad nimi i pomóc żeby nie nadużywali alkoholu. Dziękuję
4) Święta Rito,dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe łaski, oraz proszę o pomóc w
wybudowaniu domu moich marzeń, w którym mogłabym żyć ze swoją rodziną.Dziękuję
491 W intencji odnalezienia miłości życia, wspaniałego chłopaka - przyszłego męża, z którym zwiąże
się sakramentalnym węzłem małżeńskim, oraz założę rodzinę Bogiem silną, oraz o znalezienie
odpowiedniej dla mnie pracy. W imię Jezusa Chrystusa niech tak się stanie! Święta Rito dopomóż!
Ewelina spod Krakowa
492 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia oby z moim gardłem było wszystko w
porządku, nic złego. Błagam też św Rito wstaw się u Pana za moim synkiem Miłoszem i pros o
zdrowie dla niego. Jezu ufam Tobie. Jezu Ty się tym zajmij.
493 Proszę o łaskę nawrócenia dla
Mirosławy,Henryka,Aleksandry,Kamila,Malwiny,Lidii,Jacka,Zdzisława,Barbary,Janusza,Ryszarda,Da
nuty,Mirosława,Marka,Urszuli,Emila,Haliny.
494 Ratuj św. Rito
Basia
495 Święta Rito błagam Cię o Twoje wstawiennictwo u Pana Boga w intencji uzdrowienia mojego
syna Kamila
496 O całkowite uzdrowienie z choroby nowotworowej Mai.
497 O zdrowie i trzeźwość Cezarego.
498 Prosze Cie Sw.Rito o łaskę wiary dla Wiktorii.
Anna
499 Bogu znane intencje
500 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sw.Rity o łaskę uzdrowienia,uwolnienia,przemianę życia
dla mojego męża Józefa, dzieci Gosi i Tomasza,brata Andrzeja.

Bóg zapłać.
Elżbieta.
501 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa i wszystkich małżeństw
zagrożonych rozpadem.
502 Prosze o modlitwę w intencjach:
Uzdrowienia Łukasza z białaczki by stał sie cud.
Uzdrowienie Agnieszki kręgosłupa.
O znalezienie pracy dla Ani oraz opiekę i zdrowie dla całej mojej rodziny i znajomych.
O modlitwę za wszystkie osoby uzależnione.
O pokój na Ziemi.
503 Św Rio proszę cię o zdrowie dla mamy, dzieci i całej rodziny
504 Prosze o modlitwe w intencji udanego i pieknego slubu i wesela dla P i E oraz powodzenia w
nowej pracy.
505 Proszę o siłę dla Łukasza, rozwiązanie jego problemów, o zdrowi i także o szczęśliwe małżeństwo
dla Łukasza i Martyny. Proszę o nawrócenie Tymoteusza i o zdrowie dla brata.
Hania
506 Sw Rito proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój dla mego synka Franka i o poczęcie zdrowego
dziecka dla mnie aby Franek nie był sam na tym świecie, dziekuje Ci przede wszystkim za wszystkie
otrzymane za Twoim posrednictwem laski a czasem wrecz cuda
507 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża. O jego nawrócenie.
O nawrócenie mojego brata Jerzego.
O pomyślne złożenie dokumentów oraz przyjęcie ich przez odpowiednie osoby.
O dobrą śmierć i pogodzenie się z Bogiem dla Dusz wojujących z Nim.
508 Prosze sw. Rito o to aby Wojtek zdal dobrze egzaminy i dostal sie na studia. O zmartwychstanie
mojego malzenstwa. O dobra komunie dla Lileczki. O nawrocenie taty, Michala, Piotrka i Rafala. O
dobrego i bozego meza.
O wiare , nadzieje i milosc w tych trudnych dniach i latach.
Bog zaplac. Sylwia.
509 Święta Rito
Proszę o modlitwę za zdrowie dla moich bliskich
O wyzdrowienie dla Piotra który walczy o życie
Jezu ufam tobie
510 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża Zbigniewa, niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech
wyzbędzie się nałogu i żyje w trzeźwości. Spraw, by pieniądze nie stanowiły sensu jego życia, żeby
nie przedkładał ich nad rodzinę. Proszę o uwolnienie Go z toksycznych relacji z rodzicami. Ratuj moje
małżeństwo, uzdrów je, ulecz je. Proszę o miłość, jedność, zgodę i wierność w moim małżeństwie i
rozwiązanie jego bardzo trudnej sytuacji. Spraw, aby mój mąż w końcu dorósł do roli męża, ojca,
niech kocha mnie i dzieci tak byśmy to my stanowili sens jego życia. Proszę o dar zdrowia i wiary dla
naszych dzieci: Bartosza, Wiktorii, Błażeja i Julii. Proszę o bliskość w naszym małżeństwie i łaskę
otwarcia męża na dar życia. Spraw Święta Rito, bym sprostała finansowo potrzebom naszej rodziny.
Prowadź mnie każdego dnia w moim życiu. Proszę Cię Święta Rito o modlitwę za naszą ojczyznę.
Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus ratuje nasz kraj z rąk nieprzyjaciół. Proszę o dar wiary dla moich
rodaków a szczególnie dla rządzących naszym krajem. Proszę, aby w tegorocznych wyborach wygrała

partia, która będzie rządzić na chwałę Boga i dla dobra nas Polaków. Dziękuję za wszystkie łaski
otrzymane za sprawą tej modlitwy.
511 Dziękuję Św. Rito za dotychczasowe wstawiennictwo, za Twoją łaskę i pomoc w sytuacjach
ciężkich i beznadziejnych. Nigdy się na Tobie nie zawiodłam, zawsze mnie prowadziłaś i wspierałaś.
Proszę Ciebie o dalsze wstawiennictwo i pomoc w nam znanych intencjach.
Błagam również o Twoje wstawienictwo i pomoc dla mojego syna, który w tym roku zdawał
egzaminy i stoi przed ważnym wyborem swojej wymarzonej szkoły. Wspomóż w tym wyborze i
pomyślnych wynikach egzaminów .
Bógl zapłać.
AK
512 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem zanoszę moje prośby o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i moc Ducha św. dla moich dzieci. Proszę Cię o pomoc w mojej najtrudniejszej sprawie,
którą przecież znasz, o siły i pomoc w jej rozwiązaniu. Proszę o życie wieczne dla zmarłego męża.
Z Panem Bogiem.
Renata
513 Kochana Swieta Rito,
W dniu Twojego najwiekszego swieta, prosze Cie wstawiaj sie u Milosiernego Boga o moje zdrowie
(szczegolnie ostatnie problemy aby Jezus zachowal mnie od najgorszego). Porsze rowniez o Twoje
wstawiennictwo abym jeszcze mogla miec dzieci i pelna rodzine. Kasia
514 proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej.
515 Rito,
Proszę o uwolnienie od wrogów, dar relacji prowadzącej do małżeństwa, o to, abym nie zmarnowała
życia. We wszystkich intencjach serca.
Dziękuję
516 Święta Rito pokornie proszę o ocalenie mojej firmy przed osobami, które dążą do jej zniszczenia.
A.
517 Proszę o modlitwę o pojednanie Dariusza z matką. Bóg zapłać.
518 Święta Rito, proszę Cię o szczęśliwe wyleczenie Wojtka z nowotworu. Dorota
519 Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Jana i Danuty o uzdrowienie dla nich z chorób
nowotworowych. Proszę o zdrowie dla babci Zofii.
Dorota
520 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej dzięki M.O.;S.i G.by była pracą moich marzeń, o uzyskanie pracy dodatkowej, spłatę
długów tak by nikt mnie nie nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w mocną
przyjaźń lub małżeństwo) o ich skuteczne,szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie.o zdrowie i
przemianę Rafała.o zdrowie Jasi, Pauliny,Ewy,Steni Grażyny i Rafała.o dar macierzyństwa i
stworzenia szczęśliwej rodziny dla mnie,za scementowanie i uratowanie relacji rodzinnych,za nowe
powołania do Zakonu Augustiańskiego.za Syrię,Liban i Włochy.o dar znajomych i przyjaciół.za
zdanie prawa jazdy kat.A i B na starych zasadach.Św.Rito jeśli wiesz, że relacji z R.nie da się
uratować, proszę oświeć mnie.pozwól poznać właściwego mężczyznę, może być Włoch i odcień moje
życie.proszę pomóż mi dostrzec szansę jeśli jej nie dostrzegam. Pomóż.
521 Prosiłabym o modlitwę w poniższej intencji:
Za Karolinę, aby odzyskiwała siły i by leczenie przynosiło pozytywne rezultaty.
Za Alicję, aby rosła zdrowo i by miała zawsze swojego Anioła Stróża obok siebie.

Za Jakuba, aby miał siły do opieki nad swymi kobietami.
Za rodzinę Nowak i Syta, o laski im potrzebne.
522 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny z Mariuszem, o znalezienie pracy i odzyskanie pieniędzy.
523 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, a zwłaszcza o
jej zdrowie psychiczne tak, aby stresująca praca, troski życia codziennego i niedobór snu nie
powodowały spustoszenia w jej zdrowiu fizycznym. Oczywiście otocz opieką też mojego zięcia i
spraw aby zaakceptowal fakt, że moja córka nie może mieć dzieci.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy, może
wygrana?
Proszę Cię aby udało mi się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy, ewentualnie znalezienie
dobrej pracy w lipcu we Francji aby mieć gotówkę na spłacenie długów oraz remont łazienki.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego do tego,
którego kiedyś spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i
bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, M.
524 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby
nowotworowej. Magda
525 Dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo, jednocześnie bardzo proszę
o modlitwę w intencjach najczęściej wymienianych w moich modlitwach,
a szczególnie za moje dzieci, o utrzymanie pracy dla Macieja, zawarcie sakramentalnego
związku małżeńskiego i rozwiązanie sprawy mieszkaniowej dla Adama i jego dziewczyny,
a także o łaskę posiadania drugiego dziecka dla córki Magdaleny i zięcia.
Szczęść Boże
Dorota
526 Proszę św. Ritę o dar zdrowia dla moich oczu.magdalena
527 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia przeze mnie pracy na etacie i opieki dla Gabrysi.
Pozdrawiam. Edyta z Białegostoku
528 proszę o modlitwę w sprawie zdania egzaminu na aplikację
529 Ukochana Rito, proszę wstaw się za moim mężem, żeby otrzymał dobrą dla siebie pracę i nie
poniósł szkody na zdrowiu w aktualnej pracy. Proszę uproś dla mnie łaskę zdrowia i abym mogła tak
pracować, żeby nie było to kosztem mojego zdrowia i czasu dla rodziny. Uproś obfitość łask dla mojej
córki Julii, która przystępuje do Bierzmowania i uwolnienie od uzależnienia od elektroniki dla mojego
syna Iwa.
Weź w swą opiekę moich bliskich, mamę i braci a szczególnie brata Piotrusia, który walczy z
alkoholizmem i powoli się nawraca. Dziękuję Ci za wszystkie uproszone łaski!
ZPB!
Ania
530 Proszę o modlitwę do św. Rity
-O trzeźwość,zgodę,zdrowie,pokój i radość w rodzinie.
-Proszę o wzajemne przebaczenie wszystkich krzywd.
-O wiarę żywą dla wszystkich i łaski nam potrzebne.
-Oby nam Bóg błogosławił i zachował nas od złego.

531 Święta Rito proszę Cię żebym urodziła zdrowe dziecko i aby Bartek był przy nas. Chciałabym
żeby mi się oświadczył i żebyśmy się pobrali i już nie żyli w grzechu. Proszę z całego serca o szczere
nawrócenie dla Bartka.
Proszę także żeby moja szefowa spłaciła jak najszybciej pożyczkę, która dla niej wzięłam.
Święta Rito proszę o zdrowe potomstwo dla Mireli i mojej bratowej.
Dziękuję Święta Rito za wszystko co już wyprosiłaś dla mnie u Pana Boga.
532 Dziękuję za wszystkie łaski św.Rito
i proszę o łaskę przebaczenia ,
szczęśliwą podróż i przejście Camino,
o uzdrowienie relacji oraz łaski dla kolegi
zdrowie , jasność umysłu ,otwarcie jego serca i pomoc w trudnej sytuacji
proszę o łaski dla moich dzieci
szczególnie dobre wybory , mądre decyzje
proszę o zdrowie dla moich dzieci
Św Rito bardzo proszę wstawiaj się za mną
alac
533 Proszę o modlitwę w intencji mojej firmy , żeby dobrze prosperowała .
Bóg zapłać
Grazyna
534 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
1. Dziękczynnej za pojednanie z byłym chłopakiem oraz o to, abyśmy znowu byli parą.
2. O dobrą pracę dla brata oraz pozytywne rozwiązanie moich problemów finansowych, o dobrą pracę
dla mnie.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy; Siostry Agnieszki
4. O poprawę relacji z Rafałem.
5. O dar nieba dla ś.p. Taty oraz moich przodków, krewnych i zmarłych znajomych.
Pozdrawiam i dziękuję.
AM
535 Święta Rito moja ukochana od spraw beznadziejnych oddaje Ci moje małżeństwo które jest w
rozsypce, a ja już nie mam siły o nie walczyć pomóż mi wyproś potrzebne łaski.
Dominika
536 proszę o modlitwę w intencji relacji Alonso z synem,
Bóg zapłać,
JGM
537 Święta Rito, dziękuję za Twoją nieustanną opiekę i proszę o zdrowie, zgodę, trzeźwość w rodzinie
i dobrą pracę.
Twoja czcicielka,
Małgorzata
538 Proszę o modlitwe abym sobie wybrała dobrą szkołę i żebym się dostała
539 Proszę o modlitwę za moich rodziców o łaskę zdrowia dla nich, o dobre wyniki badań
kontrolnych taty. O wiarę, zgodę, nadzieję i miłość. Św. Rito, wstaw się za nami.
Gabriela
540 Święta Rito błagam pomóż...
Pomóż mojemu mężowi wyjść z kłopotów w które się wplątał...
Nie zostawiaj go w potrzebie, raz już pomogłaś, pomóż i teraz...
To dobry człowiek...

pomóż i mnie...podpowiedz, którą drogą pójść, co dalej robić...
wiesz o czym mówię, codziennie zanoszę do Ciebie me modlitwy...
Wstaw się za nami u Jezusa Chrystusa Miłosiernego...proś o odpuszczenie grzechów...i podziękuj za
wszystko dobre co się wydarzyło...
541 Proszę o modlitwę za dziadka Stanisława, który zmarł dziś rano.
Bóg zapłać +
Anna
542 Chcialabym podziekowac Sw Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo i modlitwy w moich
intencjach.
W tym szczegolnym miesiacu, chcialabym prosic o modlitwe w nastepujacych intencjach:
za S.P. Tate Stanislawa i dusze w czysccu cierpiace
za mame oraz tesciow o zdrowie
za corke o zdrowie, powodzenie w szkole i znalezienie prawdziwych przyjaciol
za malzenstwo
za dalsza trzezwosc w rodzinie
za pozytywne wyniki badan K
za ustabilizowanie sytuacji finansowej
za szczesliwa podroz i pobyt w rodzinnej miejscowosci oraz szczesliwy powrot do domu
za polepszenie sie sytuacji w pracy K
za rodzenstwo A, M, W, W i ich rodziny
za siostre W aby podzielila sie swoimi problemami i otworzyla na pomoc
za udane wakacje M oraz calej rodziny i szczesliwy powrot do domu
za pokoj na ziemi
Amen
543 SW RITO PROSZE POMOZ MI SKONCZYC REMONT. JEZU UFAM TOBIE TY SIĘ TYM
ZAJMIJ
544 Prosze o modlitwę za moją córkę o wzbudzenie miłości macierzyńskiej, podejmowanie dobrych
decyzji oraz za Marka o łaske Bożą nawrócenia i wybranie dobrej drogi w życiu.
545 Proszę o miłość wzajemną Katarzyny i Mateusza, jego szybki powrót, łaskę narzeczeństwa, opieki
i ochrony przed złem i szkodliwymi przyjaciółmi, uzdrowienie Doroty
546 Św. Rito bardzo dziękuje Tobie za wszelką pomoc ,uzyskane łaski którymi zostałam obdarzona i
opiekę Twoją , św Rito Ty wiesz jak bardzo tobie ufam i proszę o dalszą pomoc i opiekę nad moją
rodziną ; Proszę Cię dziś o bezpieczeństwo finansowe , dobre zakończenie spraw i bardzo potrzebuje
bliskiej osoby Miłości ; Amen
Twoja Karolina
547 Św Rito proszę o łaskę zdrowia duszy i ciała dla mnie i dla całej mojej rodziny O zgodę , miłość i
światło Ducha Świętego w moim i moich synów małżeństwach i rodzinach
548 Proszę o modlitwę o dar wiary i bojaźni Bożej dla mojej rodziny, a szczególnie o tę łaskę dla
mojego męża i jego konkubiny. Żona
549 Św Rito, wiele razy zwracałam sie do Ciebie z prośba o zdrowie, miłość,zrozumienie i
błogosławieństwo dla Rodziny mojej córki i mojej. Nie opuszczaj nas w swoim wstawiennictwie od
Jezusa
Ewa
550 Proszę o modlitwę o łaskawe i pilne rozwiązanie naszych kłopotów finansowych.

Poprzez różny zbieg zdarzeń firma budowlana mojego taty popadła w ogromne długi. To nie do końca
jest nasza wina. Została podpisana umowa na ogromny kontrakt na zasadzie zaufania. Prezesem firmy
z którą podpisaliśmy umowę był wieloletni przyjaciel mojego taty. Rozpoczęliśmy prace. Był
ogromny chaos. Nie było konkretnego projektu, ciągłe zmiany, dodatkowe prace, wymagalność jak
największej ilości pracowników. W trakcie realizacji Prezes bardzo podupadł na zdrowiu i przekazał
firmę córce. Wtedy zaczęły się problemy. Uznała że to jest za droga sprawa i wszędzie obcinała nam
kwoty z faktury. Skończyliśmy inwestycję z ogromnym długiem, a córka prezesa wraz z bratem
sprzedali firmę za miliard złotych. Grozi nam utrata domu. Od tygodnia ukrywam to przed rodzicami.
Szukam sposobu aby znależć pieniądze. Poszłam do tej Pani z prośbą o pożyczkę. To dla mnie
okropny cios i utrata honoru przed tymi ludźmi. Błagam ich zeby mnie ratowali. Oddam te pieniądze
co do grosza. Czekam na ich decyzję. Mam dwa tygodnie czasu. Jestem w rozpaczy. Nie śpię, nie jem,
nie jestem w stanie normalnie funkcjonować i jestem z tym sama bo ciąglę liczę ze jakoś zdobędę te
pieniądze. A chce żeby moi rodzice żyli sobie spokojnie. Błagam o modlitwę w tej intencji.
Marta
551 Panie daj mi tyle siły, bym udzwignela to wszystko, bym ogarnęła życie swoje i córek, ale bym
tez umiala postawić im granice. Panie daj tyle rozumu, bym wyciągnęła wnioski z tego co się stało,
umiała tak Ci zaufać, tak oddać Ci swoje życie, by należało tylko do Ciebie, a nie do targujacych się
przekupek. Pozwól mi uwierzyć, że Ty i tylko Ty mną kierujesz. Jeżeli wola Twoja jest ocalić moja
rodzine i malzenstwo, ufam Ci. Amen
552 Święta Rito dziękuję za opiekę i proszę dopomóż mojej córeczce w trudnościach jakie przechodzi
z powodu braku akceptacji przez rówieśników. Ochraniaj, wspomagaj, przeprowadzaj przez wszystkie
próby i otaczaj życzliwymi osobami
553 Proszę o łaskę dobrego i owocnego przygotowania do małżeństwa dla mnie i dla Łukasza oraz o
wszelką łaskę i pomoc dla nas podczas przygotowań mieszkania i ślubu, o szczególną i silną opiekę
Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w tym czasie. O dar dobrego i pełnego
prawdziwej miłości i jedności małżeństwa dla Nas. O uzdrowienie przez Pana Jezusa mojej psychiki,
serca, duszy i ciała z tego co mi zrobiono. O to, abym miała dla siebie Miłosierdzie i dla innych ludzi.
554 Sw.Rito wstawiaj sie za mna i moja rodzina u Boga.On Ciebie wyslucha.Tobie nie
odmowiBlagam Cie pomoz nam w tym trudnym dla nas czasie.Ty wiesz o co prosze.Modl sie za
nami.Amen.Beata
555 Prosimy o zdrowie dla naszych córek.
IiP
556 Proszę uprzejmie o modlitwę w intencji:
- radnego Pawła, dziennikarki Joanny i dziennikarza Szymona.
Proszę o modlitwę w ich intencji gdyż pomagają mieszkańcom w trudnych sprawach.
Jutro w środę o godz 12 przyjeżdża do Sylwii i sąsiadującego z nią Romana TV REGIONALNA i
dziennikarka Joanna by pomóc w sytuacji braku dostępu do bieżącej wody, złych warunków
mieszkalnych i grzewczych, ubogich w wodę, zdrowie i finanse schorowanej Sylwii i Romana.
Postaram się przesłać ten materiał do oglądnięcia. Proszę o modlitwę o cud Bożej Opatrzności i św
Ritki bo mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej.
Pozdrawiam z wdzięcznością - Sylwia
557 Dziękuje Ci Święta Rito za dotychczasową opieke i za łaski otrzymane za Twoim
pośrednictwem.Bardzo prosze o Święta Rito miej w opiece mnie,moje dzieci i całą moją
rodzine.Upraszaj Pana Boga o opieke nad nami.Spraw aby moje dzieci i rodzina otoczyli mnie
opieką.Pomóż mojej Córeczce aby nóżka jej wyzdrowiała i aby była szczęśliwa
Zenobia

558 Święta Rito zanoś moje modlitwy do Pana Boga, niech wyzwoli Monikę spod złego wpływu
osoby z którą ma teraz kontakt, niech dobry Bóg sprawi, żeby przejrzała na oczy, wróciła do dawnego
życia i naprawila swoje dotychczasowe relację.
559 W intencji zdrowia Kornelii
560 O błogosławieństwo dla Zosi, Jasia, ich rodziców i o chrzest święty dla małego Jasia
561 Proszę Cię św. Rito uproś mi łaski zdrowia
562 Bardzo proszę o modlitwę w intecji opieki św. Rity nad naszą rodziną,
Z góry Bóg zapłać i dziękuję
P.K.
563 Świeta Rito, zwracam sie z prośbą o to by nasza przyjaźń z Karoliną przetrwała wszystko, nie
pozwól mi jej stracić. Proszę o to by wszystko wróciło do normy, żeby osoba która się pojawiła
między nami i miesza, żeby zniknęła z naszego życia...Błagam o to by wszystko sie ułożyło, nie mam
już sił by to dźwigać. Proszę o pomoc, proszę żeby wszystko dobrze się skończyło
Anna
564 Proszę o modlitwę za synka, aby był zdrowy i szczęśliwy i za mnie, abym odnalazła spokój i
szczęście oraz dobrego przyjaciela, kochającego człowieka.
565 proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji syna Łukasza i Joanny , o łaskę żalu za grzechy i
postanowienie poprawy , otwarcie na Boże Miłosierdzie , dary Ducha Św. i o błogosławieństwo w
zyciu osobistym i zawodowym
mama
566 Swieta Rito blagam aby Damian nie konczyl kontaktu ze mna, zeby sie do mnie odzywal itd
blagam
567 Dziękuję za wszystkie modlitwy. Proszę o modlitwę za zdrowie dziadków mojej córki. Proszę o
wsparcie w rozwiązaniu wszystkich trudnych życiowych "schodów " jakie w tej chwili mają do
pokonania moje kolezanki w pracy. To duże problemy z byłymi mezami A jedna z nich ma poważne
problemy z opieką nad schorowanymi rodzicami. Wspomozcie modlitwa bardzo proszę. Na końcu
proszę o opiekę dla siebie i mojej córki. Spraw Panie by nasze życie było spełnieniem tego czego
oczekujesz
568 Sw.Rito proszę pomóż mi zrealizować moje marzenie o zamieszkaniu w
ładnym,wyremontowanym mieszkanku, błagam Cię także o dobrą pracę dla Rafała.
Aneta
569 Ś ,Rito pomóż mi rozwiążać moje sprwy czcicielka
570 Prosze o modlitwe za mnie w intencji znalezienia odpowiedniej dla mnie
pracy zarobkowej, takiej w ktorej bym godziwie zarabial. bartosz
571 Proszę o zdrowie dla mojej rodziny i aby dobry Bóg zamienił moją samotność w radość bycia
żoną i matką, aby postawił na mojej drodze mężczyznę z którym będę mogła założyć szczęśliwą
rodzinę. Dorota
572 Św. Rito, proszę Cię, aby moja córka wróciła do Michała i aby stworzyli trwały, szczęśliwy
związek
-Mira

573 Droga Świeta Rito proszę Cie o dobrą prace dla mnie pół etatu o dobre decyzje o dary Ducha
Świętego i stabilizację finansową oraz opieke dla całej rodziny mojej
z wdzięcznością
574 Święta Rito, proszę o zdrowe serduszko dla mojego dziecka, które noszę pod sercem.
Ewa
575 Proszę o modlitwę w intencji syna Szymona o cud nawrócenia i łaskę wiary.Uwolnienie z
uzależnienia od alkoholu ,wytrwanie w dobrych postanowieniach.
Prosi mama
576 Święta Rito proszę o dobrego męża, łaskę założenia katolickiej rodziny i dar potomstwa. Proszę
wyjednaj mi pojednanie z Krzysztofem i jego rodziną.
Karolina
577 SW Rito proszę Cię wstaw się u Pana Boga o zdrowie Wiktora który jest autystycznyn dzieckiem
żeby zaczął mówić i otworzyl się na ludzi
578 W intencji Szymona urodzonego w 26 tygodniu ciąży. Aby Dobry Bóg okazał mu swoją łaskę.
579 Bardzo proszę o modlitwę przez wstawiennictwo Św. Rity w następujących intencjach:
1. O łaskę zdrowia psychicznego dla Angeli, by uporała się z depresją i samookaleczaniem.
2.O łaskę wiary i dobrej spowiedzi dla Karoliny i Mateusza
3. O łaskę trzeźwości dla męża Dariusza
4. O zgodę i miłość w rodzinie Kubików
5. O zdolności w nauce i zdrowie psychiczne dla Kacperka
Z Panem Bogiem,
Iwona
580 Św Rito proszę żeby moja córka Elizka była szczęśliwa , o dobrą drogę życiową, o miłość i o
rozwiązanie problemów w jej małżeństwie , o potrzebne łaski .
581 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem proszę o uzdrowienie relacji małżeńskiej.
Magdalena
582 Św. Rito proszę o szczęśliwe zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Proszę o pomyślny
przebieg operacji i powrót do zdrowia dla mojej teściowej. Proszę o powrót do zdrowia dla
Zbigniewa. Agnieszka
583 Prosze Sw.Rite o wstawiennictwo u naszego Pana o laske uzdrowienia z zacmy ocznej.
584 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojego męża Tomka. W dniu 24 maja będzie miał rezonans
głowy. Niech Dobry Bóg dzięki wstawiennictwu św. Rity obdarzy go zdrowiem i Bożym
Błogosławieństwem.
585 Proszę o modlitwę w intencji mojego taty Jana o uzdrowienie dla niego z choroby nowotworowej
oraz o pokój duszy babci Zosi i potrzebne łaski dla dziadka Bolesława.
Dorota
586 O najświętsza Rito, święta od spraw trudnych i beznadziejnych, moje błaganie jest właśnie o taką
sprawę. Błagam Cię św. Rito wstaw się za nami o łaskę posiadania dzidziusia, o to żeby udało nam się
zajść w ciąże. Tylko Ty możesz nam pomóc o św. Rito, sam byłaś matką i wiesz ile to znaczy dla
kobiety, dla rodziny, dla małżeństwa.
Dziękujemy za łaskę i wsparcie, które czujemy każdego dnia.

587 Święta Rito - dziękuje z całego serca za wstawiennictwo za moim egzaminem adwokackim.
Gabrysia

