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Intencje z dnia 8 października:
450 Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach:
- odbudowanie rodziny aby móc wspólnie z kimś iść przez życie,
- zdrowie dla kuzynki
- łaski dla cioci i babci
z pozdrowieniami
Ireneusz
451 Bardzo proszę o modlitwę abym miała siły dalej trenować pływanie oraz żebym miała dobre
oceny.
452 Proszę o modlitwę w intencji, by Paulina przestała mnie ignorować, a zaczęła zauważać. Proszę o
STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym mieszkam...
453 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych w szybkie odzyskiwanie zdrowie dla Lery i Inny
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych w zaawansowanym szkoleniu dla Inny
454 Św.Rito dziękuję ci za twoje wstawiennictwo. Proszę cię o łaskę zgody w moim małżeństwie.
Proszę cię aby mąż stał się dobrym człowiekiem,żeby ta jego nienawiść zniknęła. Daj mi siły abym
mogła przetrwać ten trudny czas.
455 Proszę o modlitwę w intencji śp. Mamy Stanisławy, aby dobry Bóg przyjął Ją do swojego
Królestwa.
456 Proszę o modlitwę w intencji dobrego rozeznania co do mojej drogi życiowej i wyboru męża
zgodnie z wolą Bożą.
Bernadeta
457 Św Rito dziękuję za łaski już otrzymane. Proszę o wstawiennictwo w intecji moich dzieci. Pomóż
im w realizacji zamierzeń, przynieś szczęście i spokój serc. Daj im siłę do pokonania trudności. Miej
w opiece moje wnuki. Strzeż moich rodziców. Wypros u Pana szczęśliwy przebieg operacji mojej
mamy. Kochamy ja bardzo. Blogoslaw moim przyjaciołom i wszystkim tym , których spotkałam na
mojej drodze. Tych co mi źle życzą niej w opiece,spraw aby ich nastawienie zmieniło się . Ukoj
wszystkie lęki i ból jaki noszę w sercu. Strzeż i blogoslaw siostry i księży modlących się w naszych
intencjach. Bóg zapłać. IW
458 Ukochana Święta Rito pomóż mi i moim synom w poukładaniu spraw Finansowych, zawsze
mogliśmy na Ciebie liczyć
Dziękuję Ci za ciągłą opiekę mojej rodziny. Kocham Cię. Irena
459 Proszę o modlitwę za moja Duszę, o wstawiennictwo za moja przyszłość i o dar mądrości.
460 Św. Rito proszę o zdrowie dla Marii. Czcicielka
461 Bardzo proszę o dołączenie następującej intencji:

za wstawiennictwem Świętej Rity proszę o łaskę powrotu do pełni życia w Kościele, do przyjaźni z
Bogiem,
o miłosierdzie Boże, łaskę nowej wolności oraz Boże Błogosławieństwo dla mnie i całej mojej
rodziny.
Prosi Łukasz
462 O pokój zgodę i miłość małżeńską, odnowienie łask płynących z sakramentu małżeństwa dla
Stanisławy i Andrzeja.
O łaskę spowiedzi sakramentalnej i powrot do sakramentow dla Stanisławy i Tomasza.
O zdrowie i powrot do domu i dzieci dla Katarzyny.
Patrycja
463 W tym miesiącu proszę proszę o modlitwę za powodzenie w związku z Tadeuszem oraz o
zdrowie dla całej rodziny.
Z Panem Bogiem
Joanna
464 Proszę o modlitwę w intencji zmarłej Babci oraz o pomyślne zdanie egzaminów na aplikację.
465 św. Rito, która tak gorąco modliłaś się o świętość Twoich dzieci - proszę Cię wymódl głęboką
żywą wiarę dla Filipa, Asi, Oli, Jasia, Ewy, Arnauda, Jurka, Tadka i dla mnie samej.
H.F.
466 Prośba o modlitwę w intencji rozwiązania problemów zawodowych, więcej czasu dla rodziny i o
zdrowie dla rodziny.
Agnieszka
467 Święta Rito! Proszę Cię o modlitwę i wstawiennictwo za duszę mojego Taty, o zbawienie wieczne
dla Niego, aby cieszył się bliskością Boga. Proszę Cię o modlitwę za Mamę, o zdrowie i pogodę ducha
dla Niej, o pozytywne nastawienie. Proszę o wstawiennictwo w intencji mojego Męża, niech prowadzi
Go dobrymi ścieżkami i niech on to dostrzega, proszę o modlitwę i wsparcie dla moich dzieci, o
zdrowie dla nich i pomoc w trudach dnia codziennego, pokonywanie trudnych sytuacji i dostrzeganie,
że w modlitwie jest siła.
Dziękuję
Ania
468 Dziękuje Ci święta Rito za wszelkie łaski mi i Kasi wyświadczone. Wyproś mi u Boga dar
prawdziwej miłości dla nas oraz dojrzałość Kasi do bycia w związku ze mną.
Pozdrawiam!
Z Bogiem
Robert
469 bardzo proszę o modlitwę w intencji pozytywnego zakończenia urzędowej sprawy Sławka
470 Prośba o modlitwę w intencji Anetty i Natalii , aby podjęły dobre dla siebie decyzje życiowe.
471 dziękuję za modlitwy i wysłuchane prośby.
Proszę o modlitwę w następujących modlitwach:
1. o uzdrowienie mnie z chorób ciała i duszy w szczególności z bezsenności i bielactwa;
2. O cud własnego mieszkania;
3. O powodzenie w nauce dla córki Mai
4. o przemianę serca Maćka, uzdrowienie z materializmu i szacunek do najbliższych;
5. o dobra pracę dla męża Łukasza;
6. o zadowolenie z pracy dla mnie i dobrą współpracę zawodową z K.
7. zdrowie dla rodziców;

8. Pojednanie osób zagniewanych na siebie w rodzinie ;
9. o zabawienie dla nie i moich najbliższych
Bóg zapałać .
Święta Rito módl się za nami.... Aneta
472 Prosba o modlitwe w intencjach
Zdrowia dla mnie i poczetego dziecka na czas ciazy i porodu,pologu
Laske dobrego porodu naturalnego
Udana laktacje
Laske kolejnego dziecka -syna
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P.
Dar potomstwa dla A,K,D,A.
Pojednanie w malzenstwach, P,S, A,K,M, G i A.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere dla męża
O zdrowie i wiare dla N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
473 Proszę o modlitwę za znalezienie przeze mnie męża i szczęśliwego zamązpójścia
474 Za wstawiennictwem św. Rity dziękując za otrzymane łaski, nadal błagam o odnalezienie Boga
przez Macieja. O łaskę przyjęcia Boga w sercu.
Serdeczne Bóg zapłać.
matka
475 Ukochana Swięta Rito ! Błagam o pomoc w dalszym leczeniu neuropatii,już jestem ukresu
sił.Wielbię Cię Sw. Rito Weronika
476 Czcigodna Św. Rito
Dziękuję za wsparcie i Twoją opiekę. Proszę nie opuszczaj mnie i wstaw się za mną i moimi
prośbami. Proszę o wsparcie w modlitwie o zdrowie dla mamy, aby wróciła sprawność, dla szwagra
aby pokonał tą okropną chorobę i mógł cieszyć się życiem, za mojego męża aby stał się lepszym
człowiekiem, łagodnym i dobrym i za mnie o rozwiązanie dręczącego mnie problemu związanego z
pracą. Abym podjęła właściwą decyzję. Błagam o modlitwę i wsparcie.
E.
477 Bogu znana intencja
478 Św. Rito patronko spraw trudnych - błagam o wstawiennictwo w intencji mego syna Karola. Tak
jak kiedyś uratowalas jego zycie, tak teraz blagam uratuj jego zdrowie. Uproś dla niego pomyślną
diagnoze, a dla mnie wiarę i nadzieję, ze wszystko bedzie dobrze.
Matka

479 św Rito proszę o pokonanie problemów zawodowych i finansowych. Proszę o ułożenie życia, o
znalezienie miłości, szczęścia i przyjaciół. Proszę o silna wiarę, abym nie odstępowała od Jezusa
480 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. Daj siłę dziadkowi. Pozwól Mu jeszcze pobyć wśród
nas
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
karolina
481 Bardzo dziękujemy Świętej Ricie za dar poczęcia dziecka. Prosimy o dalszą opiekę Świętej Rity
dla naszej rodziny. Prosimy o modlitwę w intencji szczęśliwego porodu oraz zdrowia dla naszej
córeczki i dla nas.
Prosimy również o opiekę dla małżeństwa moich rodziców, które jest zagrożone rozpadem. Niech
Dobry Bóg oświeci im rozum, żeby nabrali szacunku do siebie nawzajem, postarali się na spokojnie
porozmawiać i razem dojść do kompromisu.
Szczęść Wam Boże,
A. i P.
482 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem, dziękuję Bogu za wszelkie łaski, którymi mnie obdarza.
Za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę:
- dla mojej córki, otocz ją swoją opieką
- dla męża - o dar wiary i nawrócenia
- dla Kasi - o cud uzdrowienia
Bóg zapłać za modlitwę!
S.
483 Św Rito dziękuje Tobie za znaki które mi dajesz wiem ze jesteś przy mnie.Błagam Ciebie jeszcze
o wstawiennictwo w sprawie Arka aby szybko wrócił, aby wszystko dobrze się skończyło...Błagam
pomóż.
Bóg zapłać
Amen
484 Swieta Rito prosze Cie o laske poznania dobrej zony
485 Swieta Rito, prosze za Twoim wstawiennictwem o laske zajscia w ciaze i urodzenia zdrowego
dzicka. Dziekuje, Joanna
486 Bardzo proszę o modlitwę za moją siostrę Agnieszkę ,aby biopsja nie potwierdziła nowotworu.
487 Św.Rito za twoim wydawnictwa proszę Cię o pracę Kasia
488 Najcudowniejsza Sw Rito prosze o zdrowie i szczescie w zyciu osobistym i zawodowym,
jak rowniez laske przezycia Prawdziwej Milosci dla Anny
Prosze rowniez o modlitwe za dusze zmarlych z rodziny Plucienczak,Grochola i Zareba
Bog zaplac
Anna

489 Święta Rito nasza Wielka orędowniczko w niebie proszę Cię 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. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
490 Proszę o modlitwę za Dawida , by ŚW Rita wyprosiła łaski spokojnej stabilnej pracy i dobrą
wierzącą żonę oraz uwolnienie od wszelkich dręczeń , niepowodzeń. Amen
Z Panem Bogiem
matka
491 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość, dobrego człowieka na drodze życiowej
Proszę o wskazanie dobrej drogi...
Proszę o wskazanie mądrej drogi w sprawach finansowych...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
492 Proszę o wsparcie modlitewne w intencji mojego męża o łaskę wiary
Bóg zapłać
Alina z Mikołowa
493 Święta Rito, prosimy Cię o ponowny dar macierzyństwa. Tak bardzo pragniemy z mężem tego
cudu poczęcia, pragniemy rodzeństwa dla naszego jedynego Synka. Tak długo staramy się o ten cud,
nie mam już czasem sił, w moim sercu jest niepokój i straszny smutek. Prosimy Cię o wstawiennictwo
u Pana Boga, święta Rito wstaw się za nami.
494 Święta Rito proszę Cię wypros u Jezusa potrzebne łaski dla mojego macierzyństwa. Proszę o
cierpliwość, pokorę i zrozumienie dla mojego męża
Dominika
495 Za pośrednictwem św. Rity Wielmożny Boże proszę Cie o wysłuchanie mojej prośby.
Proszę o pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej, o spłacenie
długów, w tym długu hipotecznego,o uratowanie przed licytacja naszego mieszkania, o dobrą pracę, a
przede wszystkim
uwolnienia się od spraw mojej przeszłości. Proszę również za zdrowie
mojego męża Henryka i uzdrowienie mojego kręgosłupa i bólu nóg.
Wielebne Siostry,proszę o modlitwę za nas.
Bóg zapłać,
Romana
496 Święta Rito,
jak zawsze, codziennie bardzo dziękuję z Twoje łaski i wstawiennictwo we wszystkich moich
prośbach i problemach. Jak zawsze bezgranicznie wierzę w Twoją pomoc.
Proszę Ciebie dzisiaj również o pomoc i wsparcie w ciążącym mnie obecnie dużym problem
związanym z planowanymi zwolnieniami. Bardzo proszę o wstawiennictwo, aby moje
dotychczasowe poświecenie pracy, pracowitość i oddanie, zostały docenione i planowane zwolnienia
nie objęły naszego działu i oddziału w Polsce. Bóg zapłać za wszystko i bardzo wierzę ze za Twoim
wstawiennictwem moja prośba zostanie wysłuchana.
AK
497 proszę w intencji uwolnienia od prześladowców złych i podłych ludzi, którzy swoim
zachowaniem powodują że obawiam się o moje zdrowie. Za tym idą problemy finansowe, gdyż nie
mam koncentracji ani sił fizycznych do pracy. Potrzebuję pomocy fachowca który zawalczyłby o
mnie, jestem z tym sama i nie mogę na nikogo liczyć.
To już trwa 18 lat a ludzie którzy mnie krzywdzą regularnie w niedzielę przyjmują Komunię Św.

Nie wiem ile jeszcze wytrzyma moja psychika i mój organizm. Może teraz po tej modlitwie
październikowej się to skończy i nastanie błogi spokój i uwolnienie od złego ducha prześladowania w
moim życiu.
Może ktoś kto to przeczyta potrafi mi pomóc?
Iwona.
498 sw Rito ratuj nas, moja rodzine z zasadzki zlego, niech bedzie Bog uwielbiony
499 Proszę o modlitwę za moja rodzine, za zerwanie relacji męża z konkubina i możliwość wspólnej
realizacji przyrzeczen sakramentalnych. Jezu ufam w Twoje miłosierdzie, żona
500 proszę o modlitwę o uzdrowienie z nałogu męża waldemara i o zdrowie dla całej rodziny.
501 Bardzo proszę o skuteczną modlitwę za mojego syna. Oby został przeniesiony do pracy bliżej
domu, oby podjął studia i wydoroślał.
Proszę też o pomyślność dla całej mojej rodziny:męża, syna i mnie.
Szczęść Boże
Alicja
502 Za Annę i jej bliskich
503 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam siebie prosząc o uzdrowienie mnie z choroby trzustki. Uproś u P.Jezusa
Łaskę uzdrowienia również dla syna Tomasza. ..pomóż mu ułożyć sobie życie i znaleźć dobrą pracę.
Pobłogosław moją rodzinę udziel Łaski zdrowia dla męża Zbigniewa i otocz go swoją opieką . Pomóż
Sylwii zaliczyć egzaminy i obrać drogę życiową i znaleźć dobrego męża . Św Rito wspomagaj nas w
różnych trudnościach dnia codziennego i wypraszaj potrzebne Łaski .
Św.Rito z całego serca składam dziękczynienie za narodziny mojej wnuczki - proszę otocz ją swoja
opieką , spraw aby była zdrowa i wyrosła na wartościowego człowieka . Błogosław mojemu synowi
Łukaszowi i synowej Sabinie -wspomagaj ich w życiu i ratuj od wszelkiego zła .
Św Rito módl się za nami!!!!
Twoja czcicielka Urszula
504 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Stasia i męża Piotra.
dziękuję
Emilia
505 Św.Rito pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w gorącej modlitwie za mnie aby Bóg pomógł mi w
tym trudnym dla mnie czasie.Pomogl walczyć że złem,dodaj mi siły Św. Rito,wstaw się za mnie
mocno.Bardzo teraz tego potrzebuję. Kocham Cię. Małgorzata.
506 Swieta Rito proszę o zdrowie , szczescie i dobrobyt dla całej rodziny. Proszę by wyjazd się udal,
bym byla.szczęśliwa. Natalia
507 Proszę Cię święta Rito o wstawiennictwo u Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, by Wola Boża
wypełniła się w mojej relacji z Tomaszem.
K.
508 Prosze o zdrowie dla dzieci, szczesliwe przyjscie na swiat malenstwa, nawrocenie dla Karola, za
moje malzenstwo i zycie wieczne dla wszystkich zmarlych nade wszystko dla Aleksandry
509 M: Święta Rito dziękuję za prace. Ufam ze to dobra droga. Pomóż mi przyswoic nowe obowiazki
i nawiazac dobre relacje z ludźmi. Prosze o pomoc w zdaniu egzaminu, o pokoj serca, dobre reakcje,
za egzaminatora. I za A. o dobra prace i pomoc wybraniu wlasciwej drogi zycia.

510 Bardzo proszę o modlitwę w intencji całej rodziny,o wiarę dla moich synów ,o zdrowie dla nas
wszystkich,zdanie prawa jazdy dla Pawła...
Mama
511 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców - Zofii , Franciszka córki Julitki , żony Sabiny ,
teściów Elżbiety , Janusza i dla siebie samego.
512 Święta Rito!
Proszę o pomoc w moim życiu. Proszę o kochanego mężczyznę, macierzyństwo, nowe bezpieczne
życie, poprawę sytuacji materialnej.
Iza
513 za wstawiennictwem św. Rity proszę o modlitwę w następującej intencji:
Św. Rito, ponad 1,5 roku temu porzucił mnie chłopak, niestety pomimo upływu tak długiego czasu
nadal cierpię i płaczę. Dodatkowo dowiedziałam się, że rozpowiedział przykre rzeczy na mój temat.
Proszę Cię o uzdrowienie mojego złamanego serca, abym przestała się katować myślami, abym
wyszła z depresji i aby na mojej drodze pojawił się odpowiedni człowiek, który mógłby zostać moim
mężem. Proszę także o łaskę przebaczenia mojemu byłemu chłopakowi, bo to dla mnie bardzo trudne.
Agata
514 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie oraz
wszelkie potrzebne łaski.
515 Proszę o modlitwę przez wstawiennictwo Świętej Rity w intencji znalezienia w tym roku dobrej
pracy. Bóg zapłać.
Karolina
516 Św. Rito prosze Cię o cierpliwość , spokój i opanowanie , abym mogła zjednaczać własną rodzinę
, budować ciepło i harmonię, uczyć dobroci , proszę daj nam zdrowie i wyproś razem znami Boże
Błogosławieństwo i wsparcie dla naszej rodziny.
Św. Rito pomóż mężowi w rozwinięciu własnej działalnośc. Proszę Cię o Błogosławieństwo w
szczególności dla niego.
517 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach przeze mnie wymienianych,
w szczególności za mojego syna Macieja i mnie.
Szczęść Boże
Dorota
518 Św. Rito proszę o wstawiennictwo o zdrowie dla Marysi, Wiktora oraz nienarodzonego jeszcze
dziecka.
519 Św.Rito proszę Cię o czystą miłość,o dobrego mężczyznę,ojca,męża,pragnę i potrzebuje miłości i
uczucia,życia rodzinnego.Dodaj mojej mamie więcej zdrowia i szczęścia.Św.Rito Kochana spraw by
moje życie nabrało blasku i miłości.Wspieraj mnie i pomóż mi być jeszcze lepszym
człowiekiem.Wspomóż mnie i mojego prawnika by wszystkie konflikty się zakończyły pozytywnie
dla mnie.
520 ŚWIĘTA RITO CIĄGLE I NIEUSTANNIE PROSZĘ O ŁASKĘ POMOCY FINANSOWEJ Z
NADZIEJĄ
BŁAGAM CIĘ RATUJ.
521 dziękuję za wszystkie otrzymane łaski
prosze o miłosć,wiarę,nadzieję,łaskę przebaczenia,
naprawienia pewnej relacji, uwolnienie od złych myśli
spokój ducha,zdrowie,pokój w rodzinie,

przemianę serc moich dzieci
al.c
522 Intencja do Św. Rity
Proszę o pomoc w sprawie mojego małżeństwa, o rozeznanie prawdy, proszę Św Rito o prawdę,
pomóż mi bo małżeństwo moje kuleje. Brak miłości, brak jedności i moje zamknięte serce powierzam
Tobie Św Rito. Pomóż.
Bóg zapłać
Ania
523 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne cuda i łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Proszę o zdrowie dla moich bliskich a także o zbawienie wieczne dla moich bliskich zmarłych.
Joanna
524 Kochana Święta Rito błagam o siłę w zmaganiu się z problemami. R
525 Święta Rito pragnę gorąco podziękować za otrzymane łaski, córka ma mieszkanie, wprawdzie na
kredyt ale ma gdzie mieszkać, ja zamieszkałam razem z nią
proszę Cię Święta Rito o łaskę zdrowia dla mnie bo bardzo podupadło, i o dobrą pracę dla córki
Małgorzaty
Twoja gorąca czcicielka Wanda
526 Błogosławiona Święta Rito,
Proszę o wsparcie w modlitwie o zdrowie mamy Haliny, moje wyjście z depresji, powrót do stanu
spokoju, radości z życia i o szansę na odzyskanie partnera. Bóg zapłać
527 Święta Rito,
Patronko mojej córeczki, błagam Cię w intencji jej uzdrowienia. Proszę o udaną operację która
pozwoli żyć mojemu dziecku normalnie.
Święta Rito zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.
Agnieszka
528 Św. Rito,
proszę o modlitwę za mojego syna, aby potrafił sobie poradzić z bagażem jaki będzie musiał nieść
przez całe życie.
Proszę o mądrość dla niego, aby potrafił zrozumieć co przez to doświadczenie chciał powiedzieć mu
Bóg
O zdrowie dla mojego Władysława.
Renata
529 Proszę o modlitwę o pobożnego męża dla Doroty
530 Módlmy się błogosławieństwo Boże dla Natalki podczas egzaminów 9 i 10 października 2018
roku.
Módlmy się za dusz czyśćcowe,szczególnie prokuratorów.
Bóg zapłać.
Beatrice

531 Proszę Św. RITĘ o wstawiennictwo do Pana Naszego w intencji uzdrowienia z choroby
nowotworowej mojej żony Barbary.
532 Błagam o łaskę zdrowia dla naszej córeczki Darii ufamy że Darusia zacznie kiedyś samodzielnie
chodzić i mówić prosimy o modlitwę także za Oliwię aby zaczęła lepiej się koncentrować i zaczęła
lepiej się uczyć. Ufni rodzice Beata i Sławek
533 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski i proszę z całego serca o uzdrowienie z choroby dla mnie.
Joanna
534 Droga i kochana Święta Rito. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo tak bardzo mi potrzebne. Uproś
u umiłowanego Pana Naszego Jezusa Chrystusa te łaski, których tak bardzo pragnę i tak bardzo
potrzebuję.
Proszę o łaskę zdrowia Ani, Heleny, Teresy, sąsiadów i dla mnie. Wyproś mi możliwość powrotu do
miejscowości urodzin, poprawę trudnej sytuacji materialnej. Proszę o zgodę i spokój w rodzinie oraz
nawrócenie moich bliskich. Bóg zapłać
Marek
535 Bardzo proszę o modlitwę do św. RITY, w następujących intencjach
* abym mogła jak najdłużej pracować w hospicjum, daj mi siłe do tej trudnej pracy, abym
mogła pracowac tam do emerytury, służyć tym biednym ludziom, właśnie w tym miejscu.
* aby moja córka dała radę na studiach, daj jej siłe i jasny umysł, aby podołała tym ciężkim
studiom.
*aby mój syn wytrwał w trzezwości, aby nie pił alkoholu i ułożył sobie trzezwe życie.
Błagam Cię św. RITO wysłuchaj mnie
Z PANEM BOGIEM, AMEN
marzena n.
536 Św. Rito spraw, abym dzięki wykształceniu i osobowości dostała lepsze, bardziej odpowiedzialne
stanowisko asystentki/zastępcy kierownika, które pozwoli mi się rozwijać i będzie jeszcze lepiej
płatne 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 zauważyła raz jeszcze moje starania, umiejętności i poleciła mnie komu trzeba w
sprawie awansu i przyznała premię. Aby liczyła się z moim zdaniem i zabiegała o mnie. Aby
traktowała mnie inaczej niż innych, aby nie wykorzystywała mnie do swoich celów, ale
współpracowała 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, Pabianice
537 Prosze o modlitwe o zdrowie, moge miec sm lub inna ciezka chorobe neurologiczna,
prosze o prace i w intencjach Bogu wiadomych
Kamila
538 PROSZĘ O MODLITWĘ ZA MNIE O ZMIANĘ PRACY I ASERTYWNOŚĆ DLA MNIE.
POZDR. WIOLETTA
539 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża o łaskę wiary dla niego, w intencji naszego
małżeństwa o pokój, zgodę, cierpliwość, łagodność, opanowanie w każdej sytuacji; w intencji mojego
ojca o uzdrowienie uszu oraz pomoc w znalezieniu pracy i rozwiązaniu wszelkich problemów
finansowych i zawodowych; w intencji brata, bratowej, bratanka i bratanicy o wszelkie potrzebne im
łaski - pokój, zgodę, miłość, wzajemny szacunek, dobry rozwój dla dzieci oraz rozwiązanie
problemów finansowych i zawodowych brata.

K.
540 Bardzo proszę w intencji uzdrowienia z raka mojej córki Oli kolegi Andrzeja i małego Rysia oraz
zdrowie na ciele i duszy dla mnie Anny mojego męża Mirosława i syna Tomasza Bóg zapłać
541 Św Rito z całego serca dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski Proszę Cię o dalszą pomoc dla
mojej rodziny Proszę Cię o zdrowie oraz o pomoc w pracy Proszę Cię o pomoc w nauce dla córki
Proszę Cię też o szczęśliwe zakończenie leczenia dla mojej mamy Twoja wierna czcicielka
542 Proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty klasztornej oraz parafii i pielgrzymów, jak i za
tych wszystkich, którym obiecałem modlitwę.
Bóg zapłać.
o. Dawid, paulin
543 Proszę o modlitwę dziekczynna za 40 lat małżeństwa Teresy i Tadeusza.O pomoc w wyjsciu z
zadłużenia. O zgode i zrozumienie.
544 Droga Swieta Rito, bardzo Cię prosze o opiekę nad moją rodziną. Pomóż zebysmy mogli żyć
spokojnie, bez ciągłych klutni i nerwów. Zeby mąż nie byl taki zazdrosny, żeby dobrze czul sie w tym
domu,zeby sie zaczal dogadywac z moja matką. Peosze Cie pomóż zeby w naszym domu dobrze sie
działo, zeby maz nie uciekal z niego jak tylko ma wolne.... prosze cie kochana święta Rito bo dzieki
temu nasze dziecko bedzie mialo normalne dziecinstwo. Nic chce zeby patrzył na klutnie,nerwy,łzy .
Wiem , ze Ty możesz nam pomoc i ufam ze tak sie stanie. Proszę Cie rowniez o zdrowie dla calej
mojej rodziny w szczególności dla synka. Oraz o spokoj w pracy, zeby przybywalo dziwci i zebysmy
mogly spokojnie tu pracowac. Amen
545 Proszę o modlitwę za zdrowie mojej żony i całej rodzinki oraz o utrzymaniu mnie w zdrowiu w
czasie leczenia choroby nowotworowej.
546 Za wstawiennictwem Św. Rity, proszę o opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św i Boże
błogosławieństwo dla moich dzieci, proszę o potrzebne siły i łaski do rozwiązania mojego kłopotu,
proszę o życie wieczne dla mojego męża.
Z Panem Bogiem
Renata
547 O Święta Rito, znów zwracam się do Ciebie z prośbą o wysłuchanie modlitwy mojej. Wyproś o
Święta Rito u Pana Jezusa Miłosiernego dla mnie łaskę zdrowia. Ulecz moje ciało, spraw aby moje
hormony wróciły do równowagi , niech wszystkie mikrogruczolaki znikną i nigdy więcej nie
wrócą.Spraw proszę Święta Rito aby moja tarczyca wróciła do normy . Ulecz moje ciało i miej mnie w
swej opiece o Różo Kościoła Świętego. W tobie moja nadzieja. Jezu Ufam Tobie. Święta Rito Módl
się za mnie. Katarzyna.
548 Proszę o modlitwę w intencji rodziców: Aliny i Henryka, o Boże błogosławieństwo na każdy
dzień.
549 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
550 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy, dziadka Włodzimierza i babci Marianny, w
intencji uzdrowienia mojej
siostry, Izabeli z raka piersi, oraz w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry. Bóg zapłać!

Magdalena
551 SWIETA RITO dziekuje Ci za otrzymane od Ciebie łaski bardzo Ci
dziekuje z calego serca ale i prosze Cie o nastepne pomóz mi prosze w
pewnej sprawie u pros dla mnie u MATUCHNY NIEBIESKIEJ ta łaske Ty
wiesz ze ja jestem małej wiary daj nam zdrowie i pobłogosław w pewnej
spawie pomoz mi prosze okryj moja rodzine swoim płaszczem i chron od
złego .MATUCHNO NIEBIESKA pomoz mi prosze twoja sługa
552 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych pomoz mojej wnuczce
Patrycji i prawnuczkowi Oskarowi daj im zdrowie otoczich dobrymi
ludzmi daj aby Matka Boska okryła ich rabkiem swego płaszcza oddal od
nich wszystko co złe.POBŁOGOSŁAW IM.twoja sługa
553 Przez wstawiennictwo Świętej Rity proszę o modlitwę w intencji uwolnienia od ducha
nieczystego , od złego ducha, o uwolnienie od skrupułów , o znalezienie dobrej pracy.
554 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH wyjedaj mi prosze Ta łaske
pomoz mi wyjsc z tych długów abym je spłaciła szybko tak mi jest
ciezko otocz mnie dobrymi ludzmi i pomoz mi upros dla mnie u Matuchny
ta łaske .TY wiesz ze jestem małej wiary .twoja sługa
555 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH prosze Cie pomoz mojemu
synowi Sławkowi w bardzo ciezkiej sprawie oddal od niego to wszystko
załatw pozytywnie ta sprawe bardzo CIE błagam i prosze pomoz mu zebu
to wszysko sie od niego odwruciłotwoja sługa
556 PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mi prosze udzwignac to wszystko
bo juz nie mam siły spalili mi domek pomoz mi zeby ktos mi pomogł go
odbudoac zeslij mi ludzi dobrej woli zeby mi pomogli daj nam siłe i
zdrowie pomoz to wszystko przetrwac bo jestem juz stara dla Ciebie nie
ma nic nie mozliwego.POBŁOGOSŁAW MOJEJ rodzinie upros dla nas łaske
BOSKa u PANIENKI PRZENAJSWIETRZEJ .TY wiesz ze ja jestem małej
wiary.PROSZE pomoz mi.twoja sługa
557 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
-aby przedluzyli mi umowę o pracę z zachowaniem pełnego etatu,
-abym dostała znaczącą podwyżkę,
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci ,mojej mamy i dla mnie,
-aby Bogdan zaczął spłacać swoje długi,żebyśmy uratowali mieszkanie,
Z Bogiem
Danuta
558 ŚWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych miej nasza rodzine w
opiece.SWIETA RITOprosze Cie 0 łaske wymodlenia w mojej intencji
prosze Cie owsawiennictwo w mojej sprawie.Spraw aby moj syn skonczył z
nałogiem alkoholizmu zeby w domu byl spiokoj Sama wiesz Swieta Rito bo
przez to sama przeszłas.Pomoz tez mojemu synowi wyjsc z ogromnych
długow dla Ciebie nie ma nic nie mozliwego.SWIETA RITO błagam Cie .Za
wstawiennictwem SWIETEJ RITY prosze o błogoslawienstwo Boze dla calej
naszej rodziny .PATRONKO spraw trudnych i beznadziejnych wsaw sie za
mna u OJCA NIEBIESKIEGO i pomoz mi finansowo,bo ta emerytura jest taka
niska.Prosze CIE rowniez o siłe dla mnie bym nie zatracała wiary
,obejmij swoim kochajacym ramieniem mojego syna i moja corke spraw swą
cudowna mocą aby zmienili postępowanie nie opuszczaj ich i prasze

wyjednaj potrzebe łaski u PANA JEZUSA .PATRONKO spraw beznadziejnych
otocz ich dobrymi i zyczliwymi ludzmi TWOJA Wierna sługa
559 w podziekowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prosba o dalsza modlitwe w intencij Bogu
wiadomej
560 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW najtrudniejszych bardzo dziekuje Ci za
otrzymane łaski OD CIEBIE i prosze pomóz mi tak mi jest ciezko daj mi
zdrowie ,okryj moja rodzinine rąbkiem twego płaszcza i pobłogosław
nam.Upos u MATKI NIEBIESKIEJ mi te łaski błagam Cie .Twoja sługa
561 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mojej córceAGNIESZCE
znalezc prace dla CIEBIE nie ma nic nie mozliwego daj jej zdrowie i
otoczja zyczliwymi ludzmi i chron ja od złego .twoja sługa
562 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i prawidłowy rozwój dla Małgosi. Proszę również o zdrowie dla
mnie i całej rodziny. Dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo. J.
563 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać
Joanna
564 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie mojej córeczki i mojego małżeństwa. Urszula
565 Kochana św Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski, wspieraj i wstaw się za moją córkę do Ducha św
o dar miłości żeby spotkała w życiu dobrego męża o zdrowie dla Agaty ,Krystyny, Krzysztofa, brata
Mariana i siostry Teresy. Kochana św Rito nie opuszczaj nas w myślach czuwaj nad nami i wspieraj
nas w naszym życiu. Kochamy Cię św Rito.
566 Święta Rito,
bardzo Cię proszę o wstawiennictwo w moich prośbach:
- o wspaniałego, dobrego chłopaka, męża, który nigdy mnie nie zawiedzie i zawsze będzie mnie
kochał, a ja jego.
- o więcej cierpliwości, empatii i zrozumienia dla mamy, dziadków i rodzeństwa,
-o lepszy kontakt z Z. O to żeby nie udawała, nie kłamała i była prawdziwa,
- o udany wyjazd z D.
Bóg zapłać!
h.
567 Św. Rito, proszę o łaskę nawrócenia dla mojego męża Wojtka i o dobrego męża dla mojej córki
Izy. Kasia
568 Proszę Siostry o modlitwę do Świętej Rity o zdrowie w mojej rodzinie i w Bogu wiadomej
intencji.
Bóg zapłać.
Ryszard S.
569 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo u Jezusa, aby wyprostował moją drogę życiową, bez
ciągłych trudności i problemów. Proszę również o błogosławieństwo Boże dla moich dzieci.
570 Kochana św. Rito otwórz mi oczy, serce i umysł. Pomóż mi dostrzec, zrozumieć i zmienić
wszystko to, co tak strasznie boli. Pomoz mi proszę żyć. Dziękuję.
571 Święta Rito, jutro idę do szpitala. Błagam pomóż by to nie okazał się rak i żeby udało się
wyleczyć moje dolegliwości. Błagam o powrót do zdrowia. Przemek

572 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać
573 Prosimy ogromnie o dar potomstwa dla naszego małżeństwa!
Bóg zapłać
Iza i Wojtek
574 Prosze o modlitwe o zdrowie w rodzinie i potrzebne laski.
Bog zaplac.
Patrycja
575 Sw.Rita prosze o zdrowie dla mnie i żeby lekarz pistawił mi dobrar diagnoze
576 Proszę o modlitwę do Św Rity w intencji uzdrowienia mojej Rodziny, o zdrowie dla jej członków
i dobre wzajemne relacje.Dziękuję Św Ricie za powrót do Rodziny Syna Michała.Joanna
577 Prosze o łaskę nawrócenia dla męża, wyjście z nałogów i uzależnień, a także o zdrowie ślą niego i
dla całej naszej rodziny, zwłaszcza naszych dzieci. Św. Rito modl się za nami!
578 Bardzo proszę o modlitwę za moich Najbliższych, za tych, którzy potrzebują wsparcia
duchowego i za mnie niegodnego kapłana...
Bóg zapłać!
ks. Paweł
579 Dziękuję Ci Św. Rito za dar macierzyństwa dla Madzi i Łukasza, proszę o szczęśliwy poród i
szczególną opiekę Twoją nad dzieckiem przez całe jego życie. Proszę o uzdrowienie mojej żony
Krystyny. Proszę o zdrowie dla moich schorowanych rodziców a szczególnie o uzdrowienie mojej
Mamy z depresji. Proszę o zdrowie dla moich dzieci Marty i Adama. Proszę o dobrego męża dla
Marty i o dobrą żonę dla Adasia oraz o wspomożenie ich w pracy zawodowej. Proszę o szczęśliwe
znalezienie nowej pracy dla Marty, proszę o Twoją opiekę św. Rito nad Adamem w jego studiach
doktoranckich. Proszę o poprawę mojej sytuacji finansowej abym potrafił zarobić na mieszkania dla
moich dzieci. Proszę o uzdrowienie moich niedomagań i o światło Ducha św. w pracy zawodowej i
codziennym życiu. Proszę o wzrost mojej wiary.
Grzegorz
580 Św. RITO proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
moich synów Konrada i Aleksandra oraz męża Mirka i dla mnie. Błagam Cię obdarz nas zdrowiem,
abyśmy jak najszybciej i bez przeszkód skończyli nas wymarzony dom i w nim zamieszkali i byli w
kim szczęśliwi. Proszę Ciebie o dobrych sąsiadów,aby nam się tam dobrze mieszkało. Chroń moich
synów od złych rzeczy,pokuszen, od chorób nieuleczelnych.abyssmy mieli siły ich z mężem dobrze
wychować. Strzeż nasze małżeństwo i blogoslaw nam. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla brata
Adama,żony Oli i dzieci Oliwii i Michała. Aby ich małżeństwo było zgodne i trwałe i wszystkie
iebobrze układało. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w małżeństwie u brata Daniela i żony Sylwii i
synka Kacpra. Aby nadal mamie pomagali i ja wspierali A Sylwia dobrze się z mama dogadywala i j a
dobrze traktowała. Proszę Cię o zdrowie dla mamy i błogosławieństwo Boże aby miała siły zajmoawc
się domem i pomagac wychowywaniu i rozpieszczaniu swoich wnukow. Proszę Cię Św Rito aby
dobrze się ukaldalo mi i Mirkowi w naszych pracach gdzie jesteśmy. Proszę Cię aby wszystko poszło
mi po mojej myśli aby się wszystko dobrze poukładalo. Chroń nas o nasza cała rodzine od wypadków
samochodowych oraz od chorób nowotworowych i innych nieuleczelnych. Błogosław także w
mojego męża rodzinie i podaruj ich zdrowiem. Bóg zaplac
581 Prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach,dziekuj

582 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe życie w zdrowiu i rozwoju oraz
jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej miłości.
Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż w pracy Marzenie i Michałowi i daj im zdrowie.
Daj zdrowie tacie.Marzena
583 Św. Rito proszę wstaw sie w mojej intencji aby Bóg zadzialał w obronie
Amen
584 Swieta Rito prosze o ratunek dla mojego malzenstwa i nawrocenie meza, o dary Ducha sw dla
dzieci.
585 Do październikowej nowenny: Bogu znane intencje
586 Kochana Święta Rito, dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo i proszę abyś wstawiła się za nami i
tym razem. Ty wiesz jak bardzo potrzebujemy mieszkać w naszym domu, pomóż nam abyśmy mogli
razem z naszymi dziećmi wkrótce cieszyć się tym darem. Wyproś dla nas Światło Ducha Świętego w
podejmowanych decyzjach, oraz wyproś dar dobrych i mądrych wykonawców.
587 Św. Rito, ogromnie dziękujemy za wyraźne znaki Twojej pomocy, uratowanie Oli.
Nie przestaniemy prosić Cię, abyś nas nie opuszczała, aby nasze kochane duszyczki, te, które
wspominamy codziennie inne potrzebujące, były blisko Pana, wstaw się za nimi.
Bądź przy naszych kochanych: córce i synie, niech nigdy nie oddalą się od siebie i pracują nad
usunięciem niejasności i wątpliwości. Niech droga boska wiedzie ich przez życie.
Pomóż mi pomóc innym: rozwiązać sprawę znajomego księdza w imię potrzebujących, sprawę brata i
przywrócenie go na właściwą drogę życia.
Anna
588 Proszę o modlitwę dla córki Oliwki 5 miesięcy aby skończyły się nasze problemy dotyczące
karmienia (kontrole neurologopedyczne, dobór mleka) i żeby pięknie przybierała na wadze. Bóg
zapłać! Św. Rito już raz nam pomogłaś!
589 Święta Rito, serdecznie dziękuję za zdrowie mojej całej Rodziny i bardzo proszę o wyproszenie
drugiego dzieciątka.
Twoja wierna Czcicielka Marta

