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Intencje z dnia 8 stycznia:
526 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.
Proszę gorąco o życie wieczne o oglądanie Pana twarzą w twarz dla śp .Magdaleny,śp.Zofii
,sp.Mariana oraz o uzdrowienie dla męża Ryszarda .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 aby była spokojna i
mila atmosfera. Błagam o pomoc w kontaktach z szefową i koleżankami oraz z Ewą,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.
Proszę pokornie o pomoc w remoncie mieszkania i sprzedaży.
Daj mnie i mojej rodzinie zdrowie. Oddaje 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
527 Św. Rito dziekuje za opiekę i proszę o dalsza Twoja pomoc na progu Nowego Roku 2019, proszę
o łaski Boże dla calej rodziny, proszę o zdrowie dla mamy, o to by wyniki były dobre, by byla dobrze
prowadzona przez lekarzy(choroba wątroby i tarczycy), by dolegliwości ustąpiły. Proszę równiez miej
w opiece mojego tatę, rozwiąż ten problem alkoholowy w jego życiu, przez co tyle szyderstwa, złości,
ubliżania z jego strony. Chroń nasza rodzinę przed złym, prosze uwolnij nas od tych przekleństw ze
strony taty. Polecam Ci także moje rodzeństwo, ich rodziny, ich problemy, sytuacje finansowe,
wspieraj i czuwaj nad nami wszystkimi, proszę szczególnie o nawrócenie siostry mieszkającej za
granicą, by powróciła do Kościoła, by przystąpiła do sakramentu spowiedzi i komunii św. , proszę o
sakrament małzeństwa dla niej i jej chłopaka. Miej w opiece również Pawła, by sie nie staczał w
alkoholu, by również przystąpił do sakramentu spowiedzi, także opiekuj się jego rodziną, dziećmi,
miej w opiece Dorotę i jej rodzinę, proszę o zdrowie dla niej, proszę wspiaraj tak wiele znanych mi
rodzin, gdzie toczy sie walka duchowa,gdzie zły mąci, gdzie na wskutek chorób, przykrości, ludzie
odwracają się od Boga. Proszę pomoż cierpiacym, chorym, jesli to możliwe dokonaj cudu w
przypadku cieżko chorej 60-letniej kobiety, matki i babci. Polecam Ci rownież moja ojczyznę jak
również prosze o pokój w polityce, na świecie, w Europie, proszę o masowe nawrócenia znanych
osób, proszę by nie było zamachow terrorystycznych, kataklizmów, wypadków. Uwolnij dusze
czyścowe z rodziny i znajomych, szczegolnie te, które znikąd nie maja pomocy. Proszę także o łąski
dla mnie, o zdrowie, o dobrą pracę, jesli jest taka Wola Boża o poznanie drugiej połowki, o dobrego
męża. M
528 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...
529 Bardzo proszę o modlitwę za moją siostrę Magdę - o zdrowie dla niej i przemianę serca - by
odnowiły się i naprawiły jej relacje z mamą.
530 Proszę o modlitwę w intencji śp. Mamy Stanisławy, aby dobry Bóg przyjął Ją do swojego
Królestwa.

531 Ukochana Święta Rito patronko trudnych spraw błagam Cię uporządkuj życie Mojego syna
pomóż mu znaleźć pracę , pomóż mu w walce z uzależnieniem od hazardu i wyjściem z długów.
Błagam Cię napraw Jego małżeństwo z Aleksandrą. Proszę Cię o powrót Marcina do domu i
zakończenie Jego romansu z Agatą żebyśmy sobie wybaczyli . Ukochana Rito proszę Cię o łaski dla
syna i całej mojej rodziny. Błagam Cię o przyjęcie koleżanki Dominiki do pracy.
532 Proszę o opiekę dla moich najbliższych. Dla mnie zdrowia i siły żebym dała radę i nadziei, że
będzie dobrze. Dla dziewczynek siły i radości, pracowitości i wytrwałości w szkole. Powierzam Ci
relację z Łukaszem. Proszę czuwaj nad nami.
533 Proszę o modlitwę za zdrowie moich bliskich i za Was siostry kochane.
Święta Rita , wie czego pragnę , proszę więc by z Waszą pomocą udało jej się wyprosic dla mnie
łaski u Boga.
534 Święta Rito proszę o darowanie win i kar i łaskę Nieba dla swietej pamięci Karoliny ,Julii Amelii,
Wiktorii, Gosi.
535 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
536 Kochana Święta Rito wiem, że nie jestem godna prosić Cię o pomoc i wstawiennictwo, ale jesteś
moim Ostatnim Ratunkiem. Błagam wstaw się za mną u Boga i uproś dla mnie łaskę o którą tak
bardzo proszę - błagam żebym nie straciła pracy, żebym nie została zwolniona. Wiem, że moje życie
dalekie jest od ideału ale nie mam nikogo do kogo mogłabym zwrócić się o pomoc. Proszę nie
zostawiaj mnie i Ty w potrzebie. Obiecuję, że zmienię swoje życie i już do końca będę czcić Twoje
Święte Imię i razem z Tobą będę kroczyć ku Bogu. Święta Rito błagam wstaw się za mną.
Małgorzata
537 Proszę o włączenie poniższych intencji do styczniowej nowenny :
- Mamy Jadwigi o zdrowie i długie życie ;
-Żony Halinki o zdrowie i dobre zarządzanie ;
-Dla Ryska o zdrowie
538 prosze o zgode i milosc w malzenstwie oraz o dobrego meza dla siostry
539 Święta Rito modlę się do Ciebie o pomoc i wsparcie w sprawie mojego zatrudnienia. Moja firma
obecnie jest w momencie decyzji o sprzedazy i zwolnieniach. Proszę o pomoc, aby do tego ostatecznie
nie doszło, aby nie było redukcji zatrudnienia i żebym moje stanowsiko w tej firmie nie było
zagrożone i mogła dalej pracować w mojej ukochanej firmie dla której poświeciłam tak wiele mojego
czasu, energii i zaangażowania.
Bóg zapłać za wstawiennictwo i wierzę głeboko że i tym razem wesprzesz mnie w prośbach i
błaganiach.
AK
540 Kochana św. Rito,
proszę Cie za ks. Wojtkiem o potrzebne łaski dla niego. O większą wiarę i miłość do Boga i Maryi.
chroń go przed złem.
541 Gorąco proszę za maleńka Alicję, która wczoraj przyszła na świat, dziecko maleńkie 860 g
potrzebujemy modlitwy, Św Rito pomóż
542 Św. Rito patronka spraw niemozliwych módl się za mojego męza, prowdź go i wspieraj

543 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. Daj nam prosimy dużo
zdrowia i sił do walki z codziennością.
karolina
544 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Boga w moich potrzebach:
1. o wyzdrowienie z choroby nowotworowej córki mojego kolegi, Antosi
2. o zdrowie i pokój w sercach dla mojej Rodziny
3. o sprawy dla mnie bardzo ważne w tym roku, a Bogu wiadome.
Prosi, Karolina
545 Kochana Święta Rito, ratuj mojego syna, proś Boga o Jego uzdrowienie.Powierzaj moją Rodzinę,
proś razem ze mną o pomoc w kłopotach finansowych.
546 Za zdrowie Tomka i jego mamy Igi.
547 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna.
Św Rito proszę / błagam wyproś dla mojego syna Dawida łaski spokojnej ,
wymarzonej pracy i dobrą wierzącą żonę . Amen
548 Św. Rito,
dziękuję Ci za wszystko dobro, którym mnie obdarzasz za zdrowie moje i dzieci bo one są dla mnie
najważniejsze ,pragnę prosić Cię o wyprostowanie życia mojego syna( Ty wiesz o co chodzi) który
się pogubił w tym świecie proszę weź go w opiekę i daj mu sił w przezwyciężeniu wszelkich trudności
i pokus które go otaczają
Iwona
549 Św. Rito dziękuje za opiekę i otrzymane łaski. Bardzo proszę o dobre wyniki dla mojej mamy, o
zdrowie dla mojego taty, żeby doszedł do siebie po ostatniej chorobie. O zdrowie dla mojej siostry i
jej rodziny, o opiekę nad moim synkiem, o zdrowie dla mojego męża. Bardzo proszę o moje
wyzdrowienie z choroby i dar macierzyństwa. Ufam Tobie!
550 Za Annę i jej bliskich
551 Jest wielka potrzeba włączenia tych intencji do świętej Rity.
1. O szybki sakrament chrztu dla Natalii i opiekę Matki Bożej nad wnukami Natalia , Filipem i
Mateuszem. Bożena T
552 O Święta Rito błagam o sile w walce z choroba, o dobrych lekarzy i o wyleczenie i możliwość
życia i robienia dobrych rzeczy. O zdrowie dla rodziców i spokój w domu. Za Jacka i jego rodzine,
panią Magdę, Elę i wszystkich bliskich. Z całego serca błagam. Przemek
553 Proszę o modlitwę w intencji ocalenia mojego małżeństwa.
Magda
554 Proszę o modlitwę o pobożnego męża dla Doroty

555 Dziękuję za modlitwę, bardzo proszę o modlitwę za mego syna z okazji 18-tych urodzin i o
modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o pomoc w trudnej sytuacji duchowej i finansowej
B.R
556 Św. Rito wstaw się za moim mężem o jego nawrócenie i opamiętanie jego matki,a mojej
teściowej.
Zona
557 Dobry i Miłosierny Boże za wstawiennictwem
św. Rity proszę o dar odpuszczenia grzechów i zdrowie.
Proszę o modlitwę
Darek
558 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
559 Kochana św. Rito nadal życie jest nie do wytrzymania. Bądź proszę moją wyslanniczką,
opiekunką, orędowniczką. Upros mi proszę dobre rozwiązanie wszystkich trudnych spraw. Z całego
serca dziękuję.
560 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasową opieke i prosze o dalszą,Prosze o zdrowie dla mnie i
mojej rodziny.Spraw aby moje dzieci troszczyły sie o mnie
Zenobia
561 O Twoją opieke w Nowym Roku wzdrowiu dla całej rodziny Igielskich
562 Święta Rito prprosz Cie o wstawiennictwo u naszego Stwórcy!proszę pomóż mi wyprosic dar
macierzyństwa dla mnie!
563 Święta Rito:
1. Św. Rito błagam Ciebie żebym mogła w tym cyklu zajść w kolejną ciążę, żebym szczęśliwie
przeszła przez czas ciąży i porodu, żebym urodziła żywą, zdrową i silną Córeczkę, która by się dobrze
rozwijała i dobrze rosła.
2. Błagam Ciebie św. Rito otocz opieką moich dwóch Synków, dopomóż żeby byli zdrowi, żeby
dobrze się rozwijali, żeby byli mądrzy i dokonywali właściwych wyborów w swoim życiu, żeby byli
ładni i żeby nie odziedziczyli łysiny.
3. Św. Rito błagam Ciebie o zdrowie dla mojej mamy, dla mnie i mojego męża, dla mojej siostry, jej
dzieci i męża, dla całej rodziny.
Ania.

564 O zdrowie dla moich córek Julii i Sylwii
565 Proszę za moją zmarłą ciocię Irenę i wujka Dionizego.
566 Do intencji za przyczyną św.Rity z Casci pragnę włączyć intencje:
1. O łaskę pomocy Boga w wyjściu z uzależnienia alkoholowego oraz pojednanie się z żoną dla
Marka.
2. O łaskę nawrócenia, powrót do wspólnoty Kościoła dla najbliższych członków rodziny zmarłego
Andrzeja - Hanki żony oraz córek Aśki, Oli oraz zięcia Adama.
3. O łaskę upamiętania powrót do wiary, odrzucenie grzechu cudzołóstwa dla Gośki i jej partnera
Jarosława.
4. O pomoc Bożą dla Franciszka i jego żony w wychowaniu zaadoptowanych dzieci
Kacpra, Jakuba, Poli - za naturalnych rodziców oraz usunięcie przeszkód na drodze pełnej i
nierodzielnej komunii z Chrystusem.
5. W intencji Adama S. O potrzebną Mu pomoc Bożą i Błogosławieństwo.
6. O łaskę upamiętania powrot do wiary oraz sakrament małżeństwa dla Tymoteusza i Aśki.
567 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystko co dla mnie robisz. Bardzo Cię proszę o pomóc, potrzebuję
30 000 dolarów na wykup mieszkania. Proszę Cię o pomóc!!!
568 Prosze o modlitwe
O zdrowie i błogosławieństwo Boze i zachowanie od nieszczęść i wypadkow Marie i Kazimierza
Dzieci Stanisława ,Elżbietę ,Justynę i Katarzynę
Wnuki ,Aleksandrę ,Tomasza,Julię ,Gabriele i jeszcze nienarodzonego wnuczka ,synka córki
Katarzyny i Sebastiana
Który ma przyjść na świat pod koniec stycznia 2019
Który ma mieć na imię Pawełek
Prosze o szczęśliwe rodzicielstwo i chrzest dla dziecka
Prosze żeby chrzestna została córka Justyna i chrzest sie odbył w rodzinnej parafi córki Katarzyny ,a
nie w obcej miejscowości
Prosze o modlitwe pomyślny i szczesliwy ,płodny i urodzajny ,spokojny dla nas rok 2019
O szczęśliwe i dokładne remonty rodzinnych domow
O prace dobra dla dzieci w rodzinnej miejscowości i dokończenie żywota na rodzimej ziemi
O zaprzestanie sie tułania po swiecie ,o powrót w strony rodzinne
O opiekę na grobami zmarłych z naszej rodziny i częste nawiedzanie w ciagu roku ich grobów przez
moje dzieci i wnuki
O rychłe wyjście za mąż córki Justyny jeszcze w tym roku i dar macierzyństwa i szczęśliwego
rodzicielstwa dla niej
O odzyskanie spadku po zmarłym mężu Andrzeju przez Jutyne i uwolnienie sie od ataków rodziny jej
męża
O spokój w moim domu od ataków zięcia Krzysztofa i jego przyjazdów
O uwolnienie mnie od niego
I jego złośliwości
O uwolnienie mnie od sadów i szpitali
O zycie bez raka i ciężkich chorób dla mnie i moich bliskich
O uwolnienie mnie od agresji ze strony moich bliskich i krewnych
sąsiadów i ich psów
O dobrych lekarzy i opiekę medyczna dla mnie i moich wnuków
O dobrych ludzi i przyjaciół na mojej drodze
O zachowanie mnie od smutku ii samotności
Prosi i błaga o modlitwe nieustanną Maria

569 Święta Rito, błagam pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka Marta WK
570 Święta Rito, proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej
opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja czcicielka Marta WK
571 Święta Rito proszę wyjednaj mi u Serca Jezusowego miłość szacunek i spokój w naszym
małżeństwie oraz o zdrowie dla mojej żony Tak jak fizyczne i psychiczne
572 Proszę o pomoc a splacie poteznych zadluzen.O zdrowie i zgode
573 Święta Rito , wstawiaj się za mną , bez Ciebie nie wyleczę się .Twój czciciel Piotr .
574 Proszę o zdrowie i bezpieczeństwo dla mojej rodziny. I pomyślne zakończenie rozpoczętych
planów.
575 Św Rito ofiaruj nam swoje łaski i bądź z nami w każdej potrzebie, prosimy o zdrowie, dostatek,
miłość i zgodę AMW
576 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu i św. Ricie.
Bóg zapłać.
Joanna
577 moja intencja mszy sw o zdrowie ,calkowite wyjscie z choroby ,dobre wyniki i pomyslna operacje
dla meza Tadeusza
578 Kochana święta Rito proszę Cię o mądrość, rozwagę, dojrzałość i odwagę w budowaniu związku
zarówno dla mnie jak i dla mojego partnera. R.
579 Proszę o modlitwę za dusze śp. Helena Filipiak
580 Proszę o zdrowie dla dzieci, dobre wyniki badań, nawrócenie Karola i szczęśliwe powroty dla
rodziny. Błogosławieństwo dla całej rodziny
581 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia i łaski pracy dla mnie IZ oraz spokoju ducha i
pomyślności.
582 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia i pomyślności oraz spokoju ducha dla ED i jej
dzieci MD,KS,ND,AD oraz jej męża JS.
583 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia i pracy oraz spokoju dla mojego syna KC oraz
pomyślności.
584 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia i pracy dla mojego brata RK i jego rodziny
RK,DK,PK,ZK, i pomyślności.
585 O Św. Rito błagam o zdrowie dla Anetty jej rodziców oraz dzieci i ich dobra naukę i pracę
586 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia dla moich rodziców JK,HK oraz siostry WK i
pomyślności.
587 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia, spokoju duchowego i pracy dla mojej córki
MZ oraz pomyślności.

588 bardzo proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia i pracy dla mojego męża KZ oraz pomyślnośi.
589 bardzo proszę o modlitwę w intencji zdrowia córki Kasi mojej przyjaciółki i pomyślność dla nich
obu.
590 Swieto Rito,
Proszę, zajmij się wszystkim, z czym nie daję rady. Ty wiesz..
Ewa
591 O dar pracy, poprawę warunków materialnych i wiarę dla calej rodziny.
Robert
592 Sw.Rito prosze Cie o laske spotkania dobrej zony
593 Św.Rito proszę o pomoc i opiekę nad moją rodzinę, a szczególnie nad moimi dziećmi
M.B
594 Święta Rito, dziękuję za opiekę i proszę o pokój, miłość w rodzinie, aby ruszyło się serce ojca i
przeprosił mamę, o nawrócenie siostry i zbliżenie do Pana, o dobrą pracę dla mnie, zdrowie w
rodzinie, dla mnie i dla chłopaka, o miłość w związku, uleczenie z nerwów, abym była miła do ludzi,
szczególnie do bliskich, o dobrego spowiednika, uzdrowienie z lęków.
Joanna
595 Św Rito proszę Cie aby mama i maz wytrwali w swoich postanowieniach . Aby moje dzieci byly
zdrowe i cala moja rodzina
596 Święta Rito bardzo dziękuję za wypraszane przez Ciebie łaski dla mojej rodziny.Mój syn Michał
mówi zdrowym głosem.Bardzo proszę o zdrowie,mądre wybory i wszelkie potrzebne dla nas
łaski.Szczególnie proszę dla mojego syna Michała o uwolnienie go od lęków, o odwagę o zdanie
wszystkich egzaminów na studiach. W przyszłości o dobrą żonę.Bardzo proszę dla mojej córki
Weroniki o pomoc w szkole: lepsza pamięć i koncentrację o poprawę ocen, skończenie liceum i zdanie
matury w tym roku.Bardzo proszę o zdrowie i dobre wzajemne relacje dla moich rodziców Janiny i
Stanisława dla mojego brata i jego żony; Krzysztofa i Elżbiety.Bardzo dziękuję Renata
597 Najukochansza SWIETA RITO prosze wymodl moje zdrowie i zdrowie mojej rodziny
598 Intencja: Święta Ruto uproś dla mnie łaskę Bożego męża.
Danuta
599 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
600 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
* O pokój serca po śmierci mamy dla Agaty.
* O nawrócenie synów Maćka (20lat) Mikołaja (18). Chłopcy przechodzą zachwianie w wierze.
*O uwolnienie męża Sławomira z nałogu palenia i dbanie o wygląd i zdrowie
* O pokój na Świecie
* O natchnienie do pracy,wypalenie zawodowe- nauczycielka- dla Agaty

* Za przyjaciół w Chrystusie Bogu wiadomych
* O zbawienie mamusi- Emilii
* O zbawienie taty
* O zbawienie dusz czyśćcowych
* O nawrócenie teściów: Zbyszka i Bożenny
* O zbawienie dla Katarzyny Kubiak( siostra męża,udana próba samobójcza)
* O szczęśliwy powrót do Polski dla cgrzesnicy Ani,wraca z Chin
* O rozwiązanie najlepsze z możliwych w sprawie strajku nauczycieli
Serdeczne Bóg zapłać!
Agata z Łodzi.
601 O czcigodna proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie. ŚW RITO proszę niech już nigdy nie wrócą
guzy mózgu, obrzęki, krwiaki, niech to wszystko będzie już tylko wspomnieniem. Dziękuję Ci św
Rito za każdy dzień życia. Proszę Cię mniej w opiece moją rodzinę.
602 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie i długie życie dla mnie, Adasia, Tomka i moich rodziców, zeby
Tomek dostał pracę w Kuwejcie, o zgodę miedzy moją rodzinę i Zacharzewskich i o pomyślną
sprzedaż domu po moich dziadkach w Chełmie oraz o u uzdrowienie Iwony
603 Serdecznie proszę o modlitwę aby mój mąż wyleczył się z umiłowania do picia alkoholu.
604 Proszę o modlitwę w intencji.syna.Piotra, o potrzebne łaski , o pracę i Boźe prowadzenie dla
Niego , Sylwi i Lenki. Bog zapłać. Rodzice.
605 Czcigodna Święta Rito,
Dziękuję za opiekę nad Babcią Bożenką i pokornie proszę o wstawiennictwo do Boga
Wszechmogącego o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej Babci Bożenki, oraz o prawidłowe
wyniki badań z dzisiejszej operacji.
Dziękuję również za opiekę nad swoim Tatą Tadeuszem i pokornie proszę o prowadzenie ręki lekarza
w czasie operacji przepukliny w dniu 15.01.2019, oraz szybki powrót do zdrowia po udanej operacji.
Dziękuję z głębi serca za Twoje wstawiennictwo,
Ania
606 Święta Rito, proszę za twoim wstawiennictwem o nawrócenie moich synów Mateusza i Piotra,
którzy znęcają się nade mną. Małgorzta
607 Bód zapłać Św.Rito za to że otrzymaliśmy upragnione mieszkanie.
Błagam , aby Syn mój wrócił do zdrowia, otrzymał rentę,
jak również pozbył się nałogu.
Proszę również, aby nasza sytuacja finansowa uległa
poprawie, a nasze sprawy w Sądzie zakończyły się pomyślnie dla nas.
Bóg zapłać
Wdzięczna
608 O dobre zdrowie psychiczne i fizyczne,dar dobrej pracy oraz szczęśliwa miłość opartą na relacji z
Bogiem
609 Święta Rito proszę abyś połączyła na nowo i uzdrowiła małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę
Maryjo by miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili
do siebie i odbudowali nasze małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i
przebaczenia.
610 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela ,aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.Bóg zapłać

611 Prosimy o modlitwę w intencji rodziny Justyny i Dominika z Wrocławia. U ich 7 letniego syna
Karola uaktywniła się rzadka choroba genetyczna i powoduje zanik mózgu i funkcji życiowych.
Obecnie Karol nie widzi,nie słyszy, nie mówi, ma padaczki i spastykę (bolesne skurcze mięśni i
bardzo cierpi z tego powodu. Bardzo prosimy o modlitwę za Niego o cud uzdrowienia i uwolnienie od
tej choroby dla dwójki młodszych dzieci Korneliusza i Klary. dziękujemy z całego serca.
Łukasz i Edyta
612 Przesyłam prośbę o modlitwę w intencji Zofii oraz jej pracy.
Proszę również w intencji moich problemów materialnych i zdrowotnych.
Prosi Jan
613 Św. Rito ,proszę o uzdrowienie mnie z choroby jaka jest nerwica, proszę również o naprawienie i
polepszenie moich relacji z ludzmi, o rozprostowanie krętych dróg które odbierają mi sił i chęci do
dzialania.
614 Święta Rito dziękuje Ci za Wiktora, dziękuje za Jego dar wiary.
Proszę Cię w intencji naszej relacji oraz o potrzebne łaski podczas przygotowań do marcowego
egzaminu zawodowego.
Prosi Gabrysia
615 Św. Rito błagam Cię o uzdrowienie Mojej Mamy Heni z nadciśnienia i arytmii serca oraz proszę
obdarz Moją Mamę spokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Św. Rito błagam Cię także o cudowne poczęcie zdrowego dzieciątka przeze Mnie i Męża Jacka oraz o
wszelkie łaski potrzebne dla całej Mojej Rodziny.
Św. Rito blagam Cię też o cud uzdrowienia Mojej Siostry Agnieszki z niedowladu nog i wodoglowia.
Dziękuję Ci bardzo za wszystkie otrzymane łaski.
Aneta
616 Bardzo proszę o modlitwę w intencji moich dzieci, aby wszystko udało się im zrealizować i aby
byli szczęśliwi w zdrowiu i dobrobycie oraz w intencji sprzedaży moich działek poprzez, co wyjdę z
kłopotów finansowych.
Błagam o modlitwę w tych intencjach.
617 proszę o modlitwę przez wstawiennictwo świętej Rity w intencji rychłego otrzymania ciekawej,
satysfakcjonującej oferty i rychłego rozpoczęcia pracy.
Bóg zapłać
K.
618 Św. Rito proszę pokieruj moim życiem tak abym znalazła dobrego męża. Proszę o dar potomstwa
dla Małgosi i Pawła oraz dla Marty i Łukasza. Dorota
619 Święta Rito, proszę wyproś potrzebne łaski dla moich dzieci, opiekę Matki Bożej i dary Ducha
Świętego, proszę o siłę i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, o życie wieczne dla mojego męża.
Dziękuję za wszystkie udzielone łaski.
Z Panem Bogiem
Renata
620 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
621 Proszę o modlitwę o zdrowie mojej żony ,mamy całej rodziny oraz o uzdrowienie mnie w
chorobie nowotworowej.Bóg zapłać.Kazimierz
622 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uwolnienia mnie z wszelkich więzi i łańcuchów abym mogła
żyć w wolności i normalnosci. O znalezienie pracy, o zdrowie, i potrzebne łaski dla najbliższych w
rodzinie.
623 św Rito błagam cię pomóż nam wyjść z wszystkich problemów w firmie i spraw żeby badania
wykazały ze mama pokonała raka
624 Święta Rito,
z całego serca proszę Cię o zdrowie i opiekę dla mnie i moich bliskich. Proszę o powrót do zdrowia
mojej babci.
Proszę o dobrego męża.
M.
625 Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem proszę o wszelkie potrzebne łaski dla Zosi.
626 Proszę o modlitwę w intencji znalezienia porządnego mężczyzny, który mnie pokocha i sprawi, że
będę się stawać lepszym człowiekiem oraz o zdrowie dla siebie i moich najbliższych.
627 O dar macierzynstwa dla Agnieszki I Wojtka
628 Św Rito błagam o wstawiennictwo w wiadomej sprawie..dajesz mi tak wiele, dajesz mi
spokój..błagam o wstawiennictwo
Ufam Tobie
Krysia
629 Proszę święta Rito w intencji Bogu i Tobie wiadomej.
Szymon
630 W intencji Bogu znanej
631 Święta Rito..jak zwykle zwracam się do Ciebie, gdyż nigdy nie zostawiasz mnie w
potrzebie...zawsze znajduje wsparcie i rozwiązania problemów z Twoją i Boską pomocą... Wszystko
w życiu mojej rodziny zmierza ku dobremu, wracamy na właściwy tor i za to chce gorąco
podziękować. Jednocześnie proszę o Twoje wsparcie gdyż podjęłam ryzykowny krok w życiu
zawodowym, boje się bardzo porażki..proszę wstaw się za mną u Najwyższego aby wszystko
potoczyło się dobrze... Szczesc Boże.. będę się modlić
632 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia syna i żony.
633 W intencji zdrowia rodziców oraz powodzenia za granicą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen.

634 Święta Rito proszę o zdrowie dla mamy, żeby z Damianem dobrze mi się ułożyło żeby nie
kończył kontaktu ze mną. Żeby egzamin na Prawo jazdy poszedł mi jak najlepiej żebym zdała. Proszę
o modlitwę
635 Św Rito proszę Cię o prace , abym miała jej więcej, bo jak na razie to chodzę 3 dni w tygodniu
aby szefowa dała mi cały etat , zeby było tak jak w ub roku, teraz wysyła na urlopy, albo żebym
otrzymała prace w sklepie z butami , tak badzo Cię o to proszę
636 Droga Wspomożycielko!
Dziękuję za wszelkie laski, którymi mnie i moich bliskich obdarzasz, za wysłuchane prośby i poczucie
bliskości z Tobą. Błagam Cie św. Rito nie opuszczaj mnie w moich sprawach dnia codziennego. Daj
zdrowie i siły na codzienne zmagania całej mojej rodzinie. Dopomóż rozwiązać trudną sprawę w
pracy Natalii, nie pozwól by zwątpiła w dobro drugiego człowieka i tez szanowała swoje wysiłki.
Spraw by jej chłopak znalazł prace, a jeśli nie zasłużył na jej osobę to rozwiąż prosze te sytuacje. Daj
pogodę ducha Karolince i wewnętrzny spokój.
Z calego serca prosze nie opuszczaj nas!
Twoja wierna czcicielka Justyna.
637 proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania sprawy mieszkania. dziękuję
638 Proszę o modlitwę za małżeństwo Kamili i Darka oraz o poprawę sytuacji w pracy. Bóg zapłać.
Kamila
639 Kochana Święta Rito!
Proszę o opiekę przy rozpoczęciu nowej pracy. Proszę, pomóż mi napisać nowy artykuł, Proszę wpłyń
na osoby które go oceniają, żeby wybaczyły mi i nie były złe za opóźnienia.
Anna
640 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji szczęśliwego i zgodnego z oczekiwaniem mojej córki
przebiegu jej studiów . Proszę o potrzebne jej zdrowie , siły, wytrwałość oraz Bożą opiekę.
Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.
641 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie dla mnie i mojego męża w kierowaniu firmą, za dobrych
pracowników, stałych i nowych Klientów. Proszę o mądrość i sprawiedliwość w zarządzaniu
istniejącą firmą, a także o pomyślność w dwóch nowych projektach, aby mogły służyć innym ludziom.
Wspieraj nas i naszego syna każdego dnia i obdarzaj swoimi łaskami.
642 Proszę o modlitwę w intencji rodziny z Chorzowa, dziękuję i pozdrawiam Patrycja
643 Za wstawiennictwem Świętej Rity proszę o rozwiązanie trudnych problemów Krzysztofa i moich,
abyśmy jeśli jest to zgodne z Wolą Bożą przezwyciężyli trudności i mogli założyć katolicką rodzinę.
Święta Rito proszę o uzdrowienie wewnętrzne dla Krzysztofa oraz o Światło Ducha Świętego dla
mnie abym postępowała właściwie.
Karolina
644 Prosze o modlitwe w intencji uzdrowienia z chorob. Bog zaplac.
645 O zdrowie .ratunek dla mojego małżeństwa.pomoc w splacie zadluzen.Teresa
646 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

647 Sw. Rito wstawiaj sie za nami u Pana naszego ,prosze o zdrowie dla Michala i mojej mamy a
takze za Frane i jego rodzine,aby zle duchy przestaly nekac ich rodzine. Prosze Sw Rito wstawiaj sie
za moja rodzina ta na ziemi i ta juz umarlä.Kocham cie kochana Rito dziekuje ze jestes
648 Błagam Cię św.Rito o zdrowie dla mamy! Elżbieta
649 Ukochana św. Rito, proszę o łaski potrzebne dla moich córek, o ile są zgodne z wolą Boga..Jezu
troszcz się Ty!
650 Kochana Święta Rito Moja Najlepsza Przyjaciółko na samym początku pragnę CI Podziękować
za każdą łaskę już otrzymaną za to że Jesteś ze mną i wstawiasz się do Pana Boga w moich i nie tylko
moich intencjach. Dziekuję Kochana świętą Rito z Całego Serca. Dziś piszę z prośbą o dar
potomstwa dla Beaty i Jerzego. Proszę o zdrowie dla mojej kochanej mamy Marii o zdrowie i siły dla
brata Mirka z rodziną z prośbą aby mógł się wybudować, o potrzebne łaski dla Łucji i Wiesława o
zdrowie dla Agaty i Jej Rodziny o zdrowie dla Marceliny dla mnie Kasi aby Mariusz został moim
mężem, aby zniknęły przeszkody i bariery,a by nam Pan Bóg pobłogosławił, aby się poukładało,I aby
nastal spokój w mojej pracy, aby mi nikt nie dokuczał potrzebna jeszcze modlitwa.
651 Proszę o modlitwę o zdanie egzaminu międzynarodowego w lutym tego roku w Wiedniu oraz
zajście w ciąże.
652 Święta Rito proszę o łaskę i wstawiennictwo u Pana naszego Jezusa Chrystusa za moją rodzinę,
braci, siostrę mamę, córeczkę. Proszę o wzajemne zrozumienie, miłość w rodzinie mojej siostry aby
utrzymali rodzinę i małżeństwo. Uproś łaskę zdrowia dla mamy i nawrócenie dla moich braci. Św.
Rito módl sie za nami.
Anna
653 Ukochana Sw.Rito, Ty jesteś orędowniczką w sprawach trudnych dlatego Ciebie wybrałam i z
całego serca prosze o pomoc.
Upros u Jezusa Miłosiernego łaskę pracy dla Adama, której tak bardzo potrzebuje. Upros przemianę
jego życia i wskaż właściwa droge. Sw.RITO UFAM TOBIE.
654 Święta Rito. Proszę o kolejne łaski dla mnie i moich dwóch przyjaciół, o zmianę i znalezienie
dobrej pracy. Obyśmy trafiły na dobrych ludzi, szanujacych drugiego człowieka. Święta Rito ty wiesz
najlepiej co nas trapi i zniechęca i z jakimi sytuacjami musimy się zmierzać co dziennie. Dziękuję
Kasia
655 Święta Rito od spraw trudnych i beznadziejnych, proszę o modlitwę w sprawie, która toczy się w
sądzie od siedmiu lat, o jej pozytywne i szybkie zakończenie. Dziękuję za łaski jakie otrzymała Teresa
i proszę nadal o wstawiennictwo i modlitwę w rozwikłaniu jej trudnej sytuacji finansowej. Jeszcze raz
dziękuję i proszę o łaski.
656 Proszę o włączenie naszej intencji do Nowenny w tym miesiącu.
Najukochańsza Swięta Rito w Tobie cała nadzieja.
Błagamy, wstaw się do Boga Pana naszego w intencji calkowitego wyzdrowienia dla Ewy.
Prosimy dla niej o sily, energię, duzo optymizmu.
Prosimy takze o blogoslawienstwo dla pracownikow sluzby zdrowia, ktorzy opiekuja sie Ewą
by zastosowali jak najlepsze: skuteczne leczenie, tak by wyniki kolejnych badañ poprawily sie
i wrocily do normy.
Jurek z Rodziną, Marek z Rodziną, Ania z Rodziną
657 Święta Rito wypraszaszaj łaskę nawrócenia dla Igora i uwolnienia go z uzależnień. Dziękuję
Kamilla
658 Proszę o modlitwę o opiekę Jezusa i Maryi dla Weroniki z rodziną.

Małgorzata
659 Bogu znane intencje
660 św Rito proszę o opiekę dla mojej rodziny w nowym roku i zdrowie dla rodziców ,dzieci ,męza i
mnie samej.proszę o przywrocenie wiary dla Kamila o ochronę dla niego w pracy.Joanna.
661 Święta Rito,
Zanoszę za Twoim pośrednictwem prośbę do naszego Ojca aby wysłuchał mnie w sprawie mojego
życia. Nie umiem i nie mogę zapomnieć o zdradzie męża, staram się ale nie wychodzi więc proszę i
oddaje się w Twoje ręce Boże i Twoje Święta Rito pomóżcie mi żyć.
Bardzo proszę pomóż mi Święta Rito.
Niedoszła mama
662 Swieta Rito, z całego serca proszę Ciebie o uzdrowienie mojego chrześniaka z choroby
psychicznej. Usuń proszę otępienie i blokady z jego umysłu, z jego oczu, z jego uszu i wszystkich
jego członków. Zniszcz wszystkie szatańskie moce, które wyniszczają jego i naszą rodzinę dzień po
dniu. Przytul go najmocniej jak możesz. Miłością wsparta przeniknij go mocą Boga Ojca, Syna
Bożego i Maryi Matki, oraz namaść go Duchem Świętym. Walcz o niego wraz z naszą rodziną. Walcz
o ocalenie jego życia, o uwolnienie jego umysłu z ciemności i pustki, w której teraz przebywa. Bo na
cóż jemu żyć, jeśli w tej pustce i niemocy umysłu tkwić nadal będzie przez całe swoje życie? Sw.
Rito, o tę łaskę błaga Ciebie matka chrzestna, która wierzy w moc Twojego wstawiennictwa. Sw.Rito
UFAM TOBIE.
663 Proszę o modlitwę w intencji syna Piotra, o uzdrowienie go z chorób,opiekę Matki Bożej,Boże
błogosławieństwo,dary Ducha Św. oraz zdrowie i potrzebne łaski dla męża,mamy,brata,teściowej i dla
mnie.Urszula
664 Św Rito, proszę o łaskę uzdrowienia 8 letniego Oliwiera z choroby nowotworowej, siły dla jego
rodziców
oraz udzrowienia mnie ciężkiej choroby.
665 ŚW RITO WYPRASZAJ POTRZEBNE ŁASKI DLA RODZINY I DLA MNIE TOMEK
666 Proszę o światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji. Święta Rito módl się za moimi
bliskimi i za mną. Joanna
667 Proszę o błogosławieństwo w budowie domu i sprawach z nią związanych. W intencji Kamili o
pomoc w trudnych chwilach życia. Za uzdrowienie z nowotworu dla Marysi oraz Liliany. Błogosław
naszej rodzinie, naszym dzieciom Franciszkowi i Ernestowi.

