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Intencje z dnia 8 września:
453 Kochana święta Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski, za pomoc i wsparcie moich bliskich.
Chciałabym Cię prosić o ich zdrowie oraz o łaskę pracy dla mojego brata. J. Z
454 Św Rito proszę o Twoją pomoc w scaleniu mojej rodziny, powrotu mojego męża do mnie i do
domu i abyśmy wspólnie podjęli próbę odbudowy małżeństwa po kryzysie. Naprawy relacji . Abyśmy
umieli stworzyli szczęśliwy dom Dla nas i dwójki naszych dzieci.
Bóg zapłać
Iwona
455 Święta Rito proszę Cię i pomoc w nowej pracy, o zdrowie i zgodę w rodzinie. Proszę o
nawrócenie męża, o potrzebne łaski dla naszego małżeństwa. O Dary Ducha Świętego i pomoc w roku
szkolnym w nauce dla Pawełka, Frania, Oliwki, Wiktorii i Justyny. Proszę o zdrowie dla rodziców, dla
Uli w walce z chorobą.
456 Święta Rito, proszę o modlitwę w intencji mojego syna. Proszę o zdrowie i miłość w mojej
rodzinie. Anna
457 Święta Rito uwolnij mnie od przejmowania się że nie dam rady w nowej pracy dodaj mi siły abym
podołała mogła pomagać dzieciom
458 W niedzielę 8 września 2019 dziękujemy Tobie Święta Rito za opatrzność wsparcie i łaskę oraz
błagamy o przebaczenie Błogosławieństwo i wstawiennictwo do Miłosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Miłosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryi abyśmy ujrzeli Światło do
rozumu od Pana Boga Ojca Wszechmogącego: Zofia, Piotr, Mateusz, s.p.Janina, s.p.Kazimierz,
s.p.Bolesław, s.p.Malwina, s.p.Helena, Krzysztof Szkoda w Oliwie i Jerzy wraz z całą rodziną
Bartoszewiczów...O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy...
Jezu ufamy Tobie, bądz wola Twoja...
Składa: Krzysztof
459 Proszę o miłość wzajemną Katarzyny i Mateusza, wspólnego życia w miłości, przyjaźni, zaufaniu
i wierności, ochrony przed złem i szkodliwymi przyjaciółmi, proszę o łaskę narzeczenstwa
460 Bardzo proszę o modlitwę w intencji rozjaśnia mojej dalszej drogi życiowej, a także w intencji
zdrowia i wszelkich błogosławieństw dla całej mojej rodziny.
Bóg zapłać.
Aleksandra
461 Święta Rito wstawiaj się w moich prośbach do Pana Boga naszego .
Bóg zapłać za modlitwę
Agnieszka
462 Swieta Rito,
dziekuje Ci za ogrom lask, jakie za Twoim posrednictwem otrzymalam. Prosze Cie otaczaj nas dalej
swoja opieka.
prosze Cie o zdrowie dla calej Rodziny oraz mozliwosc realizacji zamierzen, ktore dzieki Tobie
powstaly.
Nie opuszczaj nas

Twoja wierna czcicielka
Joanna
463 Bogu znane intencje.Ewa
464 Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za wysłuchanie moich modlitw, za pomoc w trudnych
chwilach. Proszę Cię, Święta Rito, o zdrowie dla mojej mamy, zwłaszcza zdrowie psychiczne.
Agnieszka
465 Święta Rito proszę pomóż mi finansowo. Daj zdrowie moim najbliższym i czuwaj nad nami w
każdej chwili. Chroń moje dzieci od wszelkiego zła i uczyń je szczęszliwymi
466 Kochana Święta Rito,
Za Twoim wstawiennictwem, dziękuję Bogu za wszelkie łaski, którymi mnie obdarza każdego dnia.
Proszę wstaw się za mną w następujących intencjach:
- uproś Boga o opiekę nad moją córką i łaskę wiary dla niej
- uproś Boga o łaskę wiary i nawrócenia dla mojego męża
- uproś Boga o cud uzdrowienia dla Kasi
- uproś Boga o opiekę nad moimi rodzicami
Bóg zapłać za modlitwę!
S.
467 Kochana Święta Rito...
proszę wspieraj mnie i to maleństwo które noszę pod sercem...
proszę Cię żeby wszystko było dobrze...
odpędź złe myśli, nie pozwól się zadręczać...
wiem, że pomogłaś mi zostać Mamą, uproś Jezusa żeby wszystko było dobrze...
Tak bardzo się boję...
468 Prosze o modlitwe w Bogu znanych intencjach,wszystkich .
Joanna
469 Proszę o modlitwę w intencji prawidłowego przebiegu mojej ciąży, prawidłowego rozwoju
dziecka i szczęśliwego porodu w marcu, o dobrą opiekę wszystkich lekarzy, o zdrowie dla córek, dla
nas i rodziców i pokój serca dla nas wszystkich. Serdeczne Bóg zapłać.
Paulina
470 *Święta Rito proszę pomóż mi osiągnąć spokój,pomóż by moi znajomi z pracy nie wypytywali
mnie o sprawy osobiste,o moje byle małżeństw i,proszę by moje życie toczyło się dalej
spokojnie.dziekuje za wszystko.A
471 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
472 Intencja nr 1
O łaskę wiary w Boga i Jezusa dla Alego
Intencja nr 2
O łaskę wiary i ludzi Bożych którzy go otoczą i sprawią że sie nawroci dla Minio
Intencja nr 3
O łaskę wiary i nawrócenia dla Krystyny ,Marii , Kingi oraz Piotrka
Intencja nr 4
O opiekę Bożą nade mną, nad Anną, Alim, Magdaleną ,Anną zawsze za wstawiennictwem Św Rity,
Św Charbela, Św Dolindo ,Św Pio i SW Jana Pawla II.

Intencja nr 5
O Boża przysługę w relacjach ze wszystkim ludźmi zwłaszcza w pracy i w życiu zawodowym i
prywatnym dla Anny, Magdaleny, Anny. O dobre owoce ich pracy w Imie Jezusa Chrystusa za
wstawiennictwem Św Rity . O Bożą przysługę w relacjach w ludzmi w życiu prywatnym .
Intencja nr 6
O łaskę wiary dla Bartosza
Intencja nr 7
O łaskę wiary dla Artura
Intencja nr 8
o łaskę wiary dla Darii
Intencja nr 9
O łaskę wiary dla Piotra
Intencja nr 10
O łaskę prawdziwej wiary dla N.
Intencja nr 11
O łaskę wiary dla Jarka
Intencja nr 12
o łaskę wiary dla Wojtka
Intencja 13
Zeby radioaktywne czastki z Rosji z powietrzem nie przyszly nad Polske za wstawiennictwem Św
Rity.
Intencja 14
o dobre zdrowe srodowisko do zycia w Polsce i pokoj bez wojen za wstawiennictwem Św Rity.
Intencja 15
O Pokoj na swiecie i zeby nie bylo wojen nuklearnych a nuklearne elektrownie jadrowe zeby nie
wybuchaly za wstawiennictwem Św Rity.
Bardzo dziękuję za włączenie intencji do modlitwy. Niech Trójca ŚW Siostrom Błogosławi.
z wyrazami szacunku
Kamila
473 sw RiTo proszę o zdrowie dla Joanny, Klary , Kazimierza i Wali
474 Święta Rito, proszę o pomoc dla mojej siostry, która rozpoczęła naukę w czwartej klasie. Proszę
też o opiekę dla mamy w jej nowej pracy, aby codziennie bezpiecznie wracała do domu. Miej w
opiece również moją siostrę Weronikę i tatę, aby bardziej zaufali Bogu i powierzyli swoje życie Matce
Bożej.
K.D
475 Proszę o modlitwę za siostrę i jej męża o dar potomstwa poczętego naturalne
Agnieszka
476 Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o zdrowie i wsparcie w życiu. O spokój i dobre relacje w
pracy. Św. Rito, módl się za nami
477 prośba; o modlitwę za Agatę o wyjście z uzależnienia od komputera oraz o przemianę serca męża
i zięcia
oraz odpowiedzialnośći ch za rodziny,nawrócenie rodzeństwa,wyrwanie ich z mocy bożka chciwości
,zdrowie i zgodę w rodzinie ,uzdrowienie przydatków Agaty oraz neurologiczne niepełnosprawnej
Beatki i potrzebne łaski dla niej oraz synowej Anety w roku szkolnym,aby Bóg otoczył je i resztę
wnuków dobrymi ludżmi proszę o
dobrą pracę dla Joanny i poprawę relacji z teściową
478 św.Rito Dziękuję za Twe wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego. Błagam Cię uproś u Jezusa. On
wie co jest mi potrzebne.
Błagam o modlitwę Barbara

479 Św Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski, prosimy o siłę i zdrowie do pracy i nauki, aby nasze
dzieci z Bogiem przeszły przez ten rok szkolny, aby u mojego synka w zerowce i drugiego w
pierwszej Bóg dał mi siłę abym dobrze wykonywała pracę skarbnika w trojkach klasowych.
480 Św. Rito błagam Cie o wstawiennictwo w sprawie córki, żeby super jej szło w szkole ,
powodzenia na maturze i żeby bez problemu dostała sie na studia oraz żeby poznawała nowych
przyjaciol. Mama
481 Św Rito dziękuję Ci za dotychczasowe łaski, bardzo proszę o pomoc w nauce syna i córki, w
podjeciu jak najlepszych dla nich decyzji. Proszę o poc w rozwiązaniu problemów w pracy i w życiu
osobistym.
a.
482 Matko Rito,
dziękuję!!!!
proszę Cię o siły i zdrowie dla Natalii,
spraw, aby mogła wychować swoje dzieci.
483 Chodź raz poproszę o modlitwę za siebie. Proszę o łaskę związania się z wartościowym
mężczyzną, takim który mnie nie oszuka, nie porzuci, któremu będę mogła przysięgać miłość przed
Bogiem i bedziemy się kochać i wspierać aż do śmierci. Proszę Cie Boże o pomoc w posklejaniu
mojego życia. I proszę o zdrowie dla Synka, siebie i rodziców.
Aneta
484 Święta Rito proszę o dobry rok szkolny dla Izy i Huberta oraz o pomoc w rozwiązaniu problemów
Anety
485 Proszę o modlitwę w intencji przystapienia do dobrej spowiedź oraz poprawę sytuacji finansowej
Dawid
486 Proszę o modlitwę o zdrowie dla rodziców,rodzeństwa i ich dzieci.Dobre wyniki badań mamy.O
spotkanie dobrego i wartościowego człowieka na mej drodze.
Ewa
487 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o łaskę uzdrowienia ciężko chorego dziecka z rodziny.
488 Święta Rito dziękujemy za Twoje wstawiennictwo u Boga. Prosimy otaczaj opieką naszą rodzinę,
córkę Olę i syna Przemka. Dziękujemy za wszystkie łaski Święta Rito.
Adam i Anita
489 Proszę o modlitwę za Jasia o bezpieczeństwo i ochronę przed złem
czcicielka Marta
490 św. Rito ---- przez Twoje serce św. Rito składam podziękowanie Matce Najświętszej za wszelkie
łasi jakie mi codzienne wyprasza u Syna swego, za opiekę i błogosławieństwa.
Poproś św. Rito o dom dla mnie i mojego syna abyśmy razem zamieszkali i o środki abysmy
wspomagali dzieła boże, kapłanów , zgromadzenia.
O szczęśliwe wyjście z trudnych spraw i bezdomności.
Św. Rito pomóż
Bądź uwielbiona Matko Najświętsza
Elżbieta
491 Dziękuję o Święta Rito za dotychczasowe wstawiennictwo i otrzymane łaski.

Z uwagi na zbliżające się przyjście na świat nowego małego człowieczka, bardzo proszę o jego
szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla jego mamy i tak oczekiwanego dziecka.
Aby szczęście im towarzyszyło a zdrowie nie opuszczało.
Proszę również o wstawiennictwo w sprawie zapewnienia bezpiecznego schronienia dla rodziny, i aby
ma swojej drodze napotykali tylko uczciwych ludzi.
W związku z zamieszkaniem tak daleko od rodziny prowadź ich bezpiecznie i otocz Swoją opieką.
Bóg zapłać.
Rodzina z Zabrza.
492 Święta Rito dziękuję za wysłuchanie mojej prośby w sprawie zdrowia mojego małego bratanka.
Niestety znowu muszę prosić o zdrowie ale tym razem dla mojej mamy - jest słaba psychicznie,
czepiają się jej różne choroby, mało się uśmiecha. Proszę o Święta Rito dopomóż aby mama była
zdrowa. Tak bardzo ją kocham. Mam nadzieję, że za Twoim pośrednictwem Pan Bóg pozwoli mojej
mamie cieszyć się życiem wraz ze mną i naszymi bliskimi. Ania.
493 Św.Rito patronka spraw beznadziejnych wstawiaj sie za mną u Boga w intencji mojego
uzdrowienia z chłoniaka,bólów biodra,i chorej powiększonej wątroby o dobre wyniki badań,o
uzdrowienie z depresji dla Gabrysi i Weroniki,o zdrowie silną wiare i potrzebne łaski,dla syna ,Kasi i
jej dzieci,o zdrowie dla męża i całej rodziny.Prosi Danuta
494 1. Dziękuje Ci święta Rito za wysłuchanie mojej prośby dotyczącej pracy. Dostałem wymarzoną
pracę w szkole i jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuje
2. O zdrowie moich bliskich i wyzwolenie z nałogu alkoholowego moich rodziców
3. O znalezienie drugiej połowy w swoim życiu
Z Bogiem!
Robert
495 Św. Rito proszę o uzdrowienie rodziców Danuty i Jana z chorób nowotworowych oraz o zdrowie
dla mojej siostry Anety i brata Pawła a także dziadka. Św. Rito proszę o dobre wyniki badań taty i
Anety.
496 Święta Rito proszę i błagam o zdrowie dla mamy, a przede wszystkim o pomyślny przebieg
ciężkiej operacji.Proszę miej ją w swojej opiece.
497 Bardzo proszę o modlitwę wstawienniczą w następujących intencjach:
o zdrowie i opiekę Bożą dla najbliższych, o miłość i zgodę w naszej rodzinie oraz częstą Komunię
Św., o szczęście i zadowolenie z życia dla Żony oraz spełnienie Jej największych planów i marzeń, o
błogosławieństwo i opiekę Bożą dla naszego Synka na czas kolejnego roku szkolnego, o powodzenie
planów zawodowych i mieszkaniowych i rozwiązanie wszystkich problemów z tym związanych oraz
o pomyślne rozwiązanie pewnych bardzo trudnych spraw.
498 Czcigodna Święta Rito,
W miesiacu moich urodzin, proszę o Twoje wstawiennictwo, aby moja Rodzina była zdrowa i
szczęśliwa. Prosze też o dobre wybory, spokój i powodzenie w pracy.
Dziękuje za wszystkie otrzymane do tej pory łaski.
D.
499 Św. Rito, proszę, uporządkuj moje małżeństwo. Dziękuję, Dorota.
500 Proszę o modlitwę w intencji mojego Taty.
501 o błogosławieństwo w pracy

