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Intencje z dnia 9 kwietnia:
608 Proszę o wsparcie, mądrość, cierpliwość, wytrwałość, dobrego człowieka na drodze życiowej
Proszę o wskazanie dobrej drogi...
Proszę o wskazanie mądrej drogi w sprawie zmiany mieszkania, poukładania spraw finansowych...
Jezu, Ty się o to wszystko zatroszcz....
609 Św Rita Dziekuje za łaski , które otrzymałam za Twoim
Wstawiennictwem. Proszę Cię o opiekę nad moimi dziecmi .Proszę Cię aby mój starszy syn przestał
kłamać i grać ,żeby skończył studia .Mlodszy żeby dostał się na kierunek o którym marzy.
Proszę Cię o łaski które potrzebuje mój mąż ,zdrowie cierpliwość i spokój.
Kochana Rito zbliża się termin rozprawy proszę ,pomóż nam ja przebrnąć i żeby zakończyła się
pomyślnie dla nas , błagam Cię o Twoje wstawiennnictwo szczególnie w tej bardzo trudnej dla nas
sprawie.Prosze wspieraj nas w życiu
W obcym kraju .
Proszę Cię także o pomoc w znalezieniu pracy , pomóż w nauce języka i odgoń strach który jest ze
mną cały czas . Proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny.
Kochana Św Rito wstaw się za nami.
Aneta
610 Prosze o modlitwe w intencji mojego zdrowia oraz zdrowia naszego syna.Mamy duze klopoty
rodzinne,dlatego tez prosze o modlitwe w intencji spokoju i pojednania naszej rodziny.
611 Drogie Siostry,
proszę o modlitwę w intencji rozeznania mojego powołania.
Teresa
612 Ukochana Święta Rito, dziękuje z całego serca za Twoją świętą opiekę nad moją rodziną.
Dziękuję za zdrowie moje, synów oraz wnuczek. Proszę o zdrowie dla mamy.
Błagam o pomoc w ustabilizowaniu mojej sytuacji FINANSOWEJ.
Bóg zapłać. Irena Z
613 Proszę o modlitwę o dobre rodzicielstwo i stabilność rodziny
Z Bogiem
Kasia
614 Swieta Rito wypros przed Obliczem Milosiernego Boga I Matki Najswietszej laske odzyskania
sluchu dla mnie o co pokornie prosze Arek
615 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski. Proszę oręduj
nadal u Pana
za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, którzy w tym roku stali się pełnoletni podążają właściwą
drogą, drogą wiary i miłości oraz dokonują samych dobrych wyborów. Niech Bóg obdarza ich swoją
łaską i niech im błogosławi w dorosłym życiu. A jeśli się pogubią niech sprowadzi ich na właściwe
ścieżki. Prosze także aby na swojej drodze spotkali oni dobre dziewczyny.
Proszę również o modlitwę w intencji moich siostrzenic, siostrzeńców, bratanicy i bratanków, o łaskę
silnej wiary dla Nich.O światło i dary Ducha Świętego, o dobra naukę - o chęci do niej. Niech będą
wolni od agresji i uzależnienia od komputera i telefonów. Niech powrócą na dobrą drogę wzajemnej

życzliwości i pomocy, aby zaczęli systematycznie uczęszczać do kościoła czerpiąc siły z eucharystii.
Dopomagaj im Boże, aby wyrośli na dobrych ludzi, na chwałę Twoją i rodziny.
Proszę Świętą Ritę o zdrowie, miłość, zgodę, wzajemne zrozumienie i jedność w całej mojej rodzinie.
Aby błahe powody nie rozdrażniały nas, abyśmy umieli rozmawiać w atmosferze wzajemnej
życzliwości i szacunku.
Proszę również o łaskę zdrowia dla mojej koleżanki z pracy i siły w pokonaniu choroby.
AZ
616 Św,. Rito! Proszę wybłagaj łaskę zdrowia dla mnie i dla mojej rodziny, módl się o rozwiązanie
wszelkich trapiących moją rodzinę problemów. O wyzwolenie z nałogów dla Krzysztofa i w intencji
Bogu wiadomej.
617 Proszę o modlitwę o pokój na świecie, zdrowie w rodzinie przede wszystkim mamy oraz SPŁATĘ
DŁUGÓW.Dk
618 Czcigodna Święta Rito
Proszę o wstawiennictwo w ważnych dla mnie sprawach. Proszę aby mój mąż stał się łagodniejszym
człowiekiem, aby potrafił zrozumieć drugiego człowieka, aby szanował moją rodzinę. O zdrowie dla
mamy i szwagra. Dziękuję jednocześnie za wszystko co mam, za moją rodzinę, za moje dzieci. Tak
bardzo chcę wychować je na dobrych i mądrych ludzi. Pomóż mi w tym Święta Rito.
619 Św. Rito dziękuję za laski otrzymane. Szczegolnie za poprawe zdrowia mojego wujka Romana
Proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, przyjaciółmi. Proszę o pomoc w rozwiązaniu naszych spraw i
osobistych i zawodowych. Miej w opiece siostry oraz księży, którzy modlą się w naszych intencjach
IW
620 Proszę o modlitwę za Ule i wybór jej miejsca w życiu. Za mojego syna i całą rodzinę oraz za
potrzebne Łaski. Za wszystkie duszę w czysccu cierpiące Święta Rito módl się za nami .Jezu Ufam
Tobie !
621 Św Rito,
Proszę Cię również o wstawiennictwo w sprawie wytrwania mojej osoby w diecie, Pomóż mi ,proszę
Cię.
Z poważaniem
Emilia
622 bardzo proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnych spraw Agnieszki
623 KOCHANA ŚWIĘTA RITO.
BŁAGAM O POCZĘCIE I URODZENIE ZDROWEGO DZIECKA.
EDYTA
624 Bardzo proszę o modlitwę za moja córkę która będzie pisać maturę z chemii i biologii drugi raz
by dostać się na studia medyczne . Niech największy najlepszy i najbardziej kochający nasz Pan Jezus
obdaruje ja - moja córkę Swoją łaska 100% zdania matury z chemii i biologii i dostania się na
medycynę i by to było zgodne z jego wola. Chwała Panu
625 Proszę o boże prowadzenie dla barat Roberta i nawrócenie dla niego
626 Proszę o modlitwę za duszę mojego Taty 2 miesiąc po śmierci oraz mojego pierwszego dziecka o
radość nieba....
Proszę o boże błogosławieństwo i boże prowadzenia dla Janka MArii Celinki Basi Teosia i Lilki oraz
o nawrócenie dla Zbyszka
Agnieszka

627 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o pomoc na studiach i w pisaniu pracy
licencjackiej oraz o wyzwolenie z nałogu.
628 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o pomoc na studiach i w pisaniu pracy
licencjackiej oraz o wyzwolenie z nałogu.
629 Proszę o modlitwę o zdrowe dziecko i uzdrowienie wujka.
Monika
630 Bogu znana intencja. Św. Rito, proszę o wsparcie. AM
631 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
632 bardzo prosze o dobrego męża dla siostry
-Pozdrawiam,
Jolanta
633 Proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia, o uzdrowienie mojej tarczycy, szyi, polecam
również pokój serca mojego męża
Z Bogiem
Dorota z Piły
634 O łaskę uzdrowienia dla Mamy z choroby, Boży pokój i umocnienie duchowe dla rodziny.
635 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św Rity o zdrowie dla córki Antoniny.
636 Św. RITO dziękuję za wszystkie modlitwy i wyproszone łaski za Twoim wstawiennictwem i
proszę w kolejnej nowennie o potrzebne łaski dla;
- Mamy, prosząc o uzdrowienie
- Oli o opiekę Matki Najświętszej, potrzebne łaski, siły, dary i światło Ducha Św. w przygotowaniu i
pomoc przy zdaniu matury
- zdanie matury dla Oli, Kasi, Maćka, Marysi, Weroniki
- Kacperka przygotowującego się do I Komunii Św.
- wszystkie dzieci i młodzież o opiekę i ochronę nad nimi
- potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mnie , mojego męża, córki, mojej rodziny,
rodziców, rodzeństwa i ich rodzin, dla wszystkich którym obiecaliśmy modlitwę, którzy prosili nas o
modlitwę oraz wszystkich najbardziej potrzebujących Bożego Miłosierdzia
- polecam Dziecko nienarodzone za którym podjęłam duchową adopcję o opiekę nad nim i jego
rodziców
- Kapłanów, Siostry Zakonne o wytrwałość w powołaniu i opiekę Bożą dla nich
- współpracowników, pracodawców, wszystkich zagubionych na drodze wiary o powrót do naszego
Pana i Zbawiciela
- chorych, cierpiących, konających o siły i wytrwanie w Panu, który umacnia
- Naszą Ojczyznę , aby zawsze powierzała się opiece Naszej Matce i Królowej Nieba i Ziemi
Św.Rito módl się za nami

637 Świeta Rito,
Proszę o pomoc w wyjściu z ogromnego życiowego kryzysu.
Proszę także o przemianę życia i nawrócenie dla Rafała
638 Proszę o nawrócenie mojej żony Martyny, o przemianę jej serca i wnętrza oraz o jej powrót do
domu.
O uwolnienie jej emocjonalne i uczuciowe od tamtej osoby oraz od wszelkiego zła które ją otacza i
zniewala.
O wlanie w jej serce miłości do Jezusa, do mnie oraz do naszej rodziny którą stworzyliśmy.
O poukładanie tych trudnych spraw.
Z Panem Bogiem
Grzegorz
639 Święta Rito miej w opiece moja rodzinę, opiekują się moim zmarłym
Tatą. Miej w swej opiece mojego synka Frania i cała moja rodzinę!
Dziękuję za wszystko!
640 Św Rito, proszę o drugie dziecko oraz o uzdrowienie dla Przemka.
Donata
641 Proszę o wstawiennictwo Św. Rity w intencji zdrowia dla naszego synka Patryka, żeby był
zdrowy i nie chorował tak bardzo, niech święta Rita pomoże naszemu synowi. Proszę również o
modlitwę w intencji zdrowia dziecka w moim łonie, by prawidłowo się rozwijało, szczęśliwie przyszło
na świat o czasie, o modlitwę w intencji naszych aniołków, o łaskę zdrowia, szczęścia i miłości dla
naszej rodziny. Bóg zapłać za wszystkie otrzymane łaski.
Monika
642 Św.Rito,
Proszę o zdrowie dla Julii.
Proszę o wsparcie w przejściowym dla mnie momencie jak również potrzebne siły i energię na gruncie
zawodowym.
Proszę o powrót do zdrowia dla A. i wyleczenie z choroby nowotworowej. Dla M.o potrzebne dla
niego siły i jego rodziny, wyjście z trudnych zdrowotnych sytuacji. Powierzam Ci też pewną relację.
Wyprowadź z niej dobro.
P.
643 Proszę o łaskę uzdrowienia z depresji i nerwicy dla Małgorzaty, Mirosławy i Oli.
Proszę o rozwiązanie sprawy z Pawłem.
Proszę o uzdrowienie Amelki z wady wzroku, słabej odporności i problemów z emocjami.
Proszę o uzdrowienie Radka z zaburzeń.
Proszę o łaskę nawrócenia dla Karoliny i Radosława.
Proszę o nawrócenie dla grzeszników oraz ratowanie dusz w czyśćcu cierpiących.
Prosze o uzdrowienie Joli i Pawła z depresji i bezsenności.
644 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojej córki, żeby dostała się do publicznego
przedszkola blisko domu.
Bóg zapłać
Twoja wierna czcicielka
645 Prosze o modlitwe za mnie i mojego meza Abysmy nie stracili pracy To jest jedy zrodlo naszego
utrzymania SW Rito wstaw sie do Boga Ojca i upros mi te laske
.Bysmy mogli spokojnie pracowac.Prosze goraco moja SW Rito ty zawsze mnie wysluchujesz upros
mi te laske

646 Święta Rito błagam Cię i proszę żeby Dawid się do mnie odezwał, żeby nie kończył kontaktu ze
mną. Naprawdę bardzo Go Kocham i zależy mi na Nim. E.
647 Prosze Cie Sw.Rito o wstawiennictwo za moim mezem Maciejem o nawrócenie, dary Ducha Św.,
łaske spowiedzi i wzrastanie w milości Bożej
dziekuje
pozdrawiam,
Basia
648 O uzdrowienie duchowe i fizyczne mojej rodziny: nawrócenia, wyleczenie męża z bezdechu i
problemów oddechowych oraz oczu i nadciśnienia.
O uzdrowienie duchowe syna, odnalezienie wiary w siebie i pasji życiowych.O odwagę.
O wyraźną wymowę dla córki i możliwość rozwinięcia się w jej pasji śpiewie- o uwolnienie jej gardła
i całego aparatu mowy- już śpiewa ale pomimo potencjalnie dużych zdolności coś ją blokuje.
649 Proszę w intencji Dzieciątka, które noszę pod sercem - o dobry rozwój dla niego i szczęśliwy
poród. W intencji ś.p. Marleny, Piotra, Bartosza, Andrzeja - o życie wieczne w niebie. W intencji
wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu. W intencji Mieczysława, Przemysława i Błażeja o łaskę
nawrócenia i wyrwania z nałogów, o zgodę i miłość w rodzinie. W intencji pokoju w Polsce i na
świecie oraz w moim sercu.
650 Proszę o modlitwe w intencji dobrych wyników badań męża.
Z góry dziekuję
Monika
651 Święta Rito, bardzo proszę, wstaw się za moim zdrowiem.
652 Prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całym życiu. Niech dzięki Tobie opuszczą nas
niebezpieczeństwa, wypadki i kłopoty. Panie, Jezu pozwól nam zrealizować nasze plany i marzenia.
Proszę żebym miała zdrowe, proste nogi a także o zdrowie mojej mamy i babci, .żeby mama miała
dobrą pracę, żebyśmy mieli normalną kochającą rodzinę. Otocz nas swą opieką i nas nie opuszczaj.
Z Bożym Błogosławieństwem
Nika z rodziną
653 SW RITO POKORNIE PROSZĘ MIEJ MARYSIĘ BARBARE I MNIE GRZEGORZA W
SWOJEJ OPIECE. ROZWIĄŻ SW RITO WSZYSTKIE NASZE KŁOPOTY I TROSKI TOBIE
WIADOME.
PRZYJDZ NAM Z POMOCĄ WE WSZYSTKICH PRZECIWNOŚCIACH NASZEGO ŻYCIA I
NIECH SIĘ WE WSZYSTKIM DZIEJE WOLA BOŻA JEZU UFAM TOBIE
GRZEGORZ Z RODZINĄ
654 prosimy o modlitwę za 16 miesięczną Wiktorię. 15 kwietnia mamy termin do szpitala już na
korektę serduszka. Jednoczesnie od kilku dni dowiedziałam się, że spodziewam się Dzieciątka, więc
również proszę o modlitwę w tej intencji.
Dziękuję za każdy dar modlitwy, Kasia Rozmysłowska z mężem Michałem
655 Proszę o modlitwę w intencji o potomstwo. Agnieszka i Mirek
656 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo. Wyproś u Pana
Boga łaskę rozwiązanie problemów materialnych, mieszkaniowych.
prosi Jan
657 Prosze o modlitwe do sw.Rity aby pomogla mi znalezc prace.

658 Św. Rito prosze o opieke w czasie ciąży dla Agnieszki, o szczęśliwe rozwiązanie o zdrowie dla
niej i dziecka prosze.
659 Proszę św. Ritę o wstawiennictwo za mną u Boga w Trójcy Jedynego w sprawie właściwego
rozeznania Woli Bożej co do mojego związku, czy mam być z Tomaszem i wyjść za niego za mąż,
czy się rozstać, a jeśli mam z nim być to o uzdrowienie naszego związku i wzajemnych zranień, o
łaskę wzajemnej uczciwości i wierności oraz o dobrą pracę dla mnie za godziwe wynagrodzenie.
BARDZO PILNE INTENCJE.
Bóg zapłać za modlitwę.
K.
660 Bardzo proszę o modlitwę, aby dobry Bóg pozwolił mi donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko.
Proszę także o zdrowie dla całej mojej rodziny.
Z Panem Bogiem,
Marta
661 Święta Rito, proszę całym sercem o powrót do całkowitego zdrowia po operacji, o usunięcie bólu
i przywrócenie pełnej sprawności
662 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości.
K
663 Św. RITO proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie dla mnie, mojego męża abyśmy
obydwoje dali radę pracować i zajmować się naszymi dziećmi. Aby zdrowie podpisywali żeby zająć
się nasza budowa wymarzonego domu. Proszę Cię aby sprzedałam się nasza działka żebyśmy mieli
pieniądze na dalszą budowe domu. Proszę Cię aby syn Aleksander wyleczy się z alergii oraz aby leki
które zapisała mu lekarka były trafione. Proszę Cię aby syn Aleksander przestał także mieć tik
wymachiwania rękami. Błogosławi nam w naszym małżeństwie aby wszystko się dobrze układało. Św
Rito, proszę Cię o zdrowie dla mamy aby wyszła z depresji po stracie męża aby miała oparcie w nas
dzieciach i wnukach . Proszę Cię aby Daniel i Sylwia także się nią dobrze opiekowałi Sylwia była
dobra dla mamy,odzywała się do niej z szacunkiem i dawała Kapcra do opieki. Proszę Cię o
uwolnienie Sywli z jej ciężkiego charakteru aby była dobra dla naszej całej rodziny. I blogosaw
Danielowi i Sylwia w małżeństwie oraz daj zdrowie w jego rodzinie. Prezes Cię o zdrowie i
błogosławieństw Boże w rodzinie Adama i Oli oraz zdrowie dla nich i ci dzieci Michała i Oliwii.
Strzeż nas i nasza cała rodzine od wypadków samochodowych oraz od złych chorób i nowotworów.
Bóg zapłać.
664 Św. Rito błagam Cię o dar macierzyństwa.
Joanna
665 Proszę o modlitwę. Bardzo ciężko znoszę menopauzę z racji wieku 47 l , jestem zdruzgotana. 16
rok jestem wdową mam18 letnią córkę. Całym sercem pragnę żyć i dobrze się czuć. Ta sytuacja niby
fizjolgiczna a u mnie przebiega z leczeniem antydepresantami. Błagam Cię św. Rito - ratuj mnie.
Monika
666 Św. Rito pragnę Ci podziękować z całego serca za to, że zaszłam w ciążę. Wierzę, że stało się to
za przyczyną Twojego orędownictwa i że wyprosiłaś mi tę łaskę, o którą modliłam się w marcowej
nowennie. Św. Rito teraz bardziej jeszcze potrzebuję Twojego wstawiennictwa, więc proszę Ci o
wybłaganie mi u Boga zdrowia dla tego dzieciątka, które rozwija się pod moim sercem. Proszę Cię
św. Rito, aby donosiła tą ciążę, aby dobrze przebiegała i maleństwo dobrze się rozwijało, żeby Pan
Bóg pozwolił mi urodzić to dziecko i abyśmy z mężem mogli cieszyć się dzieckiem w naszym domu.
Proszę o Wielka Święta chroń moje dziecko i moje małżeństwo. Ufam w Twoją pomoc.
Twoja czcicielka, Jadwiga.

667 Kochana św. Rito dziękuję za łaski jakimi nas obdarzasz, za wsparcie, pomoc opiekę. Proszę
pomóż mojemu mężowi znaleźć pracę żeby nie żałował swojej decyzji że jest z nami. Twoja wierna
czcicielka Ewa
668 Proszę o modlitwę w intencji - o umiejętność budowania relacji w moim małżeństwie. o
umiejętność rozmowy , okazywania miłości i umiejetność budowania intymnych relacji z mężem - w
intencji nawrócenia mojego męża Jarosława, brata Wojciecha i chrześnicy Kamili. - o Boże
prowadzenia mojego brata Wojciecha , po jego rozwodzie. Św. Rito dziekuję za Twoje
wstawiennictwo Małgorzata
669 O Świeta Rito,
proszę Cie o wsparcie, o pomoc w błaganiu Boga Najwyższego
o zdrowie dla mojej Mamusi i łaski potrzebne , żeby chociaż w końcówce jej życia poprawił się jej
wzrok,
na tyle żeby mogła nas zobaczyć.
żebyś ubłagała mi łaskę zmniejszenia jej cierpienie.
Proszę Cie pomóż mi, wstaw się za moja Mateńka, Tobie Pan niczego nie odmówi - Wielka Jego
Czcicielko.
Regina
670 Pragnę podziękować św. Rito za wstawinnictwo w moich intencjach. Sprawy, które Św. Rito
tobie powierzyłam zakończyły się dla mnie bardzo dobrze. Dziękuje i pozostaję pełna wiary, że
będziesz mnie miała w opiece i całą moją rodzinę, a w szczególności moją córeczkę, która jest dla
mnie ogromnym darem od Boga.
Dziękuje Kasia.
671 Święta Rito za Twoją przyczyną proszę o dobrego męża oraz o zdrowie dla Mamy
Terenia
672 Św.Rito,
Dziękuję za Twoje łaski jakimi mnie obdarzasz i skierowuje prośbę o Twoje wstawiennictwo u Boga
Naszego za mną. Pomóż mi żyć po zdradzie, pomóż mi żeby mąż zrozumiał że dając mu szansę na
naprawienie swojego błędu należy mi się szacunek, życie w prawdzie i miłości, niech opamięta się że
wyrządzone zło musi naprawić.
Święta Rito ja nie mam dzieci pomimo że bardzo zawsze chciałam, pomóż mi aby mimo wieku 43
zaszła w ciąże albo abym mogła zaopiekować się dzieckiem którego gdzie mama nie chce. Bardzo
proszę daj mi siły do życia, abym mogła zapomnieć o zdradzie męża i dziecku pozamałżeńskim które
ma.
Błagam kochana Sw.Rito , niedoszła mama
673 Bardzo proszę o modlitwę za pośrednictwem św. Rity o uwolnienie od złego mojej córki Kasi,
która oddala się od nas. Zatroskana mama.
674 Święta Rito,
za twoim wstawiennictwem proszę o:
- pokój, zgodę i miłość oraz cierpliwość i wyrozumiałość w naszej rodzinie
- to, bym była dobrą córką, siostrą i wnuczką; o dobre relacje z mamą
- poprawę naszej sytuacji finansowej, o dobrą pracę dla mnie, o większe zarobki dla rodziców
- napisanie pracy magisterskiej i szybką obronę, pomyślne zakończenie studiów
- miłość, więcej radości i pogodę ducha dla mnie, o dobrą kondycję psychiczną dla mnie, o to bym nie
miała w sobie tyle smutku, żalu i melancholii
- wyjazdy, przygody, aktywne życie i więcej przyjaciół, znajomych, o poczucie że całe życie przede
mną i wyzbycie się strachu i lęku przed starością, o pozbycie się obsesji na punkcie starości i
przemijania
- to bym nie czuła się nudna, stara, zbyt poważna i dojrzała

Bóg zapłać!
h.
675 błagam o modlitwe o cud, abym mogla splacic moje dlugi
676 Bardzo proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla mojego męża Jarosława cierpiącego na chorobę
nowotworową. Stan ciężki. Jezu ufam Tobie !
677 Rito,
dawno się do Ciebie o nic nie zwracałam, ale właśnie przyszedł moment, w którym ponownie
chciałabym Cię prosić o pomoc. Nieśmiało proszę, abyś wzięła pod swoją opiekę Maćka, bo czuję, że
brak mu pewności siebie i że jest nieszczęśliwy. Rito, spraw, aby w jego życiu wydarzyło się coś
dobrego, co da mu motywację do działania. My co prawda nie jesteśmy już razem, może jeszcze
kiedyś nasze drogi się skrzyżują, kto wie. Życzę mu najlepiej na świecie i chciałabym, żeby był
szczęśliwy. Ty nas kiedyś połączyłaś, dlatego nie bez przyczyny zwracam się do Ciebie.
Amen! I z góry dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałaś.
678 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu i św. Ricie.
Bóg zapłać.
J.
679 Święta Rito proszę Cię wstaw się u Boga ,aby wysłuchał moich próśb o zdrowie dla rodziny,
pomyśloność dla syna w jego młodzieńczych wyborach i doczekania się normalnego domu.
Renata
680 Najdroższa św. Rito, proszę, wspieraj mnie i Krzyśka, tylko o to Cię proszę... Agnieszka
681 Pragnę modlić się o dar zdrowia i Błogosławieństwa Bożego dla mojego taty - Andrzeja.
682 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,
wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę i broń nas przed
tymi, którzy nas w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć Im w siebie abyśmy ukierunkowali je w życiu zgodnie z wolą Boga. Nie pozwól
nam stracić pracy i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
683 Św. Rito proszę z serca wstaw się za mną u naszego Pana Jezusa Chrystusa by pomógł mi
zobaczyć co jest we mnie nie tak, dlaczego mam depresję, czego się lękam bo nie mogę rozeznać. A
jeżeli to zgodne z wolą Bożą proszę o całkowite wyleczenie mnie z depresji bym mogła cieszyć się
życiem, mieć relacje z bliźnimi, bym przyjęła miłość i umiała kochać i obdarowywać innych miłością
czystą, nieobłudną. Za wszystko Bogu dziękuje i za Ciebie również - Urszula
684 Święta Rito,
Dziękuję za dotychczasowe wstawiennictwo. Proszę wstaw się u Pana za moimi sprawami i moich
najbliższych. Pomóż nam się uporać z kwestiami finansowymi. Dla córki proszę o pomoc Ducha Św
podczas egzaminów maturalnych.
A.
685 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie dla Mikołaja, powrót do wiary syna
Marcina i synowej Patrycji, pomyslne zdanie egzaminów dla moich wychowanków, dobrze zdane
egzaminy dla syna Michała i opiekę dla całej rodziny - Tomasz

686 Kochana Święta Rito z całego serca proszę Cię o łaskę zdrowia dla Agaty, aby lekarza ją dobrze
zdiagnozowali i podjęli właściwe leczenie.Wstawiaj się za u Boga ,wyproś dla niej potrzebne łaski.
Ania
687 Proszę Cię święta Rito usuń z mego serca złość,żal,nienawiść do ludzi z którymi czekają mnie
sprawy sądowe oraz proszę abyś ze mną na nich była. Będę szczęśliwa jeśli je wygram i oczekuję
Twojej pomocy patronko spraw bardzo trudny . ANNA
688 sw. Rito proszę o wstawiennictwo za moja Rodzina o łaske darow Ducha św. dla nas o
odpowiedzialne ojcostwo meża i dobry przykład
Bogu niech będą dzięki
Sw Rito proszę o łaske potomstwa dla Madzi i Bartka, jeśli jest taka wola Twoja
Bogu niech będą dzieki
689 Prosze o modlitwe o dar zdrowia dla mojej mamy, brata Adama i dla mnie ( zeby przestalo bolec)
i o pomoc w zlej sytuacji finansowej.
690 Proszę o modlitwę w intencji trudnej sytuacji rodzinnej.
Bóg zapłać.
Kasia
691 Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Kamili i Darka, aby pojednali się i
przezwyciężyli kryzys. Bóg zapłać.
692 Swięta Rito błagam Cię o wstawiennictwo w sprawie mojej córeczki aby Jezus udzielił jej łaski
zdrowia, aby rozwijała się normalnie.
A.
693 Droga Św. Rito z całego serca dziękuję Ci za otrzymane łaski. Proszę Cię o dalszą pomoc mojej
rodzinie, przede wszystkim o zdrowie. Proszę Cię też o pomoc w sprawie Ci wiadomej.
Twoja Wierna Czcicielka
694 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Mikołaja Aby dobrze zakończył szkołę średnią,
pomyślnie zdał maturę i dostał się na studia
Ewelina
695 Zgrzeszyłem ciężko i czeka mnie kara. Boże bądź miłościw mnie
grzesznemu. Proszę o lżejszą karę. Proszę również za duszę mojej mamy
i za dziadka, aby uwierzył w Chrystusa Zmartwychwstałego.
696 Święta Rito, proszę zachowaj mamę w zdrowiu. Niech nie ma takich boli. Proszę dla mnie o etat
w obecnej pracy. A także o spelnione uczucie miłości F.do mnie.ewa
697 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, o miłość mojego życia, za spokój dusz moich
rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny Rojek i Andrzeja
Alexandrowicza. Proszę Ciebie o powrót do zdrowia koleżanki Doroty. Proszę o powrót do zdrowia
brata Tadeusza, o znalezienie pracy przez Grzegorza. Proszę o dobre zakończenie sprawy spadkowej.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka. Proszę o dobrą
pracę dla córki Joanny.
M.T.
698 O Boże błogosławieństwo i ochronę przed złem dla mnie i mojej rodziny.
Z całego serca dziękuję, z modlitewną wdzięcznością.

Zbigniew
699 Za moje dzieci, aby odnalazły drogę do Boga, modlitwy, kościoła.
Z całego serca dziekuję z modlitewną wdzięcznością.
Zbigniew
700 Proszę o modlitwę za moją wnuczkę Iwonkę, o uwolnienie od uzależnienia od komputera , od
pesymistycznych myśli, o napełnienie radością i odnalezienie sensu życia oraz zainteresowań. Aby
zrozumiała jak wielkie zło sobie wyrządza i zechciała pracować nad swoim charakterem i
przyszłością.
Z całego serca dziękuję i zapewniam o modlitewnej wdzięczności.
Zbigniew
701 Święta Rito wstaw się za mną u Pana .Proszę o zdrowie dla taty i siebie. Niech w pracy i życiu
układa mi się jak najlepiej, po mojej myśli.
702 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych,
moje małżeństwo jest beznadziejne,
spraw, abyśmy rozwiedli się bez przepychanek siłowych,
spraw, abym wreszcie zdobyła się na odwagę i się rozwiodła.
Miej w opiece moje dzieci, aby nie dosięgła ich przemoc.
Chciałabym być jeszcze szczęśliwa i żeby dzieci były szczęśliwe.
Święta Rito, proszę o zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu mojego małżeństwa.
Kasia
703 Panie Boże, dziękuję Ci za doznane łaski.
Święta Rito, dziękuję Ci za wstawiennictwo.
Proszę Cię o modlitwę o dobrą radę, o pogodzenie się zwaśnionej rodziny, wzajemną miłość i
szacunek.
Proszę Cię o modlitwę za wytrwanie w wierze.
Proszę Cię o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej.
Anna
704 Z całego serca proszę o wstawiennictwo w sprawie mojego syna. Piętrzące się problemy rodzinne
są powodem mojej troski o niego. Proszę o opiekę nad nim, o ochronę przed złymi ludźmi. Prowadź
go bezpiecznie dodaj sił. Z wdzięcznością Beata.
705 Święta Rito proszę Cię o dobrą żonę dla Patryka, dar rodzicielstwa dla Gabrysi i Mateusza.
o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie Andrzeja i Iwony. O zdrowie dla moich rodziców o dar
nawrócenia dla Wiktora.
Prosi Gabrysia
706 Święto Rito,
proszę o miłość i zakończenie mojej samotności. O małżeństwo. Jeśli to ma być Darek spraw, by mnie
pokochał, jeśli ktoś inny proszę, bym go poznała.
Joanna
707 Droga Sw.Rito!
Prosze wypros u Najwyzszego dar zdrowia dla zony Karoliny,aby rowniez jej firma odniosla sukces.
Dla mnie o powodzenie w mojej pracy ustawiacza.
Serdeczne Bog zaplac!
Twoj wierny oredownik Grzegorz

708 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.
Bóg Zapłać
Marek
709 proszę o modlitwę o dar całkowitego zawierzenia Panu
710 ŚWIĘTA RITO PROSZĘ CIĘ O UZDROWIENIE Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ I
SPRAW ŻEBYM MIAŁA DOBRE WYNIKI BADAŃ.
ŚWIĘTA RITO NIE OPUSZCZAJ MOJEJ RODZINY I WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI U SYNA
MIŁOSIERNEGO CHROŃ NAS OD WSZYSTKIEGO
ZŁEGO I PROWADŹ DROGĄ PRAWDY I MIŁOŚCI. TWOJA WIERNA SŁUŻEBNICA
HENRYKA

